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Orta Sakarya Bölgesinde Liyas Öncesi Ofiyolitlerin
ve Mavişistlerin Oluşumu ve Yerleşmesi

Genesis and emplacement of the Pre-LAassic opMolites and bluescMsts of the Middle Sakarya region

_ KÂMÎL ŞENTÜRK Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara
CENGÎZ KARAKÖSE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ : Orta Sakarya bölgesinde yeşil ve mavi§istler içeren ve geniş alanlar kaplayan ofiyolitli bloklu birimin oluşumu, bu
oluşumun ve bulundurduğu yeşil ve mavişistlerin yaşları ve yerleşme yaşlan bir anlamda açıklığa kavuşturulmuş olup
bölge jeolojisine aşağıdaki katkılarda bulunulmuştur: I ,;_-

Yaygın olan spilitik volkanizma Üst Permiyen . Triyas süresinde meydana gelmigttr. Bu zaman aralığında bölgede bir
tansiyon ortamı egemen olmuş; sığ yerlerde çökelmiş ve çökelmekte olan kireçtaşlan çeşitli büyüklüklerde bloklar oluş-
turacak şekilde blok f aylanmasına uğramışlar ve bir yandan devam eden spilitik volkanizma ürünleri ile karmaşık bir şe-
kilde çevrilmişlerdir.

Triyas sırasında yer alan bir okyanusda gelişmiş, serpantinleşmiş ultramafitler .diyabazlarla kesilmiş gabrolar, kırmızı
pelajik killer, radiyolaritler Jurasik öncesi veya En Alt Jürasik'te kıtasal kabuk üzerine yerleşmişlerdir.

Mavişistlere dönüşmüş kırıntılı ve volkanik kırıntılı kayalar da Triyas denizinde çökelmişler; Üst Triyas.En Alt Liyas
sırasında kıtalar üzerine itilmişlerdir.

özellikle Üst Triyas sırasında duraylı bir şelf özelliğinde olan bölge Alt Kretase sonlarına doğru yeniden tansiyon
sistemi etkisine girmiş, meydana gelen çukurluklarda kırıntılı kayaların kaim istifleri birikmiştir.

ABSTRACT : The Ophiolites, which includes green and blueschists cover large areas in the Middle Sakarya Region. The
formation of the ophiolites, the age of the green-blueschists and their age of emplacement were established with some
certainity. These findings have vontributed to the understanding of the general geology of the area in the following ways:

Extensive spilitic volcanism occured between Late Permian-Triassic times. Within this time period the area was
effected by tensional forces. Limestones which had been deposited on the shallower parts of the area were faulted and
generated different size of blocks. These limestone blocks were mixed with the products of the spilitic volcanism.

Serpantinized ultrabasic rocks; gabbros which were out by diabases; red pelagic ciaystones, radiolarites which were
formed in an already existed ocean basin during Triassic time were later emplaced over continental crust during Pre -
Jurassic or in early Jurassic times.

Clastics and volcano-elastics which had been metamorphosed to blueschist were also deposited in the Triassic sea then
thay were thrusted over continental crust during Late Triassic or very Early Liassic times.

The area which had the stable shelf character particularly during Late Triassic time were again effected by the
tensional system towards the Early Cretaceous time and thick clastic rocks were deposited in the outcoming
depressions.



OÎRİŞ
Bu yazı, MTA Enstitüsü'nde 1973 - 74 yıllarında yapılan,

Bursa - Yenişehir - Yenipazar - Gökçekaya Barajı - Eskişe-
hir - Bozüyük arasındaki alanın (gekil 1) temel jeolojik sorun,
larını ele alan çalışmanın (Şentürk ve Karaköse, 1979) ürün-
lerinden biridir.

Şekil 1: Buldum haritası

Figure I: location map

Yukarıda yeri tanımlanan alanın, günümüze kadar yapılan
çalışmalar gözönüne alındığında, Türkiye ölçülerine göre, ol-
dukça ayrıntılı çalışılmış bölgelerden biri sayılması gerekmek-
tedir. Bu alanın büyük bir kısmı doğuda Amasya'dan bağlaya-
rak, batıya doğru, Ankara üzerinden devam eden ve Bursa'dan
sonra güneybatıya kıvrılarak, îzmir'e doğru uzanan bir kuşak
üzerinde yer almaktadır. Bu kugagın belirgin özelliği, yeşil ve
mavigistler bulundurması ve oldukça yaygın Jürasik istifini
içermesidir. Kuşağın kireçtaşı blokları, spilitler, ofiyolit blok-
ları da içeren bloklu birimi ise özellikle sorunludur. Bu kuşakta
daha önce yapılmış olan çalışmalarla, spilitli, bloklu karıcığın
yaşı hakkında oldukça veri sağlanmıştır (Eroskay, 1965, Al-
tınlı, 1973 a). Ancak, bu kuşağın en önemli sorunları olarak
gözüken, ofiyolitli, bloklu karışığın yerleşme yaşları, konum-
lan yeterli ölçüde aydınlatılamamıştır.

Bu yazıda ofiyolitli, bloklu birimin yaşını ortaya koyaca-
ğı için sadece Jürasik-Alt Kretase ve Jürasik öncesi kayalar
ele alınmıştır. Çalışma alanının jeoloji haritası bu amaca uy-
gun biçimde sadeleştirilerek verilmiştir.

STKATÎCrRAFt

inceleme alanında Jürasik öncesi karışık (melange) kaya-
larla Alt Jürasik'ten Kuvaterner'e kadar yüzeylenen kayalar
yer almaktadır. Tüm bu kayalar istenilen ayrıntıda çalışılmış
ve haritalanmıştır. Bu yazıda ofiyolitli karışığın (melange)
yerleşme yaşını ortaya koyması nedeniyle yalnızca Jürasik -
Alt Kretase ve Jürasik öncesi yaşta kayalara değinilmekte-
dir.

Orta Sakarya Karışık Grubu

" inceleme alanında yer alan granit ve gnays, yeşil ve ma-
vişistler "Söğüt Metamorfitleri"; spilitli ve Permiyen kireç-

taşı bloklu birim "Karatepe Karışığı" (melange); ofiyolitli
birim "Dağküplü Karışığı" (melange) adlarıyla tanımlanmış-
tır. Sözü edilen tüm bu birimler de Orta Sakarya Karışık Grubu
adı altında toplanmıştır.

Söğüt Metamorfltleri : Bu kaya topluluğu yeşil ve mavi-
şistler, granit ve gnayslardan oluşmuştur.

Yeşil ve Mavişistler : Bu birim haritalanan alanda batıda
Bilecik ve Bozüyük dolayından başlar, doğuda Sakarya Kara-
caöreni'ne kadar devam eder (şekil: 2). Yes.il, külrenkli ve
mavimsi; yer yer hırpalanmış ve kıvrımlı yüzeylemeler su-
nar.

Genellikle muskovit-klorit-kuvars gist, aktinolit-muskovit.
kuvars şist, glokofan-albit şist, granat-muskovit-kuvars gist
türünde kayalar içerirler. Bozüyük kuzeybatısında da klorit-
hornblend-kalsit amfibolit türünde kayalar bulundurur. Amfl-
bolit yüzeylemelerinin kuzeyinde, Demirköy yakınındaki yol
yarmasında antigorit şistler ve serantinitler yüzeylemektedir
(şekil 3). Ufak bir alan kaplayan antigorit şistler ve serpan-
tinitler yeşilşistlerle ardalanmalı ve az çok uyumlu görünüm
sunmaktadır. Serpantinitler ve hemen yanlarındaki kumtaşlan
yüksek ısı etkisinde kalmamışlardır. Bundan dolayı serpanti-
nitlerle yeşllgistlerin yan yana gelmesi yeşilşist oluşumunu
izleyen olaylara bağlı olmalıdır. İnceleme alanı doğusunda
Pağküplü Karışığı içinde ve Dağküplü Karışığı'nın diğer grup.
lan ile dokanak zonlannda ise glokofan-Lavsonit-albit şist,
piroksen-albit-lavsonit şist, aktinolit-albit-lavsonit gist türün-
de mavişist faslyesinde kayatürü yüzeylemeleri bulunmakta-
dır (şekil 4, 5, 6). Yörede dört metamorfizma ayırtlayan Yıl-
maz (1979) bu mavişist bilgilemelerinden de yararlanarak al-
kali amfibol gelişmesinin yaygınlığına değinmiştir.

Yeşil ve mavişistler Sekiören vb. gibi yerlerde Dağküplü
Karışığı üzerinde tektonik olarak yer almaktadır. Dokanaklan
ezik ve hırpalanmış durumdadır.

Granit ve Gnays : Bölgede geniş yayılım gösteren bu ka-
yatürleri yeşilşistlere komşu yerlerde yüzeylemektedir. Genel-
likle granit, muskovit granit, hornblend-biyotit granit, gnays,
tonalit gnays, granit gnays türünde kayalardan oluşmuştur.
Bozüyük çevresinde ve Enez derede sık aplit dayklanyla ke-
silmiştir. Sakarya kuzeyinde granitler, amfibolit gist ve hornh.
lend-biyotit şistlerle karmaşık ilişkiler sunmaktadır.

Granitlerin yeşilgistler ve amfibolitlere komşu olan yü-
zeylemeleri genellikle yönlenmiş yapıda olup gnaysik bir doku
kazanmıştır. Buna neden granit yerleşmesinin önemli tektonik
olaylara eglik etmiş olmasının sonucu olmalıdır. Granitin aplit
ve pegmatit dayklanyla kesilmiş kesimleri ise kataklastik bir
doku kazanmış ve yer yer kaolinlegmigtir.

Granit ve gnaysların Karatepe Karışığı ve Dağküplü Ka-
rışığı ile dolaysız ilişkileri görülmemiştir. Buna kargın yeşil ve
mavigis&erle karmaşık ilişkili dokanaklarla yan yana bulun-
maktadır. Jürasik kayalan (şekil 2) granit ve gnayslar üze-
rinde uyumsuz olarak yer almaktadır. Bu durum dokanak bo-
yunca çeşitli yerlerde, bu arada Aşağıköy (şekil 7) dolayında
iyi görülmektedir.

Granit, çevresindeki metamorfik karmaşık ile yer yer de
yapısal uyumluluk göstermektedir. Bu uyumluluğun kuvvetli
yan basınçların egemen olduğu tektonik hareketlerin en yük-
sek dereceye ulaştığı Liyas öncesi-Triyas döneminde granitin
tektonik dokanaklarda yer yer gençleşmeye uğramasına bağ-
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Şekil 8: Bilecik güneyi, Demirköy'ün yaklagık 1 km kuzeyinde
Karasu kenarından gegen enine kesit; serpantini* ve
antigoritlerin, yegilgistlerle dokanak ilişkileri.

Figure 3: Cross-section through the edge of Karasu approximately
1 km to the north of Demirköy south of Bilecik; contact
relations of serpantinite and antigorites with green schists.

lanabilir. Ancak, granit büyük bir olasılıkla Permo-Triyas ara.
lığında meydana gelmiş olmalıdır. Liyas taban çakıltaşı granit
üzerine diskordan bulunduğundan granit yaşının üst sınırı hak-
kında hiçbir kuşku sözkonusu değildir. Tarafımızdan Permo -
Triyas olarak düşünülen alt sınır yazının ileri bölümünde tar-
tışılan jeolojik gelişim tarihçesine dayanılarak dolaylı olarak
bilinmektedir. Granitin yaşı hakkında daha önce yapılmış ça-
lışmalarda bu konuda bir kesinlik getirmemiştir. Çoğulu ve

diğerleri (1965) Çaltı Dere'den aldıkları granit örneğinde zir-
konlar üzerinde toplam kurşun ve radyoaktif ışm yayını tah-
ribatı (degat d'irradiation) yöntemlerini uygulayarak yaş be-
lirlemesine ait çalışmalarında, toplam kurşun yöntemi ile 508,
diğer yöntem ile 290 milyon yıl bulmuşlardır. Bölgedeki grani-
tin Iıiyas'tan genç olmadığı ve olasılıkla Permo-Triyas yaşın-
da olduğu şeklindeki jeolojik veriler 290 milyon yıllık yaşla u-
yum içindedir.

Karatepe Karışığı : Bilecik ili yakınında, Karasu vadisi
yakm doğusunda Karatepe'de tipik yüzeyleme sunan, spilitli,
bloklu oluşuğa bu tepenin ismine dayanarak Karatepe Karışığı
adı kullanılmıştır (şekil 8). Bu karışık yer yer kırmızı derin
deniz killeri, çört ve pelajik çökel ara katkıları bulunduran
spilitik volkanitler içinde blok görünümünde sığ deniz kökenli
çeşitli irilikte kireçtaşı bloklarıyla, kalkşist, diyabaz, radyolarit
bloklarından oluşmuştur (şekil 8, 9, 10, 11)

Derbent Kireçtaşı Üyesi : Gölpazan-Paşalar boğazı dola-
yında geniş yüzeylemeler sunan Permiyen yaşta neritik kireç-
taşların ilk defa Eroskay (1965) tanımlamıştır. Daha sonra
yapılan araştırmada spilitli karışıkla olan ilişkisi ortaya kon-
muş ve Derbent Kireçtaşı ismi benimsenerek üye mertebesine
indirilmiştir. Derbent Kireçtaşı Üyesi yeniden kristalleşmiş
olup, kristallenmenin az olduğu yerleri Üst Permiyen fosilleri
içermektedir.

Spilitler içinde ve onlarla ara katkılı, Triyas yaşta olma
olasılığı çok yüksek olan derin deniz çökelleri vardır (şekil 10).
Bilecik doğusunda spilitlerle ara katkılı algli kireçtaşlarmdan
(şekil 10) Triyas yaşı elde edilmiştir (Fahrettin Armağan,
1974, sözlü görüşme).

Karatepe Karışığının neritik fasiyeste çeşitli büyüklükte
Derbent Kireçtaşı bloklarını bulundurması herşeyden önce
sedimentolojik yönü ağır basan bir olaydır. Pek çok yerde iz-

Şekil 4: Sakarya kuzeyi, Sakaryakaracaöreni'nden gesen enine kesit.

4: Cross section through SakaryafclHr&caöreni, north of Sakarya.
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Sekli 5: İnceleme alam doğusunda Ulubiik'ten gecen enine kesit.

Figure 5: Cross section throngh TTIubflk village to the east of study are».

lenmiş olan blok ile matriks ilişkisi neritik kireçtaAlarınm
çökelme sonrası faylanmalardan çok çökelme sırasındaki
olistolit mekanizmasıyla bloklagüğmı göstermiştir. Sağ yer-
lerde çökelmekte olan Mreçtaşlarmnı denizin derince kısımla-
rına kaymalarınayol açan olaym büyük ölçüde tansiyon hare-
ketleriyle olması gerektiği sanılmaktadır. Çünkü volkanitler

Sekil 6: İnceleme alanı doğusunda Tayeılaa- köyünden gesen enine
kesit.

Figuı-e 6: Cross section through Tayeilar village to the east of study
area.

büyük kalınlıklara erişmiş ve büyük alanlara yayılmışlardır.
Bunların çıkış yerlerini tansiyon sistemi oluşturmuş olmalıdır.
Derbent Kirejtaşı'mn bloklar halinde kaymaya hazırlanması»
yani parçalanmaları ve kaymaları için gerekli eğim artışı o-
iuşmasmın bu koşullarda kolay gelişebileceği düşünülmekte-
dir.

Karatepe Karışığı ile yeşil ve mavişistlerin ilişkileri çok

Şekil 7: Bilecik İstasyonu doğusu, Agağıköy'den gecen enine kesit;
Bilecik Kireçtaşı, Bayırkdy Formasyona üzerine koşut uyum-
suz olarak, Bilecik Kireçtaşı ve Bayırköy Formasyonu da
Söğüt Metamorfitleıi Üzerine tranggreslf aşmalı olarak gel-
mektedir.

Figure 7: Cross-section through Agagıköy east of Bilecik station;
lithological characteristics of Bilecik, limestone, Söğüt Meta-
morphites and BayirkSy Formation, and their contact relati-
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Şekil 2: Bilecik-Gökçekaya barajı arasındaki alanın sadeleştirilmiş jeoloji haritası.

Figure 2: The simplified geological map of the area between Bilecik and Gökçekaya Dam.
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gekil 9: Bilecik yakın doğusu, Karasu batısından gesen enine kesit; Karatepe Karışığı isindeki kayatttrleri ve Derbent Kireçtaşı ile do-
kanak ilişkileri.

Figure 9: Cross-section through the west of Karasu in the nearest of Bilecik; contact relations of the lithologieg in Karatepe •jomplex
Derbent limestone unit. .

5
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karmaşık birı sorun yaratmaktadır. Bursa ile Sarıcakaya
arasındaki geniş alanda yapılan çalışmalarda hiçbir yerde
Kara tepe Karışığı'nı taban ilişkileriyle yeşil ve mavişistler ü-
zerinde veya herhangi başka bir birim üzerinde görmek ola-
naklı olmamıştır. Karatepe Karışığı ile yeşil ve mavişistlerin
bir uyumsuzluk yüzeyiyle ayrılması olasılığının, bir dereceye
kadar düşünülebileceği Hisarcık köyünde (şekil il) ve Hah-
pınar deresinde (şekil 12) uyumsuzluğu gösterir veriler elde
edilememiştir. Karatepe Karışığı yeşilşistler üzerinde açısal
uyumsuzlukla bulunsaydı, bu ilişki kimi yerlerde gölgelense,
ya da tektonik hareketlerle karmaşık bir görünüm kazansa
da açısal uyumsuzluk ilişkilerini sezmek gerekirdi.

Karatepe Karışığı ile yeşil ve mavişistler pekçok yerde
tektonik dokanakta görülmüşlerdir. Karatepe Karışığı ile ye-
şil ve mavişistler arasındaki ilişkinin çözümü, Karatepe Ka-
rışığı ve Dağküplü Karışığı arasındaki ilişkiye koşut olarak,
ayrıca önem kazanmaktadır. Çünkü Karatepe Karışığı'nı bü-
yük ofiyolit blokları içeren DağküpİÜ Karışığı ile dokanakta
görmek olanağı olmamıştır. Buna karşılık yeşil ve mavişist-
lerle Dağküplü Karışığının uzun dokanakları vardır (şekil 2).
Bu ilişkilere dayanarak Dağküplü Karışığı ile Karatepe Karı-

şığı arasındaki ilişkiyi yeşil ve mavişistler aracılığı ile çöz-
mek yolu denenmektedir. Burada önemle belirtilmesi gereken
bir durum da karatepe Karışığı içinde ufak bir serpantin yü-
zeylemesinin varlığıdır (şekil 9). Ancak, çok ufak oluşu dola-
yısıyla sorunun çözümü bu ofiyolitin varlığına dayandırüama-
mıştır.

Dağküplü Karcşığı s Bu birim Çalkara köyünden Tayalar
köyü doğusuna kadar uzanır (şekil 2). Dağküplü köyü dola-
yında ilginç yüzeylemeler sunduğu için, bu ofiyolitli oluşuğa
Dağküplü Karışığı adı kullanılmıştır. Dağküplü Karışığı Dunit
Üyesi ile Serpantinit Üyesi'ne ayrılmış; aynlamayan bölüm-
leri "Dağküplü Karışığı (ayrılamamış)" olarak haritaya alın-
mıştır.

Dağküplü Karışığı içinde serpantinleşmiş peridotit, dunit,
saxonit blokları geniş alanlar kaplamaktadır. Bunların yanın-
da, radyolaritler, bunlarla geçişli silisleşmiş, kırmızı renkli ve
pelajik kireçtaşları, çamurtaşları, yeşil ve mavişistler, meta-
dasit, metaandezit, metakumtaşı, kumtaşı, metakiltaşı, mer-
mer vb. bloklar da yer almaktadır. Tüm bu bloklar, Dağküplü
Karışığı içinde, herhangi bir hamurdan yoksun olarak yan yana

Şekil 12: Söğüt doğusunda, Halıpınar dereden gesen enine kesit; yeşil ve marfsistlerle Karatepe Karıjıgı'nın dokanak" ilişkileri ve
kayatürleri.

Figure 12: Cross-section through Halıpınar creek, east of Söfcüt; Contact relations of green and blneschists with Karatepe melange
and lithologies.



ŞENTÜRK - KARAKÖSE

üst üste bulunmaktadır. Bu blokların birbirleriyle olan doka-
nak ilişkileri tektoniktir.

Dunit Üyesi : Bu tiye Lıaçin-Taycılar-Sepetei-Gediktepe-
Dagküplü arasında yüzeylemektedir (§ekil 2-5). Yeşil, mavi,
mor renkli; genellikle serpantinleşmiş; dokanakları hırpalan-
mış; dogu-bat ı uzan ımlı blok görünümündedir. Dokanakları
yer yer f aylı olan Dunit Üyesi ayrıca kendi içinde de doğu-batı
yönünde faylanmıştır.

Serpantinit Üyesi : Herhangi bir hamurdan yoksun olan
Dagktiplü Karışığı içinde, büyük ve ufak bloklar şeklinde, di-
ğer bloklarla anormal dokanakta bulunmaktadır (şekil 2).
Serpantinit, dolomitleşmiş serpantinit, sexonit, antigorit şek-
linde yüzeyleyen bu üye ezik ve hırpalanmış dokanaklar su-
nar.

Bakırköy Formasyonu

Batıda yalın, doğuda değişken kayatürlerinden oluşan bu
formasyon, ilk defa Granit (1960) tarafından tanımlanmış ve
Bakırköy Kumtaşı olarak "adlanmıştır. Altınlı (1973) daha
sonra bu birime, kumtasmdan başka çökel kayalanyla da girik
durumlar gösterdiği gerekçesiyle, Bayırköy Formasyonu adını
kullanmıştır.

Bayırköy Formasyonu batıda Bayırköy dolayından baş-
lar, Sancakaya doğusuna doğru, yer yer kesinlikler göstere-
rek devam eder (şekil 2).

Birim »genellikle kumtaşı özelliğindedir. Yer yer de kilta-
şı, kumlu kireçtaşı, kireçtaşı da içermektedir. Bayırköy For-
masyonu Orta Sakarya Karışık Grubu üzerine transgresif aş-

malı olarak gelir. Bu durum Aşağıköy'de (şekil 7), Adabayıra
Tepe'de (şekil 13) ve Enez Dere'de iyi izlenir.

Bayırköy Formasyonu'nda en fazla 1280 m kalınlık öl-
çülmüştür.

Bakırköy Formasyonu

Trocholina cf. conica (Schulm.)
Vidalina mart ana Farinacci,
învolitina liassita Jones
Textularida©

fosillerine göre Liyas yaştadır. Granit (I960) ve Eroskay
(1965) bu birimde Idyas yaşım gösterir fosiller bulmuşlar-
dır.

Bu formasyon postrorojenik aşamada, sığ Jürasik denizi-
nin transgresyonu ile çökelmiştir.

Bilecik Kireçtaşı

Bölgede oldukça yaygın olup, aşınma yüzünden yüzey-
lemelerinin dağınık olmasına karşın, benzer görünümlü istifler
sunar. Bu birim genellikle çevreleri dik yarlı üstü düz tepeler
oluşturur. Bilecik Kireçtaşı adını ilkkez Granit (1960) kullan-
mıştır.

Bilecik Kireçtaşı Aşağıköy (şekil 7), Enez Dere vb. yer-
lerde Bayırköy Formasyonu üzerine açışız uyumsuzlukla;
Hamamboğazı (şekil 14), Sancakaya güneyinde vb. yerlerde
de Orta Sakarya Kanşık Grubu üzerine açısal uyumsuzlukla
oturmaktadır. Bilecik Kireçtaşı üzerine de Alt Kretase'nin üst
bölümlerinden başlayan çökeller açısal uyumsuzlukla gelmek-
tedir (şekil 14).
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Bileşik Kireçtaşı'nda 740 m kalınlık ölçülmüştür. •

Birim, Trocîıolina elongala Leupold

Trocholina alpina Leupold
Clypenla Jurassica (Favre)
Tiniinopsella coloml (Boller)
llntipopsella oblanga (Cadish)
Kurnubia sp.
Pseııâocyclamina sp.

fosillerine göre Üst Jürasik ve Alt Kretase yaştadır. Granit
(1960), Eroskay (1965)'in bu yaşı gösteren fosil bulguları var.
dır. *

Paleontolojik bulg uve mikrofasiyes özelliklerine göre
Bilecik Kireçtaşı sığ: ve sıcak bir denizel ortamda çökelmiş, ol-
malıdır.

Kretase ve Tersiyer örtil Kayaları

Bölgede genç Alt Kretase ve Tersiyer boyunca çökelmiş,
çeşitli kaya birimleri, Orta Sakarya Karışık Grubunu, Bayır-
köy Formasyonu'nu ve Bilecik Kireçtaşı'nı açısal uyumsuzluk-
la örtmektedirler. Bu kaya birimleri jeoloji haritasında (şekil
2) tek bir harita birimi olarak gösterilmiştir.

DAÖKÜPL.Ü KARIŞIÖHNIN. YEBU2ŞME YAŞI

Bu çalışmada, Dağküplü Karışığı içinde yeralan çökel kaya
bloklarında fosil saptanamamıştır. Karatepe Karışığı, yeşil ve
mavişistler, Dağküplü Karışığı ilişkileri arasmdaki çözümde
Jtirasik kayalarının taban ilişkilerinden ve konumlarından
yararlanılabilmektedir. Jürasik, inceleme alanında kimi yerde
Liyas yaşta kırıntılı kayalar, kimi yerde ise doğrudan doğruya
Üst Jürasik yaşta neritik ve oolitik kireçtaşları şeklinde böl-
gedeki çeşitli kayalar dizerinde uyumsuz olarak izlenebilmek-
tedir (şekil 2). Jürasik kayaları yeşil ve mavişistlerle Karatepe
Karışığı üzerinde uyumsuzdur. Bu durumda yeşil ve mavi-
şistler Karatepe Karışığı ile Jürasik öncesinde dokanak haline
gelmiş olmalıdır. Bölgede, belli bir yükseltide düşük eğimli ka-
im istiflerle düz tepeler oluşturan ve bir bütünün birbirinden
aşınma ve düşey faylarla ayrılmış parçaları olarak gözüken
Jürasik kayaları, Dağküplü Karışığı üzerinde doğrudan yer al-
mamasına karşın, bu karışığın üzerinde görülen yeşil ve mavi
şistleri transgresif olarak örtmektedir. Jürasik kayalarının bu
konumları Dağküplü Karışığı ile yeşil ve mavişistler arasın-
daki tektonik olayların Jürasik öncesi tamamlanmış olması

gerektiğini düşündürmektedir. Yeşil ve mavişistler ile Karate-
pe Karışığı üzerinde yer alan Jürasik kayaları birbirlerinin
devamı görünümündedir. Bu görünüm Jürasik sonrası önemli
yatay bileşenli devinimlerin varlığını önleyici bir unsurdur.

Bilecik Kireçtaşı genellikle Üst Jürasik yaşta olmakla
birlikte yer alan Alt Kretase'ye geçiş göstermektedir. Alt
Kretase'nin daha üst katlarına ve Üst Kretase'ye ait kayalar
Bilecik Kireçtaşı üzerinde açısal uyumsuzlukla oturmaktadır
(şekil 14). Bilecik Kireçtaşı üzerine uyumsuz gelen bu kayalar
Maestrihtiyen ve Faleosen'e kadar uzanmaktadır.

Dağküplti Karışığı'nda ne" Jürasik ne de daha genç kaya-
lara ait bloklar bulunamamıştır. Sözü edilen verilere göre
Dağküplü Karışığı'nın yerleşme yaşı Jürasik öncesi olmalı-
dır.

¥AFÎSAÎi YORUM

Üst Permiyen-Triyas sırasında bölgeye pek uzak olmayan
bir yerde okyanuslaşma başlamıştır. Bu okyanuslaşmaya
bağlı olarak şelf üzerinde gelişmekte olan karbonatları da
etkileyen bir tansiyon sistemi etkin olmuştur. Bu tansiyon
sistemine bağlı olarak derin parçalanan bölümlerde oluşan
spilitik .volkanizmaya şelf üzerinde çökelmekte olan şelf kar-
bonatları da katılmıştır. Bu arada denizin okyanus tabanında
ve tabana komşu çukurluklarında pelajik kireçtaşı ve grovak
çökelmiştir. Söz konusu okyanusun Triyas sonunda kapan-
maya başlamasıyla yukarıda sözü edilen kayalar ekaylanmış,
büyük yan basınçlar etkisine girmişlerdir. Bol volkanik katkı
da bulunduran grovaklann bu sırada mavişist metamorfizma-
sma uğradıkları sanılmaktadır. Granit yerleşmesinin bu aşa-
mada meydana gelmiş olduğunu düşünmeye iten çeşitli ne-
denler vardır. Dağküplü Karışığı dışındaki mavişistler ile
arakatkılı ve az çok uyumlu bir konumdadırlar. Dokanakları
soğuk ve katı kırılma tektoniğinin belirgin izlerinden çok,
yan plastik bir deformasyonım izlerini taşımaktadır, öte
yandan granit yeşilşist dokanakları ilkseldir ve granit yeşil-
şist dokanaklarmda yönlü yapı kazanmıştır. Bu durum aynı
zamanda granitin tektonik ile yaşıt bir yerleşimini düşündür-
mektedir. Bu bulgular granitin yeşil-mavişistler içine sokul-
duğu ve yüksek ısıdan etkilenmiş şistler ile düşük ısı yüksek
basmç özelliklerini koruyabilmiş kesimlerin devam etmekte o-
lan yatay hareketler ile içice ardalanmaîı ve tektonik bakım-
dan uyumlu bir yapı kazandıkları sonucuna götürmektedir.
Yapılan petrografik belgilemelerin bölgede biri gnays, mikaşist
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ve amfibolit şistler, diğeri yegilşistlerle mavişistleri kapsayan
iki ayrı tür metamorfizma bulunduğunu. vurgulaması,, ancak
saha gözlemleri ile bu iki türün tektonik uyum içinde bulun-
duklarının gözlenmesi yazarları yukarıdaki açıklamayı benim-
semeye itmektedir.

Dağ küplü Karışığı ise yüksek ısı metamorfizmasından
hiç etkilenmemiş bir ekaya aittir. Bu ekay aynı zamanda
bulundurduğu yaygın serpantinit, dunit, radyolarit, pelajik
kırmızı çamurtaşı kireçtaşı birimlerinin de işaret ettiği üzere
okyanus hendeğinden çok okyanus tabanı parçalarından oluş-
muştur . ,

Söğüt Metamorf itlerini, KaratepeKarışığı'nı ve Dağküplü
Karışığı'nı bulunduran ekayların, daha doğrusu napların,
geliş ve yerleşme sıralarını belirlemek özellikle eski kıta ke-
narlarını tanımlayabilmek bakımından önemlidir; ancak bu
konuda çok daha geniş bir alanın değerlendirilmesi gerektiği
düşüncesiyle bu aşamada bir yorumda bulunmaktan kaçınıl-
mıştır.

Bu olayları postorojenik sığ Jürasik denizinin transgres-
yonu izlemiştir, özellikle Iıiyas'ta yer yer büyük kalınlıklara ,
ulaşan kırıntılı kayalar postorojenik aşınma devresinde oluş-
muşlardır.

En Alt Kretase'ye kadar devam eden duraylı şelf niteliği
Alt Kretase'de bozulmuş, bölge büyük ölçekte host-graben
morfolojisini kazanmış, derince su altında kaldıkları anlaşılan
Jürasik kayalarını açısal uyumsuzlukla örten, Alt ve Üst Kre-
tase pelajik kayaları çökelmiştir. Maestrihtiyen'den sonra
bölge daha çok düşey hareketlerle büyük ölçüde su yüzüne
çıkmış, Faleosen'de yer yer karasal çökeller gelişmiştir. Paleo-
seni izleyerek bölgede sıkıştırma kuvvetleri bir süre etkili ol-
muş, önceden var olan kimi büyük normal fay düzlemlerinin
yüzeye yakın bölümlerinde eğim terslenmeleri meydana gel-
miştir.

SONUÇkAB

Dağküplü Karışığın'da Triyas'tan daha genç kaya buluna-
mamıştır. Jürasik kayalarının inceleme alanındaki konumları,
Dağküplü Karışığı ile yeşil ve mavişistler arasında tektonik o-
laylarm Jürasik öncesi olduğunu göstermektedir.

Bölgede Jürasik sonrası hareketler daha çok Alt Kreta-
se'de tansiyon ortamında parçalanıp çökme ve Paleosen'i iz-
leyen kompresyonla belirtmektedir. Üst Tersiyer sırasında
bölgede daha değişik tektonik özellikler grülmektedir; ancak
Üst Tersiyer bu çalışma konusunun dışında kalmıştır. Burada
kesin olarak belirtilebilecek husus Jtirasik'ten sonra bölgenin
ofiyolit yerleşmesi gibi büyük yanal hareketlerden etkilendi-
ğine ait verilerin aranmış ve bulunmamış olmasıdır.

Jürasik kireçtaşlan üzerindeki Kretase'denPaleosen'e ka-
dar uzanan istif içerisinde ofiyolit birimleri yer almamakta-
dır.

Sayılan tüm bu gözlemlere göre bölgede ofiyolit yerleşme-
sinin ve mavişistlerin oluşumunun, yeni veriler bulununcaya
kadar, Jürasik öncesi olduğunu kabul etmek gerektiği sonucu,
na varılmıştır. \

Bu ofiyolitlerin kaynağı olarak düşünülen okyanuslaşma-
nın ise Üst Permiyen-Triyas sırasında olduğu anlaşılmaktadır.
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