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MURATDAĞI JEOLOJiSi VE ANA KAYAC 
BiRiMLERiNiN PETROLOJISI 

Geology and main rock unit petrology of Muratdağı 

ERGÜZER BİNGÖL Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara 

ÖZ: Muratdağının merkezi kesimini kapsayan inceleme alanında en eski litolojik birim Jura yaşlı Aşağı Belova !ormasyo-nu'dur. Bu 
formasyon, sık kıvrımlı, yeşil şist fasiyeslnln "Kuvars-alblt-muskovit- klorit" subfaslyesi metamorflzması geçirmiş, kaba taneli 
metakumtaşı ve  metasil taşlarından oluşmuş Yargediktepe üyesi ve  onunla yanal ve düşey geçişli Orta üst Jura yaşlı Çiçeklikaya 
dolomitik kireçtaşı üyesinden oluşmuştur. 

Bu formasyon, içinde çok çeşitli boyutlarda sedlmanter (çörtlü kireçtaşları, radyolarit), magmatik (peridotit, spilit, tüf), 
metamorfik (şist-mermer) kayaç kütleleri taşıyan Üst Kretase yaşlı melanjla tektonik olarak örtülmektedir. Melanj içindeki 
metamorfitler, orta derecede silisli, alümince zengindir. Metamorfizmaları Barrow tipinde, almandin-amflbolit fasiyeslnin 
"stavrolit-almandin" subfasiyesine kadar inmektedir. Melanj içindeki magmatitlerin kiimyasal bileşimleri ayn magmatik kökenli 
iki kayaç grubunun varlığını göstermektedir. Perldotltlerin serpantinleşmeslnde b u   kayaçlarda hacim artışı olmamıştır. 

Paleosen yaşlı Baklan graniti (Monzogranit) ile Orta Miyosen yaşlı Karacahisar volkanıtlerlnin (riyolit, riyodasit ve  riyolitlk 
tüf) klmyasal bileşimleri bu  iki kayacın benzerlik ve aykırılık gösteren magma türlerinden meydana gelmiş olabileceklerini 
kanıtlamaktadır. 

Araştırma sahasındaki Tersiyer yaşlı diğer kayaçlar genellikle kaba detritierden oluşmuştur. 
K-Ar ve Rb/Sr yöntemleriyle yapılan ölçmelerde, Yargedlktepe üyesinin kıvrımlanma-metamorflzma ya111 126,5+11 mil-

yon yıl (Üst Jura-En Alt Kretase); melanj içindeki metamorfik kütlenin Rb/Sr bakımından son  homojenleşme yaşı 70,4+-3 milyon 
yıl (Maestrihtiyen); Baklan granitinin kristalleşme yaşı 52+-7 milyon yıl (Paleosen-Eosen arası); Karacahisar volkanltlerinin yaşı 
16,9+-0,2 ila 20,9+-0,5 milyon yıl (Orta Miyosen} bulunmuştur .  
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A B S T R A C T :  The area under investigatlon covers the central part of Murat Dağı (Murat Mountain). The oldest rock unit of the 
area is the Aşağı Belova Formation of Jurassic age, being composed of the Yargediktepe Member and the Çiçeklikaya Dolomitic 
limestone Member. Both members have lateral and vertical gradational contacts. The Yargediktepe Member consists of tightly 
folded metasandstone and metaslltstone of different chemical compositions, subjected to a greenschist metamorphism in a grade 
not higher than quarter albite-muscovite chlorite subfacies. A§ağı Belova Formation is tectonically overlain by the Ophiolitic 
Melange of Late Cretaceous age consisting of sedimentary (cherty ltmestone, radiolarite); magmatic (peridotlte, spilite, tuff) and 
metamorphic (schist; marble) rocks of varying dimensions. The metamorphic constituents of the melange are rich in alumina 
content with a fair amount of sillca. Their metamorphism is of the Barrov type indicatlng a staurolite -Almandine subfacies of the 
Almandine -Amphibolite facies. The chemical compositions of the magmatic rocks of the ophiolitic melange indicate the existence 
of two different rock assemblages in the melange. Ne, increase in volume has been observed in these rocks. During the 
serpentlnization of the peridotites. 

Chemical compositions of  Baklan Granite of Paleocene age (Monzogranite) and Karacahisar volcanics of  Middle Mio-
cene age (rhyolite, rhyodacite and rhyolitlc tuff) may indicate that these rocks are the products of magma types some of 
whose properties are alike and others of whic are unalike. The sedlmentary rocks of Tertiary age in the area are made up 
of coarse clastics. 

Radloactive age measurements made by K-Ar and Rb/Sr methods gave the following results. The age of the folding and 
metamorphism of the Yargediktepe Member Is 126,5+-11 m.y. (Late Jurasslc -Early Cretaceous); the age of the latest 
homogenizatlon of the metamorphic mass in the melange on the hasis of the Rb/Sr method is 70,4+-3 m.y. (Maestrlchtlan); the age 
of the crystalllzatlon of  the Baklan Granite Is 52+-7 m.y. (Paleocene -Eocene); the age of the Karacahisar volca-nics ranges from 
16,9+-0,2 to 20,9+-0,5 m.y. (Middle Miocene). 

GiRİŞ 

Konu ve Amaç 
Büyük ölçekli jeoloji harita alımının, bizzat haritayı ya-

pan tarafından, jeoloji ilminin bugünkü yöntemleriyle destek-
lenmesi ve denetlemesi gerekmektedir. Bu yöntemlerin sonuç-
larının arazi gözlemlerini doğrulaması veya onlara ters düşmesi ne 
kadar önemliyse; bu sonuçların arazi gözlemleriyle yorumlanması 
o derece önemli olmaktadır. 

Batı Anadolu'da, nispeten az incelenmiş bulunan Muratdağı 
masifinin, jeolojik ve petrolojik açıdan sorunlarına kısmi de olsa 
çözüm getirebilmek amacıyla bu araştırma ele alınmıştır. 

1971-1974 yılları arasında, masifin orta kesiminin 1/25.000 
ölçekli jeoloji haritası ve derlenen numuneler üzerinde ayrıntılı 
petrografik, jeokimyasal ve jeokronolojik etüdler yapılmıştır. 
A y n c a  inceleme alanı dışına çıkılarak, özellikle Menderes masifi 
kuzeyi i l e   Bursa arasındaki volkanitler, granitik kütleler, melanj ve 
Jura yaşlı kayaçlar tanınmaya çalışılmıştır. 1975 yılında inceleme 
bölgesinde kontrol çalışmaları yapılmıştır. 

Bugünkü yetenek ve olanaklarla, burada ileriye sürülen 
Muratdağı'nın jeolojisi, petrolojisi, geleceğin olanak ve yete-
nekleriyle belki değişecek, belki de daha sağlam verilere da-
yandırılabilecektir. Bu nedenle aygıtlı ölçmeler ve tanımlama-
malara daha çok yer verilmiştir. Ölçme ve tanımlamalar ile 
bunların sonuçlarından yapılan yorumların hangi jeolojik çev-
redeki hangi kayaçlar üzerinde elde edildiğini açıklayabilmek, 
bölge jeolojisine hangi derecede uyumlu veya uyumsuz olduğunu 
belirtebilmek için çalışma sahasının arazide saptanan stratigrafi 
ve yapısal evrlmlni kısaca anlatmak gerekmiştir. 
İnceleme Alanı 

İncelenen bölge 1/25.000 ölçekli K23-a2 paftasının tamamını, 
K23-b1 paftasının kuzeybatı ucunu, K23-a3 paftasının tamamına 
yakın kısmını kapsamaktadır (şekil 1). 

Coğrafya 
. Topoğrafya, orta kısımlara doğru, kuzeyde birden, güneyde  ise 
biraz daha yumuşak olarak sırasıyla. 1040 ve 930 met-

reden 2306 metreye (Kartal Tepesi) kadar yükselmektedir. E n  
yüksek tepelerin sıralanma doğrultusu N W - S E  dur. 

Bölge genellikle Akdeniz iklimi sahasına girmektedir. Fakat 
İç Anadolu ikliminin etkisi de görülür. Yağışlar Mayıs ayına 
kadar sürer. Yalnız Haziran, Temuz, Ağustos aylan kurak 
geçmektedir. 

Ulaşım, orman yollan ve patikalarla sağlanmaktadır. Orman 
yolları kuzeyde 1800, güneyde ise 1600 metreye kadar kabaca N-S-
doğrultusunda uzanmaktadır. Güneyde yol olanakları daha fazladır. 
İncelenen Bölge ve Civarındaki önceki Çalışmalar 

Yalnızca inceleme alanını konu alan literatürün azlığına 
karııın, Muratdağın yakın ve uzak çevresinde ayrıntılı araş-
tırmalar nispeten boldur. Kuzeybatı Anadolu'da Muratdağın-
dakilerle aynı yaşta, benzer kayaç türleri içeren bölgelerdeki 
ayrıntılı araştırmalara bir yandan Muratdağının jeolojisine diğer 
taraftan Muratdağının Kuzeybatı Anadolu jeolojlsindeki yerine 
ışık tutacağı düşüncesiyle geniş yer verilmiştir. 

Hamilton ve Strickland (1836), Tchilhacheff (1967), Phi- 
lippson (1914, Tokay ve Bayramgil, 1947) de, Muratdağı ve 
çevresinde, araştırıcıların öncüleridir. Bu yazarların ilki, Mu-
ratdağın Uşak-Gediz arasındaki kısmının antiklinal yapılı 
metamorfik kayaçlar kapsadığını; ikincisi, batı ucu Uşak olan göl 
havzasının geçiş kayaçlarından oluşan dağlardan meydana 
geldiğini yazmakta, 1/200.000 ölçekli haritasında me-tamorfitlerin 
sınırlarını göstermekte; üçüncüsü ise Çukurören-Karacahisar 
arasındaki kayaçları kısaca konu etmektedir. 

Wijkerslooth (1941), Orta Anadolu'nun batısındaki granit 
intrüzyonlan için geç Paleozoyik, serpantinler içinde Paleozo· 
yikten eski yaşlarını ileri sürmüştür. 

Tokay ve Bayramgil (1941), Uşak kuzeyinde Elmadağı - Gediz 
çayı arasının 1/100.000 ölçekli jeoloji haritasını yaparak, 
metamorfitlerin, homblendli, blyotitli, muskovitli, piroksen ve 
kassiteritli, granatlı şistlerden oluştuğunu belirtmişler; önceki 
yazarların verilerine de dayanarak, bölgede Mesozoyik'te deniz altı 
hendekleri (sillon) meydana geldiğini; Neojende, 

·göllerin geliştiğini ve Neojenden sonra yükselmeler olduğu s  o-
nucuna varmışlardır. 
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Baykal (1954), Muratdağı güneybatısındaki metamorfitle-
rin; Mesozoyik yaşlı olması muhtemel kumtaşı, grovak ve ki-
reçtaşlarının; Neojen yaşlı litolojilerin tanımlamasını yapmış, 
stratigrafisini ve yapısal jeolojisini ortaya çıkarmıştır. 

Holtzer (1954), Orhaneli granodiyoritinin üst  Kretase yaşlı 
kireçtaşlarını kontakt metamorfizmaya uğrattığını saptamıştır. 

Colin ( 1955), Muratdağının doğusunda yapmış olduğu 
araştırmalarının sonucu Neojen-Eosen stratigrafisini vermiş, 
serpantin, yeşil şistlerin Üst Jura-Alt Kretase veya daha yaşlı; 
serpantin ve yeşil şistlerin tavanını meydana getirdiğini sa-
vunduğu sileks ve radiyolarit ara tabakalı Kireçtaşlarının üst  
Kretase; az rekristalize kireçtaşlarının, bölgesel karşılaştır-
mayla Permokarbonifer; en  alttaki şist, kumtaşı, kuvarsitlerin ise 
Devon yaşlı olduklarını ileri sürmüştür. 

Kuzeybatı Anadolu'daki magmatizma faaliyetleri ile me-
tamorfizma olayları ve bunların yaş ilişkilerini araştıran Kaaden 
(1959), lineasyon yönlerine ve Eybek granodiyoriti üzerinde 
varlığını ileri sürdüğü, granit ve metamorfit çakılları kapsayan 
fosilli Triyas litolojilerinin altındaki konglomeralar ve Uludağ ile 
Kazdağ arasındaki litolojlk benzerliğe dayanarak Orhaneli 
granodiyoritine Paleozoyik yaş vermiştir. 

Ketin (1960), yayınladığı 1/2.500.000 ölçekli Türkiye Tek-
tonik haritasında, Muratdağı bölgesindeki Tektonik fazları 
"Laramiyen safhası ile kıvrılmış metamorfik zon ve Steyrik-Attik 
veya Rodanik safhalan ile kıvrılmış bölgeler, Alpin devresine ait 
genç platformlar" olarak ayırtıamış; ofiyolitleri., "Alp devresine 
ait bazik ve ultrabazik kitleler" olarak nitelemiş; Eğrigöz 
granodiyoritini "Alp devresine ait granitik intrüzyonlar" grubuna 
koymuştur. 

Nebert (1960, 1962), Tavşanlı batı ve kuzeyindeki Neojen 
havzalarının karşılaştırmalı litostratigrafisini ve tektonik ev-
rimini incelemiştir. 

Kalafatçıoğlu (1962), Çalışma sahasının kuzeybatısında, 
Tavşanlı-Dağardı bölgesinin jeolojisini öz olarak şu şekilde ta-
nımlamıştır: "Bölgenin en eski birimi metamorfiklerdir. Me-
tamorfikler kuzeyde Permiyen ile örtülüdür. Permiyen sonunda 
genç Varistik hareketler olmuş, bölge yükselmiş ve asit 
intrüzyonlar gelişmiştir. Bölgedeki kalın kireçtaşlarının alt 
seviyeleri muhtemelen Triyas ve Juraya karşılık gelmektedir. Üst 
Kretase diskordandır ve üzerine fliş serisi gelir. Şiddetli 
kıvrımlanmış olan bu  seri ofiyolit intrilzyon ve ekstrüzyonlarıyla 
ilişkilidir. Bölge Laramiyen fazında yükselmiştir. Neojen, klastik, 
talı su ve volkanik fasiyeslidir". 

Akkuş (1962), Kütahya-Gediz arasındaki incelemelerinde 
Paleozoyik yaşlı olduğunu ileri sürdüğü epimetamorfik kayaç-
ların muhtemelen Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarının altında bu-
lunduğunu belirtmekte, Kretase ya lı ofiyolitlerle ilişkili rek-
ristalize kireçtaşları, serisitli şistlerin varlığını konu etmektedir. 

Kazdağ doğusunda, Havran ve Edremit civarında araştırma 
yapan Gümüş (1964) ve Aslaner (1965), bu  bölgedeki metamorfit ve 
granitlerin Paleozoyik yaşlı olduklarını bunların üzerine Triyas ve 
Jura yaşlı genellikle detritik litolojilerin geldiğini; Neojenin ise 
çoğunlukla volkanik litolojide bulunduğunu göstermişlerdir. Bu 
yazarlara göre bölge Varistik, Kimmeridjiyen ve Tersiyer 
hareketleriyle etkilenmiş bulunmaktadır. 

Balıkesir-Kütahya arasındaki bölgeyi inceleyen Kalafat-
çıoğlu (1964), temeli oluşturan NW-SE doğrultuda kıvrımlı 
Paleozoyik yaşlı metamorfitlerin (gnays. şist, mermer, grovak) 
üzerinde diskordan kireçtaşlarının Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı 
olduğunu ve  üzerinde fliş ve melanj fasiyesinde üst Kre-

BİNGÖL 

tasenin bulunduğunu ileri sürmekte, melanjın içindeki metamorfik 
kayaçlardan söz etmektedir. Bölgedeki Neojen litolojisinin, kaba ve 
ince klastik, silisli klreçtaşı ve volkanitlerden meydana geldiğini 
belirtmektedir. 

Sağıroğlu ve Bürküt (1966), Uludağ'da birbirlerine yakın iki 
granitik kütlenin varlığını, bunların K/ Ar metoduyla ölçülen 
yaşlarının 24  milyon yıl olduğunu ve Kaaden'in (1959), ileri sürdüğü 
tabası granit çakıllı Permiyende bu tür çakıl bulamadıklarını 
belirtmişlerdir. 

Bürküt (1966), zirkon ve toplam kurşun metoduyla yaptığı 
ölçmelerde, Kozak graniti için 80,  Çavuşbaşı granodiyoriti 

için 87, Kapıdağ -graniti için 74 milyon yıllık yaşlar bulmuştur. 
Kozak granodiyorit masifinin petroloji ve jeolojisini inceleyen 

İzdar (1968), bu masifin Devoniyen (?) yaşlı epimetamorfik 
kayaçlarla, Karbonifer yaşlı grovak ve yarı mermerler arasına 
sokulmuş olduğunu ileri sürmüş ve en az Liyas öncesi yaşlı olması 
gereken bu masifte toplam kurşun metoduyla bulunan yaşların 
granitin yerine konuş yaşını yansıtmadığını belirtmiştir. 

Özkoçak (1969), Orhaneli bölgesinde, altta kireçtaşı ve kuvarsit 
arakatkılı mavi şist fasiyesinde, grafitli serisit şist ve üstte, taban 
konglomerası ile gelen kumtaşı, gri-siyah kireçtaşının bol bulunduğu 
iki metamorfik seri ayırtlanmış; alttaki metamorfitlerin İstanbul 
Siluriyenine, üsttekilerin ise İstanbul Devoniyenine litolojik olarak 
benzediğini ileri sürmüştür. Aynca, üst metamorftlerin serpantin ve 
bazik kayaç kapsadığını fakat bunların bölgedeki yaygın, 
Maestrichtiyen sonrası yaşlı ultramafitlerle ilgili bulunmadığını 
belirten yazar, granodiyoritlerin Hersiniyen ve Alpin yaşlı olduğunu 
savunmuştur. Özkoçak (1969),  bölgedeki metamorfitler üzerine mik-
rokonglomeralarla gelen grovaklara palinolojik incelemelere 
dayanarak Karbonifer yaşı vermiş, Jura-Alt Kretase kireçtaş-
larını taban konglomerasıyla bu grovakların üzerinde bulunduğunu 
ileri sürmüştür. 

Orhaneli bölgesinde araştırma yapan Lisenbee (1972), Özkoçak 
(1969)'ın, üst metamorfitlerini (bazik şistler), Permo-Karbonifer 
yaşlı kabul edilen grovaklar altında, muhtemelen tektonik kontaklı 
olarak izlemiştir. Bazik şistlerde kontakt metamorfizması 
geliştiren granodiyoriti, Paleosen yaşlı kabul eden Lisenbee (1972), 
ofiyolitik karışımı, Üst Kretase-Paleosen polenleri taşıyan tüf 
matriksi içinde bulunan eksotikler olarak yorumlamakta, 
serpantinler üzerinde bulduğu çok çeşitli paleomanyetizma yönlerini 
serpantinleşmeye veya blok  halinde taşınmaya bağlamaktadır. 

Cıva aramak amacıyla Murtdağı güneybatısının 1/25.000 ölçekli 
haritasını hazırlayan Mariko (1970), metamorfitleri Permiyen-
Mesozoyik; serpantin konglomerayla, konglomera ve kumtaşlarını 
Paleojen; konglomera, kumtaşı, kireçtaşı, şeyl, tüf, riyolit ve dasitleri 
Neojen; metamorfitler içine "diskordan bir şekilde intrüzyon" 
yaptığını izlediği serpantinleri Kretase; granodiyoriti üst  Kretase 
yaşlı düşünmüştür. 

Borsi, Ferrara, Innocenti ve Mazzuoli (1972), Batı Anadolu ve 
Midilli adasındaki genç volkanitlerin jeokronolojisini ve petrolojisini 
inceleyerek bunların Miyosen yaşlı kalkoalkalili volkanitler 
olduğunu tesbit etmişler ve kökenlerini a) yüksek Al içerikli bir 
bazaltik magmanın oksitlenme koşullarına veya  kabuk materyalinin 
assimilasyonuna; b) kabuk altı veya üst mantodaki kayaçların 
kısmen veya tamamen erimesiyle mey-dana gelmesine 
bağlamışlardır.  
Brinkmann (1972), bölgedeki ofiyolit yerleşmesini sığ   Tetis'de gelişen 

yersel derin hendeklere radyolarit-ofiyolit  
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malzemesi dolduktan sonra korpresyonla bu zonların Orta 

Kretasede yükselmesiyle oluştuğunu ileri sürmüştür. 

Kaya (1972), Tavşanlı yöresinin stratigrafisinin alttan üste 

doğru şu sıralanımda olduğunu ileri sürmüştür: "İki başlı 

formasyonu: kuvars, albit, klorit, muskovit, yeşil şist kayaç 

topluluğu; ultrabazik birimi: Kızıltepe formasyonu ile diskordan 

serpantin, peridotit ve dünit topluluğu; Kızıltepe formasyonu: 

Ovacık grubu birimleriyle örtülmüş lavsonit-albit şistlerden 

oluşmuş metamorfitler; Üyecek formasyonu: üstte Kayaardı 

kireçtaşı ile diskordan kuvarsit, kireçtaşı, kalkerli şeyl, metagrovak, 

sleytten meydana gelmiş kayaçlar; lav ve tüfler kapsayan 

Değirmendere formasyonu; üst sınırı aşınma yüzeyli tabakalı çört, 

rekristalize kireçtaşı ve şeylden olmuş Pırnallı formasyonu: Gölcük 

formasyonu: Kireçtaşı ve şeyl nöbetleşmesi; Gelbirtepe formasyonu: 

diyabaz bileşiminde proklastikler ve eksotikler; Karaçalı 

formasyonu: Budağan kireçtaşları ile diskordan olarak örtülü şeyl 

ve kumtaşı; Budağan kireçtaşı: tabanı kumtaşından meydana 
gelmiş Maestrichtiyen yaşlı fosiller kapsayan kireçtaşı". 

Murtdağının kuzey batısında bulunan Orhaneli granodiyo-

rltinln jeokronolojisini inceleyen Vachette. Blanc ve Dubertret 

(1968), bu granodiyoritin yaşını 61     ve 50 milyon yıl olarak 
saptamışlardır. 

Ataman (1972 ve 1973), Rb/Sr metoduyla, Orhaneli ve 

Gürgenyayla (Domaniç) granodiyoritleri için sırayla 50 milyon ve 45  
milyon yıllık yaşlar bulmuş; Orhaneli granodiyoritlnin 50 milyon 

yıllık yaşının intrüzyon veya gençleşmeye, Gürgenyayla 

granodiyoritinin 45 milyon. yıllık yaşının ise Paleozoyik yaşlı bir 

öjeosenklinal malzemesinin palinjenezinden oluşan granodiyoritik 

bir kütlenin son gençleşmesine karşılık gelebileceğini belirtmiştir. 

Uludağ ve Eğrigöz granodiyoritlerinin petroloji ve jeokro-

nolojisini inceleyen Öztunalı (1973), Uludağ granodiyoriti için: 

"kalkoalkalili tipte salik, asitik, orta derecede kalsiyumlu, troncemitik 
bir magmanın Hersiniyen fazda kimyasal dengesini bularak 
soğumasıyla hasıl olmuş ... ", Alpin fazda tekrar ısınarak biyotitleri 
rekristalleşmiştir. Eğrigöz graniti ise " ... kalkoalkalili granit cinsinden, 
erken Alpin fazda teşekkül etmeye başlamış ve esas Alpin fazda 
teşekkül etmeye başlamış ve esas Alpin fazda yükselerek bugünkü 
yerini almış bir anateksis ürünü ... " sonucunu savunmaktadır. 

.. 

Dubertret ve Kalafatcıoğlu (1973), 1/500.000 ölçekli Tür-
kiye Jeoloji Haritası İzmir paftasının açıklama notunda, çalışma 

bölgesi ve civarı için aşağıdaki veri ve yorumlan ileri sürmüşlerdir: 
"Muratdağının kuzeyinde, ultrabaziklerin altında, tabanında 
konglomeralar bulunan kireçtaşları vardır. Kalkerler, alttaki 

metamorfik ve Paleozoyik serileri içindedir. Harzburgitler, 
Muratdağının tepesindeki metamorfitlerin üzerinde ve 

yamaçlardaki kalker tabakalarının kenarlarında yer alırlar. 
Dursunbey ve Tavşanlı'da bulunan Mosozoyik ofiyolit 

kompleksinin Permiyen-Mesozoyik kalker serisi üzerinde bu-
lunduğu kesindir. Rudist fragmanları ihtiva eden Ü s t  Kretase 
tabakaları Çaldağ da serpantinlerin ve harzburgitlerin altında  
bulunan kayaçları meydana getirmektedir. Aynı şekilde Akhi- 

sar'ın doğusunda ,Gördes yolunda alttaki kayaçlar Maestrichtiyen 
kalkerleri olup, bunlar Ovacık'ta, Tavşanlı ofiyolitlerinin ,altında 
mostra verirler. Diğer taraftan, Akhisar-Sındırgı yolu boyunca, 

Akhisar ofiyolit gödesi transgresif olarak A l t  Lü-

y· tesiyen flişleri tarafından örtülmüştür. Ofiyolitlerin şariye ol-
duklarına dair hiçbir emare olmadığından bunların denizin ta-

;ı banında toplandıkları, orijinal yerlerini korudukları düşünül-
 • ınektedir. Yaşları  ancak Maestrichtiyen-Paleosen olabilir.' 

Ayan (1973), Muratdağının batısında yer alan Gördes ci-
varındaki metamorfitlerini "para" orijinli olduklarını; meta-
morfizına sonucu migmatitleşme oluştuğunu, bundan sonra 
anatektik bir granit magmasının meydana geldiğini; granitlerin 
palinjen olup varistik orojenez safhasında yerleştiğini ve 
bölgedeki bütün kayaçların Alp orojenezi etkisinde kaldığını ileri 
sürmüştür." 

Bingöl, Akyürek ve Kormazer (1973); Bingöl (1974), 
Muratdağı kuzeyinde Permo - Karbonifer yaşlı kireçtaşı blok-
lan kapsayan grovakların (Karakaya formasyonu) Alt  Tri-
yas yaşlı olabileceklerini savunmuşlardır. 

1/2.500.000 ölçekli Türkiye Metamorfizma haritasında, 
Bingöl (1974), Muratdağındaki metamorfitleri bilinmeyen ye-şil 
şist fasiyes serisi, ofiyolitleri ise içinde glokofan şist kapsayan 
melanj olarak göstermiştir. 

Menemen civarındaki volkanitleri inceleyen Savaşçın (1974), 
bölgedeki volkanitler için iki köken ileri sürmektedir: a) bazalt 
alanından hareket ederek riyolite kadar uzanan bir anatetkik 
magma; b) fonolitlere doğru değişim gösteren ve primer alkaliovilin 
bazaltik magma.

Ataman (1975), Kozak, Orhaneli, Gürgenyayla, Ilıca Şamlı, 
Mihallıçcık ve Cefalikdağ granodiyoritlerin majör element ve Rb-
Sr izotopik bileşimlerinden hareket ederek, bu granodiyoritlerin 
kökenleri için üç hipotez ileriye sürmüştür: bazaltik bir magmanın 
farklılaşması; subdüksiyon zonunda grovak cinsinden materyelin 
palinjenezi; kabuksal materiyelin katılması. A y n c a  bölgedeki 

andezitlatitlerin ilksel 87Sr/ 80  Sr oranlarının granodiyoritlerinkiyle 
aynı bulunmasının, bunların aynı kökenli olabileceği fikrini 
doğurduğuna işaret etmiştir. 

Batı Anadolu'nun jeotektonik gelişimi ile bu bölgeyi Ege 
denizi çevresine ait ünitelerle karşılaştıran İzdar (1975), Mu-
ratdağı bölgesini "İzmir-Ankara zonu" içinde ve güneyinde, 
ultrabazik kayaçların bulunduğu, metamorfitlerin üzerine dis-
kordan olarak gelen Mesozoyik yaşlı Iitolojilerin yer aldığı kuşak 
içinde göstermiştir. 

Kaya (1975), Kuzeybatı Anadolu'da yapmış bulunduğu in-
celemelerden itibaren şu modeli ileri sürmektedir: Batı Ana-
dolu'nun Antekambriyen yaşlı temelini, meso-katozonal me-
tamorfitler içine dlyapirik olarak giren manto malzemesi 
oluşturmaktadır. Bu riftleşmeyi takibeden hızlı sediment çö-
kelmesi yüksek sıcaklık metamorfizmasına uğramıştır. Daha 

Şekil 2::   Gölyerl doğusundald riyolitlerde prlzmatlk soğuma yü-
zeyleri. 

Figure 2: Prlsmatic cooling surfaces in the rhyolites lying ea.st of 
Gölyerl 
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sonra sırayla erozyon, depolama ve yüksek basınç (mavi şist 
fasiyesi) metamorfizması devreleri meydana gelmiştir. Pale-
ozoyik başlangıcında rift depresyonu yersel aşınmış, rift böl-
gesinin orta kısmının yükselmesi sonucu manto hareketleri 
devamlılık arzetmiştir. Bu orta kısım Kuzey Anadolu fay sis-
temine dönüşmüştür. Geç ve  Erken Paleozoyikte Kuzey ve  Güneyde 
bloklarla beraber klastikler çökelmiş ve bunların içine diyapirik 
olarak manto malzemesi yerleşmiştir. Mesozoyikteki sığ deniz 
çökelleri yer almıştır. Bu sedimanlarla ilgili geniş ultramafit 
kayaçların bulunuşu ya kuvvetli bir erozyona veya sedimantasyon 
öncesi yeni manto malzemesi gelişine bağlanabilir. Maestrichtiyen 
yaşlı kireçtaşları bütün bölgeyi örtmüştür. Tersiyer ve Kuvaterner 
havzalarının uzanımı eski tektonik hatlara paralel 
bulunmaktadır. 

Bingöl (1975), Jeolojik, petrografik ve Jeofizik veriler-den 
hareket ederek Batı Anadolu'nun Ege adaları ve Yunanistan ile 
birlikte üst  Tersiyere kadar aynı jeotektonik evrim geçirdiğini; 
kabaca Manisa-Balıkesir-Eskişehir hattının üst  Kretasede bir 
yok olma (subduction) zontuna karşılık geldiğini savunmuştur. 

STRATİGRAFİ 

Heyelan ve Alüvyonlar 
Bölgedeki en önemli heyelanlar, halen günümüzde hareket 

halindeki, Avla ve Kartal tepeleri kuzeyinde, Öküzkayası tepesi 
güneybatısında ve    Folosköy batısında bulunmaktadır. 

İşaret edilebilinecek alüvyonlar Banaz çayı, Murat çayı, 
Azmak deresi ve  Çokuran deresi içindeki çok kaba detritiklerdir. 
Yamaçlarda (Baybuyan deresinde olduğu gibi) iyi çimentolu 
çakıltaşlarından meydana gelmiş eski taraçalara sık rastlanır. 
Burhaniye Formasyonu 

Açık bej renkli 40          cm. çapına ulaşan kaba klastikleri kapsayan, 
az tutturulmuş, çok kökenli (polijenik) çakıltaşları genel litolojisini 
oluşturur. Kalınlığı Burhaniye Cevizli yaylası arasında (Kapıdağı 
batısı) 200 m. ulaşır. Kırantarla formasyonu ve Karacahisar 
volkanitleri üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. Yaşı büyük bir 
olasılıkla Pliyosen'dir. 

Şekil 3: Karacahisar civarındaki volkanitlerin porfirik yapısı. Be-

BİNGÖL 

Karacahisar Volkanitleri1

Karacahisar volkanitleri riyolit, riyodasit ve riyolitik tüf-
lerden oluşmuşlardır (Şek. 2 ve 3). Tüfler, Karacahisar civarında ve 
Samra kuzeyinde; riyolitler ve rlyodasitler ise Gölyeri mevkiinde, 
Tınaz tepesi güneyinde, Karacahisar dolayında, Baybuyan deresi 
içinde, Küçük Oturakta, Damlatarla güneyinde mostralar 
vermektedir. Bölgesel mostra uzanımı NE-SW dır. 

Krater olabilecek bir yapıya rastlanmamıştır, buna karşılık 
Baybuyan deresinde, Küçük Oturakta ve Karacahisar doğusunda 
kuvvetli aşınmaya uğramış volkan iğnesi görünüşlü mostralar 
vardır. Gölyeri doğusunda olduğu gibi yer yer prizmatik soğuma 
yüzeyleri gösterirler (Şek. 2). Karacahisar volkanitlerinin yaşları 
Orta Miyosen'dlr (16,9 ila 20,9 Milyon sene). Kırantarla 
formasyonunun içinde yer almakta, Burhaniye formasyonu ile 
örtülmektedirler. 

Kırantarla Formasyonu 
Kirli sarı renkli, 8 cm. çapına ulaşan kaba klastikleri kapsayan 

orta ve iyi derecede tutturulmuş çok kökenli (polijenik) çakıltaşı, iyi 
çimentolu kumtaşı, killi kumtaşı ve kumlu, killi kireçtaşı 
ardalanmasından oluşmuştur. Alt düzeylerinde çakıltaşı, üst 
düzeylerinde ise bitki artıkları bulunduran kumlu, killi kireçtaşı 
litolojisi egemendir. Tabaka kalınlıkları 2 ila 30 sm. arasında 
değişmektedir. Özellikle kuzeyde kabaca D-B doğrultusunda dar 
senklinal ve  antiklinaller yaparak kıvrımlanmıştır. 

Güneyde Bağlıseki ve Sakırganlık sırtı güneyinde riyolitik 
tüflerle yanal ve düşey geçişli izlenimi vermekte, altta uyumsuz 
olarak Belova formasyonu veya Muratdağı melanjı üzerine 
gelmektedir. Tabanında bulunan kömürlü düzeylerden alınan 
numuneler içinde aşağıdaki pollen genus ve türleri bulunarak Orta 
Miyosen yaşı verilmiştir: 

Numunenin yeri: Gökler Sazköy güneyindeki kömür  işletmesl. 
Determinasyonu yapan: Rehşen Çetin (M.T.A.) 

Bulunan pollen tipleri: Inaper-turopollenites hiatus (POT.) TH. 
ve PF., Pityosporites microalatus ,(POT.) HT. ve PF., 
Triatriopollenites rurensis PF. TH. Triatriopollenites bitu-

yaz lekeler boyutları 8 cm ye ulaşan otomorf sanidin kristalleridlr. Şekil 4: Ultrıımafik kayaç parçalarından olusmıış tek kökenli (mo• 
nojenik) konglomera (Küllüce tepe üyesi). 

Figure 3: Porphritic structure of volcanics in   the vicinity ol Karacahlsar 
Vhite patches are automorphic sanidine crystals with dimensions reaching up 

to 8 c.m. 
Flgure 4:   Monogenic conglomerate made up  entirely of ultramafik roclı: 

fragments. 

(1) Volkanitlerin adlanması fenokrlstallerln oranları gözönüne alınarak Streckelsen (1974) e göre yapılmıştır. Tekst'le ön    ek  çokluğunu 

önlemek amacıyla feno-riyolit, feno-rlyodasit v. b.    adlaması kullanılmamıştır.
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itus (POT.) TH. ve PF., Triatriopollenites coryphaeus (POT.) 
TH. ve PF., Triatriopollenites robustus (PFI) HT. ve PF. 
Subtriporopollenites (POT. ve VEN.) TH. ve    PF., Poly- 
vestibulopollenites verus (POT.) TH. ve PF., Polyporopolle-
nites undulosus (WOLFF) TH. ve PF., Tricolpopollenites 
microhenrici (POT.) TH. ve PF., Tricolporopollenites cingulum 
(POT.) TH. ve PF., Tricolporopollenites megaexactus (POT.) ve 
PF., Tricolporopollenites microreticulatus PF. ve TH., 
Tricolporopollenites margaritatus (POT.) TH. ve PF. 
Periporopollenites multiporatus   PF. ve TH. 

Formasyonun kalınlığı değişiktir, Kırantarla mevkiinde 100 m., 
çalışma bölgesinin güneyinde ise 300       metreye ulaşır. 
Belova, Formasyonu 

Çöldere Oyesi 
Tabanda boyutlar 2x3 metreye varan blok, üste doğru 

20-30 cm. çapındaki kaba detritikleri bulunduran bordo renkli 
iyi tutturulmuş, çok kökenli çaklltaşlarından oluşmuştur. Granit 
çakılları kapsamamaktadır. Altta, ya Küllüce tepesi üyesi üzerine 
uyumlu veya Muratdağı melanjı üzerine uyumsuz olarak 
oturmaktadır. üstte bulunan Kırantarla formasyonu ile de 
uyumsuzdur. Bu uyumsuzluk Gürlek kuzeyinde açık bir şekilde 
görülmektedir. Kalınlığı çok değişiktir. Göl derede 90 metreye 
ulaşmaktadır. Yaşı büyük bir olasılıkla Paleojen'dir. 

Küllüce Tepe Üyesi 

Boyutları o.ı mm den ı metreye kadar değişen ultramafit 
kayaç parçalarından oluşmuş, iyi çimentolanmış tek kökenli 
(monojenik) kırmızı renkli çakıltaşlarından oluşmuştur. İçinde 
çok ender kırmızı ve yeşil radyolarit parçacıkları bu-
lundurmaktadır (Şek. 4). Kalınlığı değişik olup Küllüce tepede 150 
metredir. Yaşı  Paleojen olmalıdır. 

Baklan Graniti 
Baklan graniti, iri eştaneli yapılı biyotit ve az amfibollü 

granittir (Şek. 5). Baklan mevkiinde geniş, Baklan tepesi ba-
tısında, Kumluk ve Cigan deresinde küçük mostralar vermek-
tedir. Küçük mostralardan ilki granofirik fasiyes içermekte-
dir. Baklan tepesi batısındaki mostrada, içinde, Muratdağı me-
lanjında bulunan metamorfitlerden, metamorfitlerin genel ya-
pısına uygun düzende büyük parçalar taşımaktadır. Melanjda 
ve Jura yaşlı dolomitik kireçtaşlarında kontakt metamorfiz-

Şekil 5: İr i  eştaneli yapılı, biyotitli granit (Baklan graniti). Yuvarlak koyu 
renkli kısım içinde bulundurduğu amfibolce zengin bir 

anklavdır. 

Figure 5: Biotite-Granite (Baklan Granite) with a coarse grained 
equidimensional texture. Dark colored inclusion is  an  amphibole rich 

xenollth. 

ması oluşturduğundan Baklan granitinin yaşı üst Kretase' den 
daha gençtir. 

Muratdağı Melanjı (Yerleşme yaşı Senomaniyen'den genç 
Paleojen'den eski) 
Ultramafitler 
Çeşitli ve çok farklı boyutlarda, melanjın içinde blokla halinde 

bulunmaktadır. Çoğunlukla serpantinleşmiş peridotitlerden 
(vehrlit, lerzolit, harzburgit, listvanit) oluşmuşlardır 
Serpantinleşme düzenli değildir. Kirazlı dere doğusundaki pe- 
ridotitler tanınmayacak derecede silisleşmiş, karbonatlaşmıştır. 
Murat çayı kuzeyindeki (Çukurviran güneybatısında) pe· 
ridotitler orta derecede serpantinleşmiş bulunmaktadır. Kartal 
tepesi, Çatıeğrek yaylası, Öküzkaya tepesi ve Çataloluk tepe-
sindeki peridotitler az serpantinleşmiş büyük kütleler halindedir. 
Bu yörelerdeki peridotitlerde mağmatik bantlaşma ve 
yapraklanma belirgin olarak gözlenebilmektedir ( Şek. 6). 

Ultramafik kayaçlar Kartal tepesinde, Öküzkayası tepe-
si ve doğusunda açık bir şekilde, yine melanj içindeki meta-
morfitlerin üzerinde durmaktadır. Fakat aynı ultramafik ka-
yaçlar Tınaz tepesi güneybatısında metamorfitlerle ara katkılı 
görünümünde olup, Söbealanıkaş tepesi kuzeydoğusunda ise 
metamorfitlerin altında bulunmaktadır. 

Spilitler 
       Muratdağ melanjının bir parçası olarak, ultramafitler, 
radyolaritler ve çeşitli kireçtaşlarıyla birlikte Taşpınar yayla-
sında, Sığırkuyruğu mevkii kuzeyinde geniş mostralar ver-
mektedir. Asar kalesi tepesi güneydoğusundaki spllitler çörtlü 
kireçtaşları ve   radyolariterle iç içe girmişlerdir. Tüfler 

Bazik bileşimlidir, spilit ve radyolarltlerle yakın ilişkilidir. 
Radyolaritler 
Genellikle kırmızı, ender yeşil renkli, ince tabakalı, fazla 

kıvnmlı olup spilit ve çörtlti kireçtaşlarıyla birlikte bulun-
maktadır. 

Çörtlü kireçtaşları 
Çörtlü kireçtaşları beyaz, pembe, mavi damarlı beyaz renklerdedir. 
Beyaz renkli çört banttan nispeten sürekli, pembe    renkliler sık 
kıvrım ve   laminalıdır (Şek. 7 ve 8). Melanj içinde bloklar halinde 
bulunan bu çörtlü kireçtaşlarının boyutları birkaç dm. den  km. ye 
kadar değişmekte, büyük olan-

Şekil 6 : Çatıeğrek yaylası batısındakl az serpantinleşmis peridotitler. 
Tabakalar yapraklanmaya, (foliasyon), az seçilebilen daha eyimli çizgiler 

mağmatik bantlaşmaya karşılık gelmektedir. 

Figure 6: Partly serpentlnized peridotites west ot Çatıeğrek pasture 
inconspicous magmatic banding more steeply inclined than the foliation. 
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Şekil 7: Kuzugölü güneylndeki melanj içinde pembe renkli çört 
bantlı kireçtaşları. 

Figure 7: Limestone  with pink chert bands in the melange south of Kuzugölü. 

lar zaman zaman yapılar bile göstermektedir. Tabakalanma 
kalınlığı bir bloktan diğerine değişmektedir. Çörtlü kireçtaşları 
genellikle kristalleşmiş olup, karasal hiçbir malzeme taşımamakta 
ve fosil kalıntıları (genellikle Radyolarya) tanımlanamayacak 
derecede kaybolmuştur. Buna rağmen kuzeyde ve kuzeybatıda, 
inceleme sahasının dışında (Gökçeağaç kuzeydoğusu ve Şaphane 
doğu güneydoğusunda) aynı jeolojik çevrede  bulunan pembe renkli 
çörtlü kireçtaşlarından alınan numuneler çok ender olarak 
Senomaniyen yaşlı fosiller vermişlerdir. Determinasyonu yapan: M. Serdaroğlu (M.T.A.) 

Bulunan fosiller: 
Globotruncana sp. Praeglobotruncana sp., Rotalipora ap-

peninica 
O.Renz
Melanj içlndeld çörtlü kireçtaşlarının tümü 

nomaniyen yaşlı olmamalıdırlar. Fosil yokluğu 
durum kesinlikle saptanamamıştır. 
.-y  -

mutlaka Se-
nedenJyle bu 

Şekll 8: Kuzugölü güneyindeki melanj içinde pembe renkli çört 
parçalı kireçtaşları. 

Figure 8: Limestones wlth pink chert fragments enclosed in the melange 
south of Kuzugölü. 

B İ N G Ö L  

Şekil 9: Sarpör deresi güneyinde, Muratdağı kaplıcası yolu üze-

rinde, melanj içindeki mezokıvrımlar gösteren mermer kütlesl. 
Figure 9:   Marble showing mesofolds, in the melange on the way to   Muratdağı 

thermal spring  south of Sarpör Creek. 

Şist-Kuvarsit-Mermer Kütlesi (Metamorfik kütle) 
Metamorfik kütlesi altta kuvarslı, kloritli, profillitli mus-

koviti, biyotitli, amfibollü, granatlı şistler ve üstte ise mermerden 
oluşmuştur. Genellikle yeşil şist fasiyesi metamorfizması geçirmiş 
olan bu metamorfik kayaçlar Muratdağı'nın en yüksek tepelerinde 
geniş, çalışma alanı kuzeybatısında ultramafik kayaçların içinde 
ise çok küçük mostralar vermektedirler. Yer yer ultramafitlerin 
altında (Öküzkayası tepesi güneyi ve batısı, Kartal tepe güneyi), 
yer yer üstünde (Söbealanıkaş tepesi kuzeydoğusu) olup yer yer 
ultramafitlerle ara katkılı görünümdedirler (Tınaz tepesi 
güneybatısı). 

Oldukça sık mezo ve mikrokıvrımları sunarlar (Şek. 9). 
Metamorfit kütle tümüyle KD-GB eksen doğrultulu, güneyba-
tıya dalımlı büyük bir antiklinal oluşturur. 

Baklan tepesi güneyinde, Baklan granitinin oluışturduğu 
kontakt metamorfizmasıyla etkilenmişlerdir. 
Aşağı Belova Formasyonu 

Çiçekli kaya dolomitik kireçtaşı ve Yargedik tepe üyele-
rinden oluşmuştur. 

, -

Şekil 10:    Çelpikkaya tepesi güneyindeki metagrovaklar (Aşağı formasyonu 
Yargedlk tepe üyesi) 

Figure 10:    Metagraywackes south of Çelpikkaya Tepe. (Aşağı Be lova 
formation ,Yargedik Tepe member) 

( 1 )mezokıvrım: arazide bir mostrada gözle görüleblllr boyutta; mikrokıvrım: ancak mikroskopta izlenebilen boyuttaki kıvrım anlamında 

kullanılmıştır (Turner ve     Welss, 1963). 
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Çiçekli Kaya Dolomitik Kireçtaşı Üyesi 
Genellikle mavimsi, yer yer beyaz renklidir. Çiçekli kaya 

kuzeyinde masif, Aşağı Belova kuzeyinde ve Cigan deresi gü-
neydoğusunda tabakalı görünümlüdür. Tabaka kalınlığı 5 ile 25          cm. 
arasında değişir. Cigan deresi güneydoğusunda, ince tabakalı, ince 
taneli kumtaşı, şeyl veya çört bantları kapsar. Çiçekli kaya tepesi 
kuzeydoğusundan ve doğusundan alınan numunelerden aşağıdaki 
fosiller bulunarak Orta ve    Üst Jura yaşı verilmiştir. 

Numune No: 24.0, 251, 252 
Determinasyonu yapan: M. Serdaroğlu (MTA) ve 

M. Lys (Fransa, CNRS)
Bulunan fosiller: 
Trocholina minuta Derin ve Reisi, Trocholina palastinien-

sis Herson, Protopeneroplis, Lugeniclae, Oladocoropsis, Clype-
ina, Cylindroporella, Ophthalmidiiaae, Valmlinidae, Lagenidae 
(Vergininclinopsis), Miliolidoe veya Polymurphinidae. 

Heryerde tabakalanma izlenemediğinden ve çok kıvrım-
lanmış bulunduğundan Çiçekli kaya dolomitik kireçtaşlarının 
kalınlığı tam olarak saptanamamıştır. 

Alt kesimlerinde Yargedik tepe üyesi ile yanal ve düşey geçişli; 
üstte Muratdağ'ı melanjı ile tektonik kontaklı, Kırantarla veya 
Küllüce tepe üyesiyle (Belova formasyonu) uyumsuzdur. 

Yargedik Tepe Üyesi 
Gri kirli sarı, kahverengi ayrışma renkli, ince ve   orta arası 
tabakalanmalı (Şek. 10),  yer yer laminalanmış ve  çift lineasyon 
gösteren kaba taneli  metakumtaşı, metasilttaşı ve   rekristalize 
kireçtaşı düzeylerinden meydana gelmiştir. Çalışma    sahasının 
kuzeyinde rekristalize kireçtaşı düzeyleri çok ender, güneyinde ise 
boldur. Genel yapraklanma (foliasyon) doğrultusu ortalama K30D 
dur. Özellikle kuzey kesimde kabaca güneybatıya dalımlı mezo ve 
mikro kıvrımlar gösterir. Bu   durumuyla Muratdağı melanjı içindeki 
metamorfitlerden makroskooik olarak ayırtlanmaları çok  kez zor 
olmaktadır. 

Yargedik tepe üyesi üst kesiminde Çiçekli kaya dolomi-
tik kireçtaşı üyesiyle yanal ve düşey geçişli. Muratdağı   melan-

Şekil 11: Küçük oturak kuzeyindeki riyolitlerin mikroskopta görünüııü   
Num. No: 345a; P.I. X8; K: Kuvars, Sa: Sanidin, Pl: Plajiyok-

laz, Bi: Biyotit). 

Figure 11:                  PJıotomicrograph                     of         rhyolites     north    off   Küçük oturak (Sample No. 345a, 
Polarized Light X8; K: Quartz, Sa: Sanidine, Pi: 

Plagiloclase Bi: Biotite) 

jı ile tektonik kontaklıdır. Jeokronolojik ölçmelerde Yargedik tepe 
üyesinin kıvrımlanma metamorfizmasının üst Jura - Alt Kretase 
yaşı, geçişli bulunduğu Çiçekli kaya dolomitik kireçtaşlarının 
fosillerle saptanan Orta-Üst Jura sedimantasyon yaşıyla 
uyumluluk göstermektedir. Orta - Üst Jura'da çökelen Aşağı 
Belova formasyonu üst Jura - Alt Kretasede kıvrımlanmış 
olmalıdır. 

YAPISAL - JEOLOJİK EVRİM 

Bölgenin en eski otokton kütlesi, genel olarak K30D doğrultulu, 
sık kıvrımla, Orta üst Jura yaşlı Aşağı Belova formasyonu'dur. 
Jeokronolojik verilere dayanarak bu formasyonun  üst Jura - Alt 
Kretase'de kıvrımlandığı ve alt kesimleriııin az metamorfizmaya 
uğradığı sonucuna varmak mümkündür.  Kıvrımlanma ekseni kabaca 
K30D tir. Kıvrımlar genellikle Güneydoğuya doğru devriktirler. 
Kıvrımlanma ve onunla aynı zamanda oluşan hafif metamorfizma 
Andin veya Austrik fazında oluşmuş olmalıdır. 

Aşağı Belova formasyonu, içinde sedimanter (çörtlü ki-
reçtaşları), mağmatik (peridotit, spilit, tüf) metamorfik (şist kuvarsit 
ve mermer) kütleleri gibi çok çeşitli litolojik birimler kapsayan 
Senomaniyen'den genç, Paleojen'den ya.şlı     melanj ile tektonik olarak 
örtülmektedir. Melanj alttaki kütleler üzerine bindirme fayı ile 
gelmiştir. Bindirme fayı en iyi, Örenci deresinde ve Karlık mevkii 
güneyinde izlenmektedir. Kuzeyde kabaca 1800    m.    eğrisi boyunca 3 ila 
30 m.        kalınlığında tektonik breş vardır. Bu bindirme fayının eğimi O ila 
35° değerleri arasında bulunduğundan küçük açılı ters fay olup, 
şarıyaj (overthrust) veya örtü fayı (nappe de  recouvrement) özelli-
ğindedir (Ketin ve   Canıtez, 1972). 

Paleosen'de, granit intrüzyonu ve       bu        intrüzyonun işaret ettiği 
bölgesel yükselme olmuştur. 

Paleojen yaşlı detritikler karasal olup, dağılım ve litolojileri 
Muratdağı'nın ani yükselmesini göstermektedir. Paleojen ile tabanı 
oluşturan kayaçlar arasındaki kontakt faylı değildir. Paleojen'den 
itibaren bölgenin kuzey ve güneyindeki sedimantasyon havzalarının 
gelişiminde farklılaşma görülür. Kuzeydeki sedimantasyon 
havzaları D-B güneydekiler ise K30D doğrultusunda gelişmiş ve  aynı 
doğrultuda kıvrımlanmıştır ( Şekil 44.) . 

Miyosen, Paleojen üzerine çok hafif bir uyumsuzlukla gel-
mektedir. Miyosen'de sedimantasyon yine karasaldır. Sediman-
tasyon havzaları Paleojen havzaları doğrultusunda daha da geniş- 
lemiş, Güneydekiler kuzeydekilere oranla daha hafif kıv-
rımlanmıştır. Miyosen volkanizması kabaca KD-GB doğrultusunda 
oluşmuştur. 

Güneydeki karasal sedimantasyon havzasının gelişimi Pli-
yosen'de de       sürmüştür. 

Çalışma sahasının kuzeyindeki aktif olan eğim atımlı (normal) 
fay (Sığır kuyruğu fayı). Gediz fayı uzanımında bulunmakta ve Sığır 
kuyruğu mevklinde atımı 40     sm. ye      ulaşmaktadır. 

PETROLOJİ 
Karacahisar Volkanitlerinin Petrolojisi 

Karacahisar Volkanitlerinin Petrografisi 
Riyolitler 
1) Makroskopik özellikler 
Riyolitler açık gri, bej rengindedir. Yapı genellikle porfi-

riktir. Otomorf mega fenokristaller halindeki feldspatların bo-
yutları 7x4 cm. bulmaktadır (şek. 3). Ksenomorf kuvars feno-
kristalleri yer yer ametist rengi sunmakta ve        boyutları 6 mm. 



Şekil 12:   Gölyeri mevkiindeki riyolitlerln mikroskopta. görünüşü (Num. 
No: 305a;  P. I.   X5; K :  Kuvars, Sa: Sanidin, Pi: Plajiyoklas). 

Figure 12.:      Photomicrograph of rhyolites in Gölyeri Locality (Sam. No. 305a; 
Polarized Llght X5; K :  Quartz, Sa: Sanidine Pi: Plagioc-

lase. 

yi geçmemektedir. Biyotit, çapı 0,8 cm. ye ulaşan mükemmel 
otomorf fenokristallerden oluşmuştur. 

2)        Mikroskopik özellikler (Şek. 11         ve 12) 
Doku: Hipokristalin porfirik 
Yapı mineralleri: 
Kuvars: Boyutları 2 ila 6 mm. arasında, kenarları yer yer 

yuvarlaklaşmış subotomorf fenokristaller halindedir. Kısmen 
korozyona uğramıştır ve kayacın hamur kısmıyla kenar reak-
siyonu göstermektedir. Genişliği 0,3 ila 1,5 mm arasındaki çat-
lakları dolduran ikincil kuvars, ksenomorf kristallerden oluş-
muştur. Bazı numunelerde ikincil kuvars çok yaygındır (Num. No: 
222). Fenokristaller halindeki kuvars kapsamı hacim olarak 
kayacın % 12                 ini geçmemektedir. 

Sanidin: İki kristal şekli göstermektedir. Birinci şekil, ge-
nellikle eş boyutlu 2 mm ila 8 mm çapında korozyona uğra-mış, 
kenarları yuvarlaklaşmış, ikizlenme göstermeyen, ender kuvars, 
mika ve opak inklüzyonları taşıyan, zayıf çift kırılmalı (Ng-Np: 
0,0006) otomorf kristallerden meydana gelmiş sanidindir. İkinci 
şekil sanidin ise kenarları daha az korode olmuş, 0,1 mm   ila 5 mm. 
boyutlu, uzamış, Karlsbad ikizli, bol mika ve opak mineral 
inklüzyonlu otomorf fenokristallerdir. 

Karlsbad ikizi göstermeyen sanidinlerde maksimum 2Vnp: 10° 

dir ve %36 Ab, %64 Or mineralojik bileşime karşılık gelmektedir. 
Karlsbad ikizli sanidinlerde 2Vnp: 14° olup, bileşimj %32 Ab, %68 Or 
dur. (tutle, 1952; Smith ve Mackenzie, 1955       i n Roubault 1963). 

Sanidin , kayaç hacminin en  fazla %20 sini oluşturmaktadır. 
Tınaz tepe ve Gölyeri mevkiinden alınan numunelerin 

(Numune No: 115, 116, 223      ve 305) sodipotasik feldspat kısmı 

BİNGÖL 

Şekil l3: Karacahisar doğusundaki rlyolitli  tüflerin mikroskopta görünüşü 
(Num. No: 278; P.I., X5; K :  Kuvars, Sa: Sanidin, Pi: Plajiyoklas, :Küt: 

Kuvarsit). 

Figure 13:    Photomicrograph of rhyolitic tuffs east of Karacahisar (Sam. No: 
273; Polarized Llght X5; K:  Quartz, Sa: Sanidine, Pi: Plagioclase; :Kut: 

Quartzite. 

üzerinde yapılan (X) ışınları difraksiyonu saf sanidin difrak-togramı vermektedir (Şek. 14). Buna karşılık Küçük Oturak kuzeyindeki riyolitlerin (Numune No: 345, 345 b) sodipotasik feldspat 
kısmı difraktogramı (Şek. 15) sanidin ile a z  kuvars karışımı göstermektedir. 

Anortoz: Yalnızca Karacahisar civarındaki riyolitlerde bu-lunmaktadır. Boyutları 2x8 mm. ye ulaşan otomorf fenokristaller halindedir. Bol kırıklı olup kısmen damuritleşmişlerdir. 267 ve 271 numaralı numunelerin sodipotasik feldispat kısmının (X) ışınları difraktogramı (Şek. 16) anortozla beraber az miktarda sanidin göstermektedir. 
Plajiyoklaz: Gölyeri mevkiindeki riyolitlerde plajiyoklaz fenokristalleri enderdir, bulunanlar ise tamamen damuritleşmiştir. 

Karacahisar civarındaki riyolitlerde plajiyoklaz nispeten fazla, 
Küçük Oturaktakilerde boldur. Plajiyoklazlar kayaç hacminin %15 ini 
geçmemektedir. 

Plajiyoklazlar ya çoğunlukla damuritleşmiş, kalsitleşmiş, çok küçük (en fazla 0,2 mm boyunda) veya az altere olmuş otomorf fenokristaller ( 8 mm ye kadar) halindedir. Fenokristaller albit Karlsbad ikizlenmesi gösterir. Çift ikizlenme ve (010) yüzeyine dik kesitler metoduyla (Roubault, 1963) yapılan ölçmelerde en fazla ortalama anortit miktarı %26 ( oligoklaz) olarak saptanmıştır. Genellikle plajiyoklaz kristalleri normal zonlu yapıda olup, orta kısımları %28  ila '%30  An. kenar kısımları %24     An. bileşimlidlr. Biyotit: Kuvars, feldspat ve apatit inklüzyonları taşıyan fazlaca 
kloritleşmiş, hematitleşmlş subotomorf kristaller halindedir. Küçük 
Oturaktaki riyolitlerde biyotit, kayaç hacminin %6    sını 
kapsamaktadır. 




















































































































