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ÖZET. — Etüt sahasının takriben yarısını kaplayan Paleozoik iki kısımdan
ibarettir.

Alt metamorfık şistî serî* —- Muskovit ve biyotiti! mikaşistler^ grafitli kalk
şistler* kristalin şistler^ fillatlar* amfibolitler* gnayslar bu seriye dahildirler,

Üst seri. — Bariz bir diskordansla metamorfik serinin üzerinde yatan kal-
ker ve mermerler de üst seriyi temsil ederler.

Sahanın diğer yarısı da fosilli kalın bir Neojenle örtülüdür, Bemzîi-Saray-
köy-Babadağ Neojeni lokal tipli Cardiidae'iere muhtevi ve Meotien-Pontîen ya-
şındadır. Keza bo saha Denizli Neojen havzasının kenar sahası ¥e klastik teres-
sübath bir bölgesi olması dolayısıyle havzanın diğer kısımlarında mevcut olan
fosilleri muhtevi değildir« Fauna denizel brahik vasıflıdır.

SUMMAEY

The Paleozoic rocks covering about half of the studied area
consist of two series :

Muscovite and biotite mica-schists, graphitic calcareous schlstsf

cristalline schists, phyllites, amphibolites and gneiss form the low-
er metamorphic schist series.

The upper series is represented by limestones and marbles

separated from the metamorphic series by a clear unconformity,

Fossiliferous Neogene deposits cover the other half of the area*

The Neogene of Denizli-Sarayköy-Babadağ contains local types of

Cardiidae and belongs to the Meotian-Pontian. As the area is a

border zone of the Denizli Neogene basin and as it is formed by

clastic sediments^ the fossils reported from the other parts of the

basin don ft exist here* The fauna is marine braklsh.
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GİRİŞ

Etüdümüz I960 yılının kasım ayında 20 günlük arazi çalışma*
lan neticesine inhisar edipf takriben 500 km2 lik bir sahayı ilgilen-
dirir. Be çalışmalar esnasında topladığımız numunelerdeki fosillerin
tayinini Dr, Lütfiye Erentöz^ petrografik tayinleri ise Dr, IC Mar-
kus ve Dr, Ö. öztunali yapmışlardır. Etüdümüzün stratigrafik ve
litolojik bakımdan aydınlanmasına yardımları dokunan bu. meslek-
taşlarıma burada da teşekkürü borç bilirim*

COĞRAFÎ DURUM

Etüt sahası Bati Anadolu'da (Ege bölgesi) oktp^ Babadağ bucak
merkezini içerisine almaktadır. Takriben 500 km2 olan bu arazi
doğudan Sarayköy ilçe merkezi, Gökdağ ve Akdağ ile batıdan Çu-
bukdağ^ Oyluktepe ve Eymir köyüyle^ kuzeyden Büyük Menderes
nehriyle, güneyden Seki köyü ve Yahşiler yaylasıyle sınırlanır.
Silsile halinde devamlı dağlar mıntakayı NNW-SSE istikametinde
keserler. Bu silsile içerisinde en yüksek tepeler 2308-2250 m olup,
NNW dan SSE ya doğru en mühimleri Çubukdağ (1081 m), Öyuklu
tepe (1660 m), Çayırlı dağ (1550 m), Akbaba tepesi (2308 m) ve
Akdağ'dır (2250 m). Sahanın diğer kısımlarındaki yüksek zirveler
münferit dağlar halinde bulunurlar,

STRATtGEAFİ

Etüt sahasında tezahür eden jeolojik teşekküller» Paleozoik,
Neojen ve Kuaterner olmak üzere^ stratigrafik bir sıralama göste-
rirler,

L PALEOZOİK

Etüt sahasının hemen hemen yarısını Paleozoik arazisi teşkil
eder, Kayaç cinsleri bakımından çok ayrılık gösteren^ aynı zamanda
kırıklarla oldukça girift bîr duruma giren be arazide kayaçlarm
korelasyonlarını yapmak ve bunları 1 : 100 000 ölçekli haritaya işle-
yebilmek güç olmuştur* Paleozoik arazisi çok karışıktır, Ancak şist-
lerin, kuarsitlerin, gnaysların, amfibolitlerin, kalker ve mermerlerin
sınırları çizilebilmiştir.

Paleozoikteki kayaçlar': L metamorfik şistler, 2, amfibolitler,
3, gnayslar, 4* kalker ve mermerler olmak üzere ayrılabilir.
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!• Metamorfik şistler

Etüt bölgesindeki metamorfik şistler muhtelif cinsten olup,
Paleozoik arazisinin hemen her yerine yayılmış durumdadırlar.
Kuzey kısımda daha geniş yer kaplarlar. Şistler rejyonal metamor-
fîzmanın muhtelif derecelerini göstermekle beraber daha ziyade
epkona aittirler. Bunlar muskovitli ve biyotitli mikaşistler^ grafitli
kalk şistler, kristalin şistler, Fillatlar ve şisti kumtaşlarıdır. Bunları
sıra ile görelim,

a, Muskovitli ve biyotitli mikaşistler: Koyu gri, sarımsı, açık
kahverenkli bazen mor renkli olan bu şistler en çok Babadağ bu-
cağı civarında afîöre ederler. Mikroskopta mevzubahis şistler içe-
risinde kuats^ albit, klorits hornblent, grena görülmüştür. Yapı şist!
ve porfiriktir.

b, Grafitli -kalk şistler : Babadağ bucağının 2 km güneyindeki
vadi içerisinde grafitli kalk şistler afîöre ederler/Kalker grafitlere
nazaran hâkim durumdadırlar. Kalker içerisindeki grafit tabakala-
rının kalınlığı 2-5 cm arasında değişir,

c* Kristalin şistler : Açık renkli olan bu şistler en çok Çayır-
lidağ civarı ile Akbaba tepesinin kuzey ve kuzeybatısında görülür.
Bunların mikroskopla tetkikinde kuars, albit, epidot, klorit ve mus«
kovit ihtiva ettikleri görülmüştür, Epidot ve kîorît hâkim durumda
olduğundan, bunlara epidotlu kloritli şistler de denilebilir,

d, Fillatlar : Umumiyetle grafitli şistlerin bulundukları yerlerde
görülürler. Esmer veya siyah renkli olan fillatlar birbirlerine para-
lel olan ince tabaka yığınları halindedirler. Bu tabakalar arasında
kuars ve serisitlî şistlerle demir filtrasyonu mevcuttur,

e. Şisti kumtaşları s Bunlar daha ziyade Yahşiler yaylası civa-
rında afîöre eden metamorfik serî içerisinde yer alırlar. Azamî 20
m kalınlık gösterirler, Kumtaşlarımn esas elemanlarını mikalar mey-
dana getirirler, Küçük mika pulları içerisinde, bunlardan daha ince
olarak kuars, feldspat mineralleriyle kuarsit parçaları bulunur. Bu
elemanlar şistîlik istikametine paralel bir sıralanma göstermektedir-
ler,

2. Amfibûlîtler

Çayırlıdağ'ın kuzey ve kuzeybatı eteklerinde en çok mostra ve-
rirler, Amfibolitlerin mikroskop altındaki tetkiklerinde içerisinde
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hornblent, titanit ve albit île çok bol miktarda grena ihtiva ettiği
görülmektedir,

3, Gnayslar

Etüt sahasının orta kısmında güneydoğudan kuzeybatıya doğru
uzanan bir şerit halindedirler. Açık yeşilimsi ve parlak renklidir-
ler* Mikroskop altındaki tetkikinde içerisinde klorit, mtıskövît, seri-
sit ve kalsit olduğu görülmüştür. Gözlü bir yapıya maliktirler,

4, Kalkerler

Kalkerler metamorfik şistler üzerinde diskordan olarak yatarlar*
Muhtelif tipler gösteren bu kalkerleri alttan yukarıya doğru görelim*

a. Beyaz renkli şist! kalkerler t Metamorfik şistlerin sınırında
görülür® Muntazam bir tabakalanma gösteren be kalkerlerin kalın-
lığı 200 m ye yaklaşır. Mikroskop altında kalker içerisinde kuars
ve mıısko¥it görülmüştür. Mevzubahis bütün kalker seviyelerinde
şimdiye kadar hiç bir fosil bulunamamıştır. Bu sahada 1947 sene«
sinde çalışmış olan T- onay ile 1955 senesinde çalışan K. Nebert
bu kalkerlere îitoîojik olarak Permo-Karbonifer yaşını vermişlerdir.
Biz bunları bariz bir diskordansla metamorfik şistlerin üstünde
gördüğümüzden Paleozoikîn üst katlarına koymaktayız; yani yaş
olarak Perrno-Karboniferi kabtı! etmekteyiz«

b* İti taneli kalkerler : Koyu gri veya siyahımsı renklif kırılınca
fena kokan be kalkerlerde tabakalarıma gayet güzel olarak görül-
mektedir. Tabaka kalınlıkları 3-50 cm arasında değişir. Bütün
kalınlığı 500 - 600 m ye yaklaşmaktadır.

e* Bej renkli kalkerli kumtaşı : Akbaba tepesinin güney yamaç«
larında görülür, 150 metre kadar kalınlıktadır. Hafif metamorfizma
geçirmiştir. Kalsit kitlesi içerisinde kuars, albit, epidot, klorif ve
muskovit mevcuttur,

dL Gri renkli ince bulutlu kalker : Muhtemel Permo-Karbonlfer
kalkerlerinin en üst seviyelerini teşkil ederler, Kalınlığı 200 met-
reye yaklaşır*

e. Mermerler ı Kristallze kalkerler arasında 150-200 m kalın-
lık gösteren beyaz renkli iri billûrlu mermerler yer almaktadırlar.
Bunlar pek devamlı değildirler. Akbaba tepesinde ancak bir iki
yerde görülürler.
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İL NEOJEN (MEOSÎEN-PONSİEN)

Etüt bölgesinin hemen hemen yatısından çoğunu teşkil edenNeo-
jen arazisi Sarayköy ilçesiyle Babadağ bucağı arasındadır« Neojen ta-
bakaları çok bariz diskordansla doğrudan doğruya Paleozoik üzerinde
yatmaktadırlar. Bu bölgedeki Neojen arazîsini heyelan sahası olarak
kabul etmekteyiz. Bu arazî üzerinde kurulmuş olan Babadağ buca-
ğında kayıp çökmüş evlerle çatlayıp yıkılmış duvarlar çoktur#

500 - 600 m kalınlığa çıkan Neojen aşağıdan yukarıya doğru
L konglomera^ 2* kumtaşıf 3, marn ve 4. kalker tabakalarının
münavebesinden müteşekkil olup, kalkerler daha ziyade üst seviye-
lerde yer almaktadırlar. Bütün seviyelerdeki tabakalar umumiyetle
horizontal olup, ıjbazen 5-25 derece arasında eğim gösterirler. Bu
eğimler ekseriya kayma ve çökmelerle ilgilidirler,

1. Konglomeralar

Muhtelif cins ve büyüklükteki çakılların kalker bîr çimento
ile gevşek şekilde kenetlenmelerîyle meydana gelmişlerdir,

2. Kumtaşları

Açık gri renkli olan kumtaşları çok gevşek şekilde çimento»
lanmişlardır, Komtaşı elemanlarının miihîm kısmını kuars taneleriyle
mika pulları teşkil ederler, 20-200 cm arasında değişen kumtaşları
bazen çapraz tabakalarıma gösterirler*

3. Marnlar

Gri renkli olan marnlar 2-100 cm kalınlıktadırlar« Üst satıhları
konkoidal şekilde çok kıtıklıdırlar* Tabaka istikametine dik olan
çatlaklar mevcuttur*

4L Kalkerler

Bej renkli, gevşek dokulu, bol fosilli kaba kalkerler Neojen
serisinin i s t seviyelerinde yer alırlar, Konglomeraj kumtaşı ve marn
tabakalarına nazaran aşınmaya karşı daha mukavim olan bu kal-
kerler serinin üst seviyesini saran kuşak manzarası atzederlet,

Kumtaşı ¥e kalker tabakalarının ihtiva ettiği Üst Neojeni
(Meosien - Ponsien) karakterize eden fosiller şunlardır :

Pisidium er assis simum Opp*
Theodoxus bukowskii Opp.
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Pseudocardïta sp*

Didacna sp^

Cardlidae

Prososthaenia phrygîca ö p p ,

Paîeontolog, Cardiidae^lete ait fosilleri Oppenheim'in s.g. Pseudo-

cardita türleri şarniyerlerinden farklı şarniyer şekilleri gösterdikle-

rine, bu değişik şarniyer tipleriyle Öppenheim'in türlerine ilâveten

daha başka yeni tirler yapılabileceği kanaatindedir*

Öppeiîheîmfîîi s.g, Pseudocardïta figiirasyoolariyle numunelerimiz

mukayese edilirken, bunların şarniyerlerinin Didacna Eichwaîd'a

yakın olduğu hissi altında kalınmış^ bu sebepledir kî, bazıları
Didacna olarak işaret edilmiştir*

Cardiidae'lere ait bütün fosillerimiz numune içinde çok fazla

olarak bulunmaktadır. Diğer fosillerimizden Prososthaenia phrygica'ja.

gelince^ numune içinde çok boldur fakat ferdî variyasyoolar göster-

mektedir. Bu hususiyet-esasen tür yapıcısı tarafından işaret edil-

miştir*

İL Nebert'e (1958) göre Denizli Neojen havzasında, Pseudocar-

ıföa'ların bol olarak bulunduğu seviyeler fasiyes ne olursa olsun

Meosîen - Ponsien s, $tr* dit, Çalışmalarda müracaat edilen eserler-

den A.G, Eberzlne (1951) şarnlyeleri vasat şartları dolayısıyla de-

ğişmiş oîan Cardiidae'lerin stratlgrafik yayınlarının Pannonique,

Daclque ve Euxîn havzalarında Ponsieıı « Dasien arasında olduğunu

kaydetmektedir* Filhakika, kapalı bîr havza olarak hususiyet kazan-

mış olan Denizli Neojen havzasında iklim şartları ve akarsu reji-

mine bağlı olarak tuz tenorunun Orta Avrupa Neojen havzaların-

dan daha farklı olması hasebiyle burada ayrı cins veya alt cins ve

türler zuhur etmiştir. Fakat, her ne olursa olsun Orta Mioseniîi

nihayetinden sonra Avrupa'nın büyük Mediterane baseninde^ Para-

fhethys'e bağlı teessüs eden şartlara memleketimizin muhtelif böl-

gelerindeki Neojen havzaları da tabiî olarak geniş anlamda aynı

karakterleri kazanmıştır ve onlara paralel olarak aynı zaman hudut-

ları içinde aynı faunayı biraz farklı olarak veya aynı olarak ihtiva

etmektedir.
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Netice

İ, Babadağ Paleozoıkinia alt kısmı metamorfîk şistlerle^

2* Bariz bir diskordansla metamorfik şistlerin üzerinde yatan
kısmı (Permo^Karbonifer?) kalker ve mermerlerle temsil edilmek-
tedir,

3a Benizli - Sarayköy - Babadağ Neojeni lokal tîpli Cardiidae*-
leri muhtevi ve Meosien - Ponsieh yaşındadır. Keza bu sahada De-
nizli Neojen havzasının kenar sahası ve klastik teressübatli bir böl-
gesi olması dolay, ̂ ıyle havzanın diğer kısımlarında mevcut olan
fosilleri muhtevi değildir. Fauna denizel-brahik vasıflıdır,
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