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ÖZ : Sultandaglari Masifi'nin orta kesiminin stratigrafisinin aydinlatilmasina
yönelik bu çalismada masifin çekirdegini, Alt (?)-Orta Kambriyen yasli Çaltepe
formasyonu ve bu birimi dereceli bir geçisle üstleyen Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yasli Sultandede formasyonunun olusturdugu gözlenmistir. Bu
formasyonlari açili uyumsuz olarak Orta-Üst Devoniyen yasli Engilli formasyonu örtmekte ve masifin metamorlik kilifinin ilk birimini olusturmaktadir. Engilli
formasyonu üzerine, Alt-Üst Karbonifer yasli Kirazli formasyonu ve bu formasyonla yanal düsey geçisli Harlak formasyonu transgresif olarak gelmektedir.
Inceleme alaninda Atlantik-tipi kita kenari gelisimi sergileyen Üst Paleozoyik
istif, uyumlu olarak Üst Karbonifer-Üst Permiyen yasli Deresinek formasyonu
ile son bulmaktadir.
Torid platformunun
Mesozoyik
baslarindaki
parçalanmasiyla iliskili olarak Paleozoyik formasyonlari içine dayk ve siller
seklinde Kocakizil doleriti sokulum yapmistir. Güneybati da ise, Toridierdeki
Alpin nap hareketlerine bagli olarak Hoyran Napi'na iliskin Hoyran ofiyoliti ve
Hacialabaz kireçtasi olistoliti tektonik bir dokanak boyunca Sultandaglari Masifi
üzerine yerlesmistir. Tüm bu birimler Üst Miyosen-Pliyosen yasli Bagkonak
formasyonu ve bununla yanal-düsey geçisli Yarikkaya formasyonu tarafindan
açili uyumsuz olarak örtüiür. En genç birimleri, Pliyokuvaterner yasli eski
alüvyonlar ile Holosen yasli yeni alüvyonlar ve yamaç molozlari olusturur.

STRATIGRAPHY OF THE SULTANDAGLARI MASSIF BETWEEN
ENGILLI (AKSEHIR) AND BAGKONAK (YALVAÇ)
SUMMARY : The purpose of this study is to elucidate the stratigraphy of
the Sultandaglan Massif. The Lower (?)-Middle Cambrian Çaltepe formation
grades into the Upper Cambrian-Lower Ordovician Sultandede formation
both of which form the core of the massif. Over/ying them with angular unconformity is the Middle-Upper Devonian Engilli formation constituting the
first metamorphic unit of the massif envelope. The Engil/i formation is transgressively overlain by the Lower-Upper Carboniferous Kirazli formation and
with which vertically and laterally graded Har/ak formation. The upper Carboniferous Upper Permian Deresinek formation conformably overlies the Upper
Paleozoic sequence indicating an Atlantic-type continental margin development. Due to disintegration of Tauride platform in the beginning of Mesozoic, the Kocakizil dolerite intruded into the Paleozoic sequence as dykes
and sil/s. As a result of Alpine nappe obductions in the Tauride, The Hoyran
ophiolite nappe and Upper Jurassic-Upper Cretaceous Hacialabaz Iimestone
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olistolith were emplaced onto the massif. The whole of these sequences is
overlain by the UpperMiocene-Pliocene
Bagkonak formliltion and with which
laterally and vertically graded Yankkaya formation with angular unconformity.
Plio-Quaternary
and Holocene alluvium and colluvium of locally derived,
poorly consolidated to unconsolidated gravels, sands and fines form the
youngest units in the area.

GIRIs
Bu makalede, stratigrafik gelisimi aydinlatacak olan inceleme alani,
Aksehir'in
7 km güneydogusunda
Engilli köyü ile Yalvaç'in
18 km
güneydogusunda Bagkonak Kasabasi arasinda yer almistir. Çalisilan saha,
Toridier Ana Tektonik Birligi (1) içindeki Geyikdagi birligine karsilik gelen Sultandaglarinin orta kesimini ve kismen Bozkir birliginin (2) bir bölümünü kapsamaktadir. Yöredeki ilk çalismalar genel amaçli olup, bölgenin jeolojisi bu
çalismalarda kabaca ortaya konmustur (3,4, 5). Ayrintili çalismalar, Haude (6)
ve Demirkol (7,8) tarafindan gerçeklestirilmistir.
Yukaridaki arastirmacilar arasinda, yörenin stratigrafik gelisimi hakkinda
görüs birligine varilamamistir. Diger taraftan arastirmalarimiz sonunda, önceki
çalismalarda
gerçeklestirilen
stratigrafik
ayirtlamanin
yetersiz oldugu
görülmüstür. Bu nedenlerle Sultandaglari Masifi'nin orta kesiminin stratigrafisi, 1/16500 ölçekli baz haritalar kullanilarak, litostratigrafik birim ayirtlama ilkesine göre Sekil 1'deki gibi yeniden düzenlenmistir (9). Buna göre yörenin Iitostratigrafik birimleri alttan üste dogru:
Çaltepe formasyonu, Sultandede formasyonu, Engilli formasyonu, Kirazli formasyonu, Harlak formasyonu, Deresinek formasyonu, Kocakizil dole riti, Hoyran ofiyoliti, Hacialabaz kireçtasi olistoliti, Bagkonak formasyonu,
Yarikkaya formasyonu, eski alüvyon, yeni alüvyon ve yamaç molozu seklinde
izlenmistir.

STRA TIGRAFI
Incelenen alanin otokton durumlu temel birimlerini, masifin asil yapisini
sekillendiren, Alt-Üst Paleozoyik yaslara ayrilabilen düzenli epimetarnorfik tortullar ile, Triyas (?) devrine iliskin ve metamorfik olmayan bazik sig sokulum
kayaçlari olusturur. Allokton konumlu birimler ise, genelde Mesozoyik yasli ve
Hoyran Napi'na (10) iliskin okyanusal topluluklardir. Miyo-Pliyosen ve Kuvatemer yasli gölsel ve alüviyal çökeller, masifin tortul örtüsünü meydana getirir.
Bunlar, yaslidan gence dogru asagidaki özellikleriyle taninabilmektedir.
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Sekil 1. Inceleme alaninin genellestirilmis dikme kesiti •

Çaltepe

formasyonu

Inceleme alaninin en yasli birimini, yanal ve düseyolarak degisik
özellikler sunan karbonatli kayaçlar olusturur. Orta Toroslar'da varligi ilk kez
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Blumenthal (3) tarafindan belirtilen istifin Iitostratigrafik
Monod (11) tarafindan yapilmistir.

adlamasi,

Dean ve

Incelenen yörede Çaltepe formasyonunun
alt kesimini, siyah-mavi
renkli yer yer mermerlesmis, fakat genelde neornorfik kireçtasi ve dolomitler,
üst kesimini ise ince fillit ve metakumtasi aratabakali, mor-yesil-alacali renkli
yumrulu kristalize kireçtaslari olusturmaktadir. Birimin litolojileri, yer yer ileri derecede yeniden kristallenmelerin ve metasomatik olaylarin etkisinde kalarak
ankeritlesmisler
(6), birincil tortul yapilarini, dokularini ve hatta tabakali
özelliklerini tümüyle yitirtirmislerdir. Buna karsilik, flaser tabakalasma özelligi,
çogunlukla alacali renkleri ile dikkati çeken, istifin en üst yumrulu kireçtasi
düzeyi, yapisal sorunlarin çözümünde iyi bir kilavuz düseyolusturmasi nedeniyle bu çalismada ayrintili olarak incelenmis ve en iyi Gümbürdektepe antiklinalinin kanatlarinda gözlenebildigi için, ilk kez bu çalismada Gümbürdek üyesi
olarak adlanmistir (Sekil 2).
Tabani inceleme
alaninda
görülemeyen
Çaltepe formasyonu,
Gümbürdek üyesinden sonra dereceli bir geçisle, Sultandede formasyonu
tarafindan örtüiür. Gözle ve mikroskopta alg, trilobit ve. ekinoderm parçalari
gözlenebilmekteyse
de, birim içinde kesin yas verilebilecek fosil bulunamamistir. Formasyonun yasi, önceki çalismalara göre (6, 7, 11) Alt (?)- Orta
Kambriyen'dir.

Sultandede

formasyonu

Inceleme alaninin ve masifin en yaygin birimini olusturan formasyon,
Demirkol (7) tarafindan adlanmistir. Ancak birimin litolojik istiflenisi, alt ve üst
sinir iliskileri, tip yerine oranla daha iyi olarak Cankurtaran Köyü'nün yakin
çevresinde izlenmektedir (Sekil 2).
Sultandede formasyonunun alt kesimi, Gümbürdek üyesi üzerinde dereceli bir geçisle, türbidit kökenli gri-yesil-mor renkli metakumtasi ve fillit ardalanmasiyla temsil edilir. Bu düzeyde, gri-yesil renkli ve iyi yapraklanmali metabaz it arakatkilari olagandir. Metabazitler, yörenin jeotektonik gelisimindeki
önemi nedeniyle, en iyi gözlendikleri Velitepesi'ne göre bu çalismadaVelitepe üyesi tanimlanmistir (9). Geçis düzeyinden sonra, Sultandede formasyonunun metatürbidit kumtasi ve fillit aradalanmasi seklindeki istiflenisine, yeniden kristallenmis kalsitürbiditler ve yumrulu kireçtasi mercekleri eslik eder.
Ayrica bu düzeylerde,' haritalanabilir boyutlarda ekzotik kristalize kireçtasi ve
mermer bloklari, Tasagiltepe'sine göre Tasagii üyesi olarak adlanmistir (9).
Birim üst düzeylere göre, formasyon içi çakilli metakonglomeralar da içerir.
Formasyon içinde kaval, oygu-dolgu ve organik taban yapilari ile, paralel,
çapraz ve konvolüt laminasyonlara rastlamak olagandir.
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Alttan Çaltepe formasyonu ile uyumlu olan Sultandede formasyonu,
üstten, kuzeydoguda
Engilli formasyonu
tarafindan
açili uyumsuz,
güneybatida
ise Hoyran Napi ve iliskin birimler ile bindirmeli olarak
örtülmektedir (Sekil 2). Birimin yasi, önceki çalismalara göre (7, 12), Üst
Kambriyen-Alt Ordovisiyendir.

Engllll formasyonu
Ilk kez Haude (6) tarafindan "Engilli kuvarsiti" adi altinda tanimlanan
birim, yalnizca metakuvarsitlerden yapili olmamasi nedeniyle Engilli formasyonu adi altinda incelenmistir.
Aksehir-Isparta karayolu üzerindeki Kapikaya geçidinde tip kesit veren
(Sekil 2) formasyonun baslica litolojilerini, pembe-beyaz metakuvarsitler, yer
yer gri-siyah fillitler, metakuvarskonglomeralari
ve aratabakalar seklinde grisiyah yumru lu-killi metakarbonatlar olusturur.
Engilli formasyonu ile Sultandede formasyonu arasindaki sinir iliskisi,
Haude (6) tarafindan uyumlu, Demirkol (7) tarafindan ise açili uyumsuz olarak
belirtilmistir. Bu çalismada da, gerek arazi gözlemleri, gerek mesoskopik tektonik analizler ve gerekse masifin paleocografik evrimi Demirkol'un (7)
görüsünü destekler niteliktedir. Öyleki, Sultandede formasyonunun iç yapisi
ile, onu monoklinal konumda bir istif olusturarak örten Engilli formasyonu
arasinda belirgin bir açili uyumsuzluk vardir (9). Paleocografik gelisim
açisindan ise, Sultandede formasyonu her bakimdan olasilikla bir flis, fakat kesinlikle türbidit fasiyesinde gelismis iken, Engilli formasyonu bir plaj ortamini
simgelemektedir.
Bu fasiyes ayricaliklari da, sözkonusu sinirin uyumsuz
oldugunu, bir baska açidan kanitlar. Buna karsilik Engilli formasyonu üstten,
uyumlu olarak Kirazli formasyonu, Kirazli formasyonunun gelismedigi kesimlerde ise dereceli bir geçisle Harlak formasyon u tarafindan örtülmektedir
(Sekil 2). Formasyonun yasi Orta-Üst Devoniyen'dir (6, 7).

Kirazli formasyonu
Aksehir-Isparta karayolu üzerinde açikça izlendigi gibi, Engilli formasyonu üzerinde fillit ve kristalize karbonatlardan olusan bir istif yer almaktadir
(Sekil 2). Haude'nin (6) verdigi kisa bilgi disinda hiç tanitilmayan bu istif,
yörenin stratigrafisini aydinlatmasi açisindan önemli görülerek, ilk kez bu
çalismada
formasyon
mertebesinde
incelenmis
ve Kirazli sirtindaki
yüzleklerine göre de, Kirazli formasyonu adi altinda tanimlanmistir (9).
Kirazli formasyonu, sari-gri-siyah renkli fillitlerle baslar, siyah-gri renkli
fosilli kristalize kireçtasi, dolomit ve dolomitik kireçtaslari, pembe-mor kristalize
krinoidal kireçtaslari seklinde gelisir, en üstte krinoidal kireçtasi çakili içeren
mercek sekilli metakonglomera-fillit ardalanmasi ile son bulur.
Inceleme alaninda merceksel geometride bir yayilim sunan Kirazli formasyonu, alttan Engilli formasyonu ile uyumlu, üstten ise, yanal ve düsey olarak Harlak formasyonuna dereceli geçislidir (Sekil 2). Birimin orta düzeylerine

iliskin örneklerde cins ve türü tayin edilemeyen ve deforme olmus Schwagerinidae fosillerinden Üst Karbonifer-Alt Permiyen yasi verilmistir (T.Süer,
1986, yazili görüsme).
Buna karsilik, Haude (6), ayni lokasyondaki
kireçtaslarinda Millerella sp. ve Eostafalla sp. fosillerini saptayarak Alt WestfaIiyen yasini elde etmistir. Bu paleontolojik bulgulara göre ve stratigrafik yeri de
düsünüldügünde birimin yasi Alt-Üst Karbonifer'dir.

Harlak formasyonu
Harlak mahallesi dolayinda, mor rengi ve diger Iitolojik özellikleri ile
komsu birimlerden kolayayrilan metapelitik-psammitik istif, Harlak formasyonu
olarak tanimlanmistir (7).
Formasyon, baslica genelde mor yer yer yesil fillit ve vake türü metakumtasi ardalanmasindan olusmus olup, içinde merceksel geometrili metakonglomera tabakalarina da rastlanilmaktadir.
Alttan Engilli formasyonu ile uyumlu ve Kirazli formasyonu ile yanaldüsey geçisli olan birim, üstten Deresinek formasyonu tarafindan uyumlu olarak örtüiür. Içinde fosile rastlanilmayan formasyonun göreli yasi, straligrafik
yeri gözönünde tutuldugunda Alt-Üst Karbonifer olmasi gerekir.

Deresinek

formasyonu

Formasyon, Demirkol (7) tarafindan adlanmis ve tanimlanmistir. Baslica
tabakali çört içeren laminali, kristalize kireçtasi, kalkfillit, fillit ve metakumtasi ardalanmasindan yapilmistir. Birimin Iitolojik gelisimi en üstte sürekli olarak izlene bilen çörtlü-sileksitli metakarbonatlar ile devam eder (Bozkaletepe üyesi,
Sekil 2).
Alt kesimi Harlak formasyonu ile uyumlu olan formasyon, üst kesimlerinde Aksehir fayi ile kesilmistir, Birimin yasi, önceki çalismalarda verilen bulgulara göre Üst Karbonifer-Üst Permiyen'dir (7).

Kocakizil dolerit!
Inceleme alaninda doleritik dokulu bazik kayaçlar, buraya kadar verilen
birimleri kesen ve kalinligi fazla olmayan sil ve dayklar seklinde gözlenir. Daha
önceki arastiricilar (6,7) kismen de olsa bunlardan söz etmisler, ancak formasyon mertebesinde incelememislerdir. Bu nedenle en yaygin ve iyi görüldügü
Kocakiziltepe'ye göre Kocakizil doleriti olarak adlandirilmistir (Sekil 2).
Göreli yas verme ilkesine göre dolerit dayklari Üst Paleozoyik istifini de
kestigi için, bunlar Paleozoyikten gençtir. Hoyran Napi içindeki doleritik
olusumlar, klasik tektonik kurumlar çerçevesinde "baslangiç volkanizmasina"
baglanmistir (6). Kocakizil doleritinin olusumu da sözkonusu baslangiç volkanizmasi ile ilgili olmalidir. Buna göre Toroslar'da izlenen Triyas'taki okyanuslasmaya (13) bagli Torid platformunun parçalanmasi sirasinda yörenin metamorfik temel birimleri içine sokulum yapmis bazik kayaçlar, Kocakizil doleritini
olusturmustur.
Bu jeotektonik çerçevede birimin sokulum yasi olasilikla
Triyas'tir.
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Hayran

oflyoliU

ve Hacialabaz

kireçtasi

olistallU

Inceleme alaninin güneybatisinda yüzeyleyen bazik volkanosedimanter karisiklar, Hoyran ofiyoliti (8) ve günümüzde ekiotik konumlu olan karbonat yigisimlari ise, Demirkol'un adlamasina (7) eklenti yapilarak Hacialabaz
kireçtasi olistoliti adlari altinda incelenmistir (9).
Hoyran ofiyoliti, alacali renkli bir melanj görünümünde olup, kireçtasi
olistolitlerini sarar ve bir matriks olusturur. Karisigin baslica Iitolojilerini seyi,
gmvak, piroklastik kongromera ve bres arakatkili diyabazik bilesimli yastik lavlar
olusturur. Hacialabaz kireçtasi olistoliti ise baslica kireçtasi ve dolomitlerden
yapilidir. Yöredeki örtüldükleri Bagkonak formasyonu ile olan sinirlari disinda
diger birimlerle olan dokanaklari tektoniktir (6).
Yukarida kisa tanitimi yapilan allokton birligin gelisimi ve tektonik konumu hakkinda önceki arastirmalar arasinda bir görüs birligi yoktur. Örnegin,
Haude (6), kireçtaslarinin dokanaklarini bindirmeli olarak bulmus, iliskin bazik
volkanitreri "genis anlamiyla ofiyolit" olarak yorumlamistir. Buna karsilik, Demirkoi (7), bunlarin alttaki temel üzerine diskordan olarak geldigini belirtip; volkanitieri dolerit adi altinda incelemis ve karbonatlar ile son sinir iliskilerinin "yerel
ters faylara" baglanabilecegini
vurgulamistir.
Bu çalismada elde edilen
gözlemler, genelde Haude'nin (6) görüsünü dogrulamaktadir. Buna göre Mesozoyik yasli allokton birlik, Orta Toroslar için geçerli, Özgül'ün (2) Bozkir
birligine, yöresel bir tanim ile de Hoyran Napi'na (10) karsilik gelir. Sultandaglari Masifi'ni tektonik olarak üstleyen birim, üstten Bagkonak formasyonu
tarafindan diskordan olarak örtülmektedir (Sekil 2).
Bu çalismada,

Düzkayatepe'den alinan örneklerden Kurnubia Jurassisp. Textularia sp. ile Malm; Textularia sp.,
Valvulina sp., Trocholina sp. fosilleri ile de Üst Jura-Alt Kretase; Biplamata
sp., Textulariella sp., Nezzata sp. fosilleri ile de Üst Kretase (Senomaniyen)
yaslari saptanmistir (Zeki Dager, 1986, yazili görüsme). Böylece olistolitin
çökelme yasi Üst Jura-Üst Kretase'dir. Allokton birligin'gerçek yerlesim yasini
verecek kanitlar inceleme alaninda bulunmamaktadir.

ka HENSON, Pseudocyclammina

Baakonak
ve Yarikkaya
yamaç moloziari

formasyonlari,

eski

ve yeni

aiavyonlar,

Bagkonak formasyonu (7), genellikle alüviyal yelpaze çökellerini karakterize eden moloz ve çamur akmalari ile örgülü nehir çökellerinden, diger bir
deyisle konglomera, kumtasi ve çamurdan olusmustur. Birim karasal çökeilere
özgü kirmizi bir renk göstermektedir. Bu formasyon, yanal ve düseyolarak,
gölsel kireçtasi, marn, kumtasi ve çamurlardan olusan Yarikkaya formasyonuna (7) geçis gösterir.
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Alttan, Hoyran Napi ve Cankurtaran formasyonunu açili uyumsuz olarak
üstleyen, Bagkonak ve Yarikkaya formasyonlari, üstten alüvyonlarla diskordan olarak örtülür (Sekil 2). Biribiriyle yanal ve düsey geçis sunan bu formasyonlarin yasi Üst Miyosen-Pliyosen'dir (6,7).
Aksehir ovasi boyunca uzanan eski alüvyonlar ve alüviyal yelpaze
çökelleri, temelden türerne çesitli boyutta yuvarlak çakil, kum ve silt boyutunda yer yer tutturulmus malzemelerden olusmustur. Bu örtülerin daha sonra
gelisen genç akarsu sebekeleri tarafindan yeniden kazilmalari ile gevsek
kirintilardan ibaret yeni alüvyonlar olusmustur. Yamaç rnolozlari, özellikle Sultandaglari etekleri boyunca Aksehir fayina kosut olarak gelismistir (Sekil 2).

SONUÇLAR
Masifin çekirdegini ve kilifini olusturan daha önce tanimlanmis birimler
disinda, Çaltepe formasyonunun yumrulu kireçtasi düzeyi Gümbürdek üyesi,
Sultandede formasyonu içinde gözlenen metamorlik bazik kayaçlar Velitepe
üyesi, ekzotik kristalize kireçtasi bloklari ise, Tasagii üyesi olarak haritalanmis
ve incelenmistir. Ayrica, Engilli formasyonu üzerine uyumlu olarak gelen,
merceksel geometrili fillit ve kristalize karbonatlardan olusan Alt-Üst Karbonifer yasli birim, ilk kez Kirazli formasyonu adi altinda degerlendirilmistir. Masitin
bünyesinde gözlenen, fakat metamorlik olmayan sil ve dayklar seklindeki
bazik kayaçlar Kocakizili doleriti olarak tanimlanmis ve jeotektonik önemi
açiklanmistir. Ilk kez bu çalisma ile Bozkir birligine sokulan ofiyolitik toplulugun, inceleme alaninda allokton olarak bulundugu ortaya çikarilmistir. yine
Bozkir birligi içindeki Hacialabaz kireçtasi olistoininin çökelim yasi Üst Jura-Üst
Kretase olarak belirlenmistir.
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