
Bitlis Masifi Güney Kenarında (Lice-Kulp Yöresi,
Diyarbakır ili, GD Türkiye) Metamorfizma- Deformasyon
İlişkileri

Relations between the meiamorphism and deformation in the southern
margin of the Bitlis Massif (Lice-Kulp district, Diyarbakır Province^
SE Turkey)
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ÙZ i Ldco-Kulp yöresi, Fermiyen öncesi temel ve Permiyen metamorfitleri il© Tersiyer tortul ve mağmatik
kayaçlarını içerir, Permlyen kayaçlan, Fermiyen öncesi temel üzerine açısal bir uyumsuzlukla gelmektedir.
Temel kayaçları en az iki kez metamorfizmaya uğramış ve yöre tümüyle pöüfäz deformasyon geçirmiştir.
Permiyen* den daha ya§U olan birinci deformasyon evresi (D^) sırasında, temel kayaglarmda izlenen
belirgin yapraklanma (klivaj) yapısı gelî§miş v© anılan bu kayaçlar amfibolit fasiyesinde metamorfize ol-
muflardir, Yöredeki temel metamorfitleri ve Miyosen (Tersiyer) tortullarında belirgin olarak, KB ve KB
dalımlı kıvrımlar Menmektedir. Bu kıvrımlar olasılı olarak farklı iki deformasyon evresine (D«, ve Dô)
bağlı olarak oluşmuş ve böylece Miyosen sonrası devirlerde temel kayaçlan içinde antiform ve senformj
Miyosen tortularında ise antlklinal ve senklinal yapıları geH§mi§tir, Dalha sonra bölgede ikinci bir mêtamot8*
fik etkenlik (yeşilfist fasiyesi metamorfizma) ve faylanma meydana gelmiş ve bu düşük dereceli metamor^
fîzma nedeniyle temel kayaçları geniş ölçüde bozugmuğlardır,

ABSTRACT : The I Joe-Kulp area comprises FYë-Permian basement and rormian niotamor|»hi<s as well as
Terttary se^mentary and ignamis rock^. The Permiaıı rast with an angular imeonflarmity em the Pre-Permian
nietamorphics (basement rocks), The basement rocks have been metamorphosşcl at least twice am! as a whole

the area haa undergone polyphase deformation« During the first episode of deformation, which Is older
than the Permian, a distinct élevage structure In the basement rooks was developed and at the same Mme
an amphlbollte fades metatnorphfsm occurred. Folds plunging evidently NW and NE respectively are ob-
served in the basement metamorphlcs and Miocene (Tertiary) segmente. These folds were presumably
formed as a result of two distinct deformation phases(D^ ani &3) and thus during Post=»flocene periods
auiilorni and synform In the ba«emeat rooks, and an tie I ine and synoMne structures 1m the Miocene sedi-
ments were developed. Later a second episode of metamorphÉMn (greenschlst faeies niotamorpliism)
and faulting) to»k plam and beeauëe of ttilfe low grade nietamorphism the basement rocks were extensively

kuvarsitlerle bazik kökenli amfibolitleri içermektedir
(Gen, 1977). Tüm bu kayaçlar artan (progressive) ve

Lice . Kulp yöresi Diyarbakır ilinin KD kesimin* azalan (retrogressive) metamorfizma koşullaram özgü
de bulunan (Şekil 1 ) ve metamorfik. tor tu l ve mag- m l n e r a l p a r a j e n e B İ e r i n l b i r a r a d a b u l u n d u r u r . A r t a n

matlk kayaç türlerini içeren bir sahadır (§ekii 2)# Bun»
tedan Faleozoyik (Permlyen) öncesi metamorfik ka- metamorflana amfibolit fasiyesmde ve dalıa yağlı,
yaçlar, Bitlis masifinm güney kenarım oluşturmakta azalan türden olanı ise ye§il§ist fasiyesinde ve daha
ve tortul kökenli mikaşistler; gnayslar, mermer ve gençtir (Genç, 1977, 1981). Metamorfitlerin en üst
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Şekil İı liceJECulp yöresinin Türkiye içindeki konu-
munu gösterir lnarita.

Figüre li Index map showing the Içcatfon of the Lfce-
Kïilp area in Turkey.

seviyesini oluşturan Fermiyen yaşlı mermerler, temel
kayaçlanndan olan mikaşistler üzerine açısal bir u-
yumsuzlukla gelir (Genç, 1977),

Yöre tümüyle polifaz deformasyon geçirmiş olup,
deformasyon evrelerinden birincisi D1? ikincisi D,, ve

ü§ÜneÜBÜ ÛB Dıg olarak simfelenmi§tiré Çok kırıklı bir
yapı gösteren ve küçük yüzeylemeler şeklinde izlenen
Permiyen hariç diğer metamorfitler ve Miyosen konum
itibariyle birbirine benzeyen KB ve KD dalımlı kıvrım
yapıları içermekte ve saha genellikle kırılmalardan
da genig ölçüde etkilenmiş bulunmaktadır. Gerek yo«
redeki kıvrılmalar ile ve gerekse kırılmalar ile yöre-
nin difer jeolojik sorunları, Öenç (1977, 1981, 1982)'
de etraflıca tartışılmıştır. Bu yazıda ise sadece, yöre-
deki metamorfik etkenlikler ve deformasyon evreleri
arasında ilişkiler üzerinde durulacaktır,
DEFOBMÂSYON EVRELERİ VE METAMORFtZMA
ARASINDAKİ İUiKÎLER

Yakın geçmişe değin Bitlis masifindeki metamor-
fik etkenliklerin yaşı, sadece saha gözlemlerinin ışığı
altında tartışılmaktaydı, 1971 yılında ise; anılan masi-
fin Caeas yöresi met amorf itleri, Jeokronolcjik yöntem-
lerle Yılmaz (1971) tarafından analiz edilmiştir, Bu
analizler sonucu yazar, Cacas yöresi temel kayaçlarmm
birisi Kaledoniyen ve diğeri Alp otojenezi sırasında ol-
mak üzere iki farklı metamorfizma geçirdiğini vurgu-
lamakta ve Hersiniyen orojenezi sırasında ise, olasılı
olarak yöredeki granit intrüzyonlarının oluşturdufu-
nu kabul etmektedir. Anılan yazarın Rb/Sr yöntemiy-

le Cacas yöresi metamorfitleri için bulduğu sonuçlar kı-
saca aşafıya çıkanimıştır,

Daha sonra Bitlis masifinin değişik yörelerinde ça-
lifan difer jeologlar da; mêtamorfitler deki artan
(progressive) nitelikli metamorfizmanm Permiyen*-
den daha ya§lı olduğunu ve difer taraftan Alp nıeta-
morfizmasımn Permiyen'den daha yaşlı olduf unu ve di-
fer taraftan Alp metamorfizmasınm da yaygın olduğu-
nu (örneğin Boray, 197®, 1975; Hail, 1974) belirmekte-
ffi?t

Lrice-Kulp yöresinde artan metamorfizmanm ya-
şının belirlenmesi için, yöredeki Permiyen kayaçlarımn
varlığından geniş ölçüde yararlanılır, Her ne kadar bu-
radaki Permiyen fosil igermezsede konum ve özellik-

leri itibariyle bunların eşdeğeri olan fosilli Permiyen
mermerlerine Bitlis masifinin ba|ka yörelerinde rait-
laınılmi|tır (Tallin, 1954, 1960: Ten Dam ve Tolun,
1961 )é Amfibolü fasliyesinde meydana gelen yöremiz
artan metamorfizması (Genç, 1977? 1981) için, üç ola^
sili ya | söz konusu edilebilir, Bunlar:

a) Permiyen öncesi,
b) Permiyen sonrası ve fakat Alp orojenezi ön^

ceai,
c) Alpin yaşı,
Mademki temel kayakları ile Permiyen arasında

açısal bir uyumsuzluk bulunmaktadır (Gençf 1977), O
halde bu, temel kayaçlaarı içinde Permiyen Öncesi oro-
jenik bir olayın meydana geldiğini kanıtlar, Difer ta-
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Kaya§ türü

Granit

Örto-leptinit

Para gnays

Mikaşist

Amfibolit

Amfibol gnays

Görünüp yaş (milyon yıl)

325±8 (Karbonîfer,
Hersiniyen )

4 27 ±54 (Karbonifer öncesi,
Kaledoniyen)

5Ö5±37 (Silûrİyen öncesi,
Kaledoniyen)

596Ä 88 (Or dovîsiyen öncesi
Kaledoniyen)

519±232 (Karbonifer veya
Prekambriyen )

920:t224 (Prekambriyen)

liloritleşnılş biyotitin yaşı
(Milyon yıl)

97±8 (Üst Kretase, Alp)

(Üst Kretase, Alp)

47±0 (Eosen, Alp)

Çok büyük hata payları nedeniyle
bu değerler güvenilir

görülmemektedir.

raftan temel kayaçlârı içinde yer yer gnays ve mer-
mer ardalanması görülmekte ve Permlyen'den daha
eski olan bu mewnerler içinde çok iyi gelişmif lineer
(çmgisel) bîr fabrik imlenmektedir (Şekil 3), Buna kar«

fin Permiyen mermerleri oldukça masif kayaçlardır
ve bunlar İçinde tabakaianma ve kırık düzlemleri dışın*
da herhangi btr düzlemsel yapı gözlenememektedir
(Genç, 1977), Bu durum, açıkça temeldeki mer-
merlerin Permiyen öncesi devirlerde metamorfizma ge-
çirdiğine, deformasyona (Dx) ufradıfina ve böylece
belirgin bir yapraklanma (klivaj) yapısı kazandığma
işaret eder, Ayrıca temel kayaçlarımn tümü yer yer
ye tilgtet f asiye si minerallerine dönüşmüş amfibolit fa-
siyesi1 mineral parajeneMerini içerirler (Genç, 1981),
Buna kargın Permiyen kayaçları sadece yeşilşist fasi-
yesi mineral kümelerini içerir. Öyle ki bu kayaglar
içinde daha yüksek dereceden faslyes kofullarına işa-
ret eden herhangi bir veri bulunamamıştır. Buna göre
amfibolit faaiyesinde ve artan (progressive) türden
olan metamorfizmanın Permiyen'den daha Önceki de-
virlerde meydana geldijri söylenebilir.

Permiyen'den daha genç olduf u ortada olan ye§il-
list faslyesindeki metamorflk etkenlifin ya# ise, böl-
gedeki Tersiyer kayaçlarmdan yararlanılarak belirle-
nebüir. Örneğin yöredeki Miyosen yaşlı (Genç, 1977)
dolerltler, yeşllfist fasiyesinde metamorfize olmuglar-
dır ve bu fasiyes koşullanna özgü mineral parajenez-
İertoi içerirler (Genç, 1977), Bu, Penniyen kayaçla-
rında da artan (progressive) ve fakat temel kayaçla-
rmda ise azalan (retrogressive) türden olan yegüşist
fasiyesi metamorfidmanın Miyosen'den daha genç ol-
duf unu gösterir. Bu sonuç, Yılmaz (1971)'ı jeokro=
nolojik yöntemle Cacas yöresi metatnorfitleri için bul«
dufu sonuçlarla çeli§memektedir; zira Caeas yöresi
temel kay açlar mdaki biyotitlerin kloritlefmesi olasılı
olarak Lice - Kulp yöresinde etkili olan yeşilgist fa-
siyesi me tamorf izmasının sonucudur. Yılmaz (1971)'=
m ulaştığı radyometrik sonuç (47 ± 0 milyon yıl), bu
metamorfizmanın yafimn Tersiyer olacafmı göstermiş-
tir. Netice olarak bölgedeki yegilşist fasiyesli meta-
morfizmanın Alp orojenik hareketlerinin sonucu oldu-
ğu ortadadır.

Yörenin Miyosen tortullarında izlenen iki kıvrım
kufafı (KB ve KB dalımlı), temel kay açlarında bulu-
na» Dg ve D3 deformaiyonları ile gelişen aynı ko-
numlu kıvrımlara uygunluk göstermektedir (Genç,
1977, 1982), Bu, büyük bir olasılıkla temel kayaçlarda^
ki A, ve D3 yapılarmm (kivrimlarmm) Mıyosen'den
daha genç, başka bir deyimle bu yapılarm Alp oro-
jenezinin ürünleri olduf una işaret eder. Diğer taraftan
DLj VÖ Da deformasyonları Lice _ Kulp yöresinde izlr
nen bindirme düzlemlerinin yer yer kıvrmılanmasm?\
neden olmuştur (GenÇj 1977), Bu veriden hareketle,
temel kayaçlarında görülen D;2 ve Da yapıları ile Miyo-
sen tortularında izlenen kıvrımların, yöredeki bindir-
me hareketlerinden (faylanmadan) daha genç oldu-
f u söylenebilir.
SONUÇ

Tüm yukarıda anlatılanların ışığında yazar» yö-
redeki temel kayaçlarmın Permiyen öncesi zamanlar-
da (olasılı olarak Kaledoniyen orojenezi sırasında) D1

deformasyonu etkisiyle amfibolit fasiyesinde ve artan
(progressive) türden metamorfize oldufunu kabul et=
inektedir. Diğer taraftan bindirme hareketleri, yaygın
ye§üşist fasiyesi metanıorfizma, temel kayaçlarmın
Dio ve D;3 deformasyonu ile Miyosen tortularının kıv-
nmlanmaları ise Alp orojenezüıln sonucudur.
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