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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
EĞLENCE VE BELKAYA KÖYÜ (UŞAK) ARASINDAKİ GRANATLARIN
MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Fatmanur BAŞTABAK
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Oya CENGİZ
İnceleme alanı Uşak-Merkez Eğlence ile Belkaya köyleri arasında yer alır. Bu
çalışmanın amacı, sahadaki Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonu içerisindeki
granatlı şistlerin ve Kuvaterner yaşlı alüvyal ve elüvyal granat plaserlerinin
mineralojik ve jeokimyasal özelliklerini belirlemektir. Çalışma alanında
Menderes Masifine ait Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonu, Permiyen-Triyas yaşlı
Musadağı Mermerleri, Üst Kretase oluşum yaşlı Vezirler Melanjı, Alt Miyosen
yaşlı Kürtköyü formasyonu, Yeniköy formasyonu, Dikendere volkanitleri, Orta
Miyosen yaşlı Beydağı volkanikleri ve piroklastikleri, Üst Miyosen yaşlı Asartepe
formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyon yüzeyler.
İncelenen granatlar Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonunun örtü şistlerinin
içerisinde ve güncel çökellerdeki elüvyal ve alüvyal plaserlerde bulunur. Bu
granat plaserleri genellikle 1.00-3.5 cm arasındaki boyutlara sahiptir. Polarizan
mikroskop incelemelerinde, granatların içerisinde mikro kuvars kristalleri yer
yer saçılmış, yer yer de damar şeklinde gözlenir. Ayrıca, farklı boyutlu granatları
kenarları boyunca kuvars ve muskovit çevrelemiştir. Granat içerisinde kenarları
boyunca demiroksit alterasyonuna uğramış damar şekilli opak mineraller
mevcuttur. Granat taneleri yer yer öz şekilli ve yarı-özşekilli olarak şistozite
yüzeylerine uyumluluk göstermektedir. Plaser oluşumlu granat numuneleri
almandin, muskovit ve kuvars, şist kayacı da muskovit, feldspat, kuvars, almandin
ve kloritin varlığı X-ışını difraktogram analizleri ile belirlenmiştir. SEM-EDS
analizlerinin sonuçları XRD tanımlamaları ile uyumludur. İncelenen plaser granat
numuneleri % 34.76-40.90 SiO2, % 19.43-21.43 Al2O3, % 24.24-32.66 Fe2O3, %
4.75-5.43 CaO, % 1.19-1.31 MgO içeriklerine sahiptir. Granatlı mikaşist
numuneleri % 62.36 ile % 79.08 SiO2, % 11.43 ile % 20.10 Al2O3, % 3.08 ile %
6.69 Fe2O3, % 1.40 ile % 2.76 K2O, % 1.13 ile % 1.72 Na2O kapsar. Mineralojik ve
jeokimyasal analizler granatın demirce zengin almandin olduğu ve yeşil şist
fasiyesinde metamorfizma ile oluştuğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Menderes Masifi, granat, almandin, Eşme formasyonu,
mineralojik analiz, ana-oksit içeriği
2022, 54 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
THE EXAMINATION OF MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF
GARNETS BETWEEN EĞLENCE AND BELKAYA (UŞAK) VILLAGE
Fatmanur BAŞTABAK
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Geological Engineering
Supervisor: Asst. Prof. Dr. Oya CENGİZ
The study area is located between Eğlence and Belkaya villages of Uşak province.
The aim of this study is to determine the mineralogical and geochemical
properties of the Quaternary aged alluvial-eluvial garnet placers and the
Paleozoic aged Eşme formation garnet schists. In the investigated area, Paleozoic
aged Eşme formation belonging to Menderes Massif, Permian-Triassic aged
Musadağı Marbles, Upper Cretaceous aged Vezirler Melange, Lower Miocene aged
Kurtköy formation, Yeniköy formation, Dikendere volcanics, Middle Miocene
aged Beydağı volcanics and pyroclastics, the Upper Miocene aged Asartepe
formation and Quaternary aged alluvium are cropped out.
The garnets in the study area are located in the cover schists of the Paleozoic aged
Eşme formation and in eluvial and alluvial placer formations. The garnet placers
generally have sizes between 1.00 cm and 3.5 cm. In polarizing microscope
examinations, micro quartz crystals are observed in garnets mostly as scattering
and occasionally as veins. In addition, quartz and muscovite surrounded garnet
grains of different sizes. Within the garnet, there are vein-type opaque minerals
that have undergone iron oxide alteration along their edges. Garnet grains are
euhedral and subhedral in some places, and they extend in conformity with the
schistosity. Based on X-ray diffractogram and SEM-EDS analysis, it was
determined that individual garnet samples with placer formation contain
almandine, muscovite and quartz, and the schist rock includes muscovite,
feldspar, quartz, almandine and chlorite. Placer garnet samples in the study area
have 34.76-40.90 % SiO2, 19.43-21.43 % Al2O3, 24.24-32.66 % Fe2O3, 4.75-5.43
% CaO, and 1.19-1.31 % MgO contents. Garnet micaschist samples contain 62.36
% to 79.08 % SiO2, 11.43 % to 20.10 % Al2O3, 3.08 % to 6.69 % Fe2O3, 1.40% to
2.76% K2O, 1.13% to 1.72% Na2O. Mineralogical and geochemical analyzes
showed that garnet is an iron-rich almandine type. The almandine formations in
the study area were formed due to metamorphism in green schist facies.
Key words: Menderes Massif, garnet, almandine, Eşme formation, mineralogical
analysis, major-oxide content
2022, 54 pages
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1. GİRİŞ
Metamorfik ve magmatik kayalarda yaygın olarak bulunan mineral grubu
granatların çok yüzlü (Icositetraedre; 24 yüzeyli, rhombododecaedre veya
bunların kombinasyonu) kristalleri oldukça yaygın olmakla beraber, kübik
sistemde kristalleşmiştir. Granatlar, oldukça sert (6-7.5), çeşitli renk ve sayıdaki
alüminyum silikat minerallerinin ortak adıdır.
Genel kimyasal bileşimi X3Y2Si3O12 şeklindedir. Doğal granatlar piralsipit ve
grandit olmak üzere bileşimlerine göre ikiye ayrılmaktadır. Piralsipitlerin (pirop,
almandin ve spessartin) tamamında Y yerinde Al+3 vardır ve yaygın bir şekilde, X
yerindeki Fe+2 Mg ve Mn ile yer değiştirirler. Grandit grubu, grossular ve andradit
içerir (ve eğer uvarovit içeriyorsa ugrandit grubu olur). Grandit X yerinde Ca+2
içerir. Bu iki gruptan, magmatik kayalarda ve özellikle de peridotit, serpantinit ve
kimberlit türü kayalarda pirop (Mg3Al2Si3O12), şist ve gnayslarda almandin
(Fe3Al2Si3O12), spessartin (Mn3Al2Si3O12), krom içeren serpantinitlerde uvarovit
(Ca3Cr2Si3O12),

metakarbonatlarda

grossular

(Ca3Al2Si3O12),

andradit

(Ca3Fe2Si3O12) bulunur. Akarsu çökellerinde sıkça granat minerallerine
rastlanabilir.

Güzel

renkli

ve

şeffaf

türleri

ise

mücevher

olarak

kullanılabilmektedir (Sinkankas, 1961, 1972; Smith ve Phillips, 1972; Pearl,
1975; Manson ve Stockton, 1982; Webster, 1983; Erkan, 2007).
Granatlar, başlıca abrasif sanayinde (örneğin ‘kum püskürtme’ metodu ile ağaç,
plastik, cam, metal ve deriden mamul eşyaların işlenmesinde veya yüzeylerinin
temizlenmesinde) aşındırıcı olarak, kısmen de suyun arıtılmasında kullanılır.
Üretildiği ülkelerin başında Sri Lanka, ABD, Hindistan, Çekya, Madagaskar, Güney
Afrika, Nepal, Mozambik ve Kanada gelmektedir. Türkiye’de ise BursaUludağ’daki Uludağ volfram madeninde ve asidik batolitlerde; grossular ile
andradit türleri de kontakt metasomatik kayaçlarda bulunmaktadır. Ayrıca, bu
araştırmanın amacını oluşturan Menderes Masifindeki metamorfik kayaçların
içerisinde en yaygın olarak almandin türü granat bulunmaktadır.
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Çalışmanın Amacı
Çalışmanın amacı; Uşak ili yakınındaki Eğlence Köyü ile Belkaya Köyü arasında
kalan bölgede yaygın olarak yüzeyleyen Menderes Masifi’nin Paleozoyik yaşlı
Eşme formasyonu içerisindeki granatlı şistlerin ve Kuvaterner yaşlı elüvyalalüvyal çökellerdeki granatlı plaserlerin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal
özelliklerinin belirlenmesidir.
Konu ve Kapsam
Çalışma alanı, İç Ege bölgesinde bulunan Menderes Masifinin kuzeyinde yer alır.
Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonu içindeki granatlı şistlerin ve Kuvaterner yaşlı
elüvyal-alüvyal birikimlerdeki granatlı plaserlerin mineralojik-petrografik ve
jeokimyasal özellikleri inceleme alanının konusunu oluşturur. Bu çalışmada
jeolojik incelemeler kapsamında; bölgenin mevcut jeolojik haritası yeniden
gözden geçirilerek araştırma sahasında yüzeyleyen kaya birimleri ve birbirleri ile
olan dokanak sınırları ve birimlerin jeolojik ve tektonik özellikleri belirlenmiştir.
Ayrıca, granatların stratigrafik istifteki yeri belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacını
oluşturan granat plaserlerinden ve granatlı şist kayaçlarından mineralojik ve
jeokimyasal analizler için numune alımı gerçekleştirilmiştir.
Saha çalışmaları sırasında derlenen granatlı şist ve bireysel granat numuneleri
üzerinde granat minerallerinin türü, dokusal özellikleri gibi mineralojikpetrografik özelliklerini ortaya koymak için ince kesitler üzerinde polarizan
mikroskop incelemeleri yapılmıştır. X-ışını kırınımı analizi (XRD) yapılarak
granat minerallerinin türü ve kristallerin özellikleri yapılmıştır. Yapısal ve
kimyasal özelliklerinin ortaya konması için taramalı elektron mikroskobu (SEMEDS) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Jeokimyasal çalışmalar kapsamında bireysel granatların ve granat içeren şist
kayacının kimyasal bileşimlerini ortaya koymak için X-ray floresans (XRF)
yöntemi ile majör ve minör element konsantrasyonları tespit edilmiştir. Elde
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edilen analiz sonuçları, çizelgelere, diyagramlara ve şekillere yerleştirilerek
veriler yorumlanmıştır.
Çalışma Alanı
Çalışma alanı, Uşak ilinin yaklaşık 9 km kuzeyinde K22-b3 ve K22-c2 paftaları
içerisinde 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritada bulunmaktadır. İncelenen alan,
Güneyde Belkaya köyü, kuzeyde Eğlence köyü, batıda Alişanlar köyü ve güney
doğusunda Yaşamışlar köyü arasında yaklaşık 40 km2’lik bir alanı kapsamaktadır
(Şekil 1.1).

Şekil 1.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası
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Yerleşim Merkezleri ve Ulaşım
Çalışma alanı, Uşak il merkezine 9 km’lik mesafede olup, sahaya ulaşım karayolu
ile sağlanmaktadır. Çalışma alanı içinde ve yakın çevresinde Sorkun Köyü,
Eskigüney Köyü, Babacanlar, Eğlence, Belkaya, Alişanlar, Yaşamışlar, Karaçayır,
Kadılar, Tatlıpınar Mahalleleri bulunmaktadır.
Morfoloji
Çalışma alanının ortalama rakımı 1500 m civarındadır. Saha çoğunlukla engebeli
bir topoğrafyaya sahiptir. İnceleme alanında; Şahlar Tepe (1463 m), Kırtaş Tepe
(1380 m), Göçyolu Tepe (1352 m), Koca Tepe (1351 m), Tozlu Tepe (1345 m),
Ozanmezarı Tepe (1338 m), Sarı Tepe (1319 m), Armut Tepe (1307 m), Çıkrık
Tepe (1299 m), Gemekaya Tepe (1283 m), Yelim Tepe (1223 m), Çırpılı Tepe
(1180 m), Çömlek Tepe (1171 m) bulunmaktadır. Önemli dereler ise; Diken Dere
ve Balıklı Dere’dir.
İklim ve Bitki Örtüsü
Çalışma alanının içinde yer alan Uşak ilinin iklimi, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu
bölgesinin karasal iklimi arasında geçiş özelliği gösterir. Daha çok karasal iklim
görülür ve yazları sıcak ve kurak, kışları ise İç Anadolu’ya göre daha ılık geçen bir
iklime sahiptir.
Yıllık yağış miktarı 430 mm ile 700 mm arasındadır. Bitki örtüsü, il topraklarının
% 38’i orman ve fundalıklarla, % 35’i ekili-dikili alanlarla ve % 24’ü çayır ve
meralarla kaplıdır.
Ekonomik Durum
Bölgenin ekonomik yapısı tarım, sanayi ve ticarete dayalıdır. Uşak halkı şehirde
genellikle ticaret ve sanayi ile uğraşmaktadır. Köylerde yaşayanlar tarım ve
hayvancılık ile uğraşmaktadır. Arazinin özelliğine göre sulu tarım alanı, kuru
4

tarım alanı, çayır mera, orman ve fundalık olarak dağılım göstermektedir.
Buğday, arpa, yulaf, bakla, nohut, fasulye, mercimek, börülce, fiğ, burçak, tütün,
şeker pancarı, pamuk, susam, lahana, ıspanak, pırasa, biber, domates gibi ürünler
yetişir. Arpa, buğday, mısır, patates, ayçiçeği, haşhaş, şeker pancarı ile sebzeler
ve meyveler yetiştirildiğinden, elde edilen bu ürünler ilde bulunan un, yem ve
şeker fabrikalarında hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında halı,
kilim, dericilik ve tekstil de geçmiş yıllardan beri hala faaliyet göstermektedir.
Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan Uşak ilinde Kışladağ-Eşme’de altın
yatağı, seramik fabrikaları, çalışma alanı içerisinde halen özel bir şirket
tarafından işletilen kaolen yatağı bulunmaktadır. Kaolenler ince seramik
hammaddesi olarak kullanılmaktadır.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
Menderes Masifi içerisinde kalan çalışma alanı ve yakın çevresinde çeşitli
amaçlar ile önceki yıllarda birçok araştırmacı tarafından yapılan bilimsel
çalışmalar oldukça fazladır (Tokay ve Bayramgil, 1947; Baykal, 1954; Holzer,
1954; Tokay ve Erentöz, 1959; Ayan, 1973; Ercan vd., 1977; Ercan vd. 1978;
Ercan vd., 1980; Akkök, 1981; Evirgen ve Ataman, 1981; Ercan vd., 1983; Candan,
1988; Kun vd., 1988; Candan ve Kun, 1991; Kulaksız vd., 2001; Lüle Whipp, 2006;
Candan vd., 2007; Candan vd., 2011; Kuşcu vd., 2018; Topsakal vd., 2018a;
Topsakal vd., 2018b). Buna karşın, granatların mineralojisi, jeokimyası hakkında
bu sahada herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Tez konusu ile
ilişkilendirilebilecek bazı araştırmalar aşağıda özetlenmiştir:
Tokay ve Bayramgil (1947), Uşak’ın kuzeybatısında yer alan metamorfitlerde
çalışarak hornblend-biyotit-plajioklaslı şist, muskovit-plajioklaslı şist, piroksenkassiteritli kuvarsit şist ve granatlı şistler şeklinde dört çeşit metamorfik kayaç
saptamışlardır.
Baykal (1954), temelde Paleozoyik yaşlı metamorfiklerin bulunduğunu, Eşme
ilçesi yöresinde gnayslar saptadığını, daha üst kısımlarda mikaşist, kuvars
şistlerin bulunduğunu ve Alaşehir çevresinde, olasılıkla Oligosen yaşlı jipsli
Neojen çökellerinin yer aldığını tespit etmiştir.
Holzer (1954), bölgede 1/100.000 ölçekli jeolojik harita yapmış, temeldeki
kayaçların Paleozoyik yaşlı metamorfizma geçirmiş detritikler ve kireçtaşları,
daha üstte serpantin ve yeşil kayaçların yer aldığını, bunların üst kısımlarında
fosilli Üst Kretase yaşlı kireçtaşlarının bulunduğunu belirtmiştir. Daha üstte ise
birbirleri ile ara katkılı ve Orta-Üst Pliyosen yaşlı gölsel çökeller ve volkaniklerin
sıralandığını belirtmiştir.
Tokay ve Erentöz (1959), bölgede olası Hersiniyen yaşlı olan eski temelin
Menderes Masifi adı ile tanındığı, para ve orta gnays, muskovitli granitimsi gnays,
mikaşist, amfibolit, fillat, kuvarsit ve mermerlerin metamorfik kompleksi
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oluşturduğunu, granitlerle pegmatit aplit ve kuvars filonlarının bütün bu
kompleksi yer yer kat ettiğini, mikaşist ve fillatlar içinde granat gibi kontakt
minerallerinin görüldüğünü, üstte yer alan Neojen yaşlı çökellerin göl ve akarsu
kökenli olduğunu, bu genç serilerin genellikle tavan ve tabanlarında çakıltaşı
düzeyleri bulunduğunu belirtmişlerdir.
Ayan (1973), Gördes ve çevresinde (Menderes Masifinin kuzey kanadı) yaptığı
incelemelerde, sahadaki metamorfik kayaç ve metamorfik fasiyes dağılımlarını
incelemiştir. Metamorfik formasyonu; bantlı gnays, muskovit-granat-kuvars şist
(yeşil şist fasiyesi) ve tabakalı migmatitler şeklinde açıklar. Gnayslar içerisinde
bulunan turmalinlerin, kayaca bantlı bir yapı kazandırdığından söz eder.
Kayaçların mineral bileşiminin ise muskovit, kuvars, plajiyoklas (albit-oligoklas,
% 5-15 anortit), ortoklas, biyotit, granat (almandin), turmalin, zirkon magnetit,
apatit şeklinde olduğunu belirtir. Granitlerin gnayslar içerisinde dom şeklinde
olduklarını ve bu granitlerin lökokratik karakterde olduklarını savunmuştur.
Ercan vd. (1977), bölgedeki Miyosen’in ortamsal olarak, eski masif kenarlarında
bir alüvyon yelpazesi çökelleri ile başladığını belirlemişlerdir. Yaygın dere
yatakları ile devam eden ve yersel küçük sığ gölcüklerle sona erdiğini ve
Pliyosen’in yine eski masif kenarlarında bir yamaç molozu ile başladığını
belirtirler. Yaygın dere yatakları ve yersel küçük göllerle süregeldiği ve bütün
bölgeyi kapsayan derin bir göl ile sona erdiği, Kuvaterner’in ise yeni ırmak
yatakları ile günümüze kadar geldiği saptanmıştır.
Ercan

vd.

(1978),

Uşak-Banaz-Ulubey-Eşme-Kula

bölgesinin

Neojen

stratigrafisini ve karasal havzaların fasiyes ve paleocoğrafyasını ortaya
koymuşlardır. Temeldeki Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi Metamorfitlerini üç
ana birime ayırmışlardır. Güneyköyü formasyonunun granitik gnaysları ile gözlü
gnays ve şistleri içeren Eşme formasyonu yanal geçişli, üzerlerinde Musadağı
mermerleri bulunur. Jura yaşlı Kızılcasöğüt formasyonunun dolomitik
kireçtaşları ve Üst Kretase oluşum yaşlı Vezirler melanjıdır. Neojen yaşlı birimleri
Kürtköyü formasyonu (Alt Miyosen) ile başlar ve akarsu ortamında çökelmiş
Yeniköy

formasyonu

(Orta-Üst

Miyosen)
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ile

devam

eder.

Dikendere

volkanitlerinin yaşı Orta Miyosendir. Yeniköy formasyonu üzerinde uyumlu
olarak Küçükderbent formasyonunun (Üst Miyosen) gölsel çökelleri yer alır.
Miyosen, çeşitli lavlardan oluşan Karaboldere volkanitleri ile sona erer.
Merdivenlikuyu, Balçıklıdere ve Gedikler üyesi olmak üzere Ahmetler
formasyonu (Alt Pliyosen) üç üyeye ayırtlanmıştır. Daha üstte Ulubey
formasyonunun fosilli gölsel kireçtaşları bulunur. Bunların üzerinde Üst Pliyosen
yaşlı Payamtepe volkanitleri yer alır. Asartepe formasyonu (Alt Kuvaterner)
akarsu ortamı yer alır.
Ercan vd. (1980), bölgede 7 ayrı volkanik evrenin varlığını saptamışlardır.
Bunlardan 4 evre Orta Miyosen’de başlayıp Üst Pliyosen’e kadar sürmüştür.
Tersiyer’deki volkanik evrede oluşan riyodasit ve riyolitik lavları Dikendere
volkanitleri olarak tanımlamıştır. Karaboldere volkanitleri, genellikle riyodasit
dasit, andezit, trakiandezit türde lav, tüf, aglomeralardan oluşan ikinci evre
volkanitleridir. Tersiyerin üçüncü evre volkanitleri sadece andezitik nitelikte
olup, ‘’Beydağı volkanitleri’’ olarak adlandırılmıştır. Tersiyer’in dördüncü ve son
evre volkanitleri Uşak ve çevresinde yüzlekler veren ve bazaltik karakterli
Payamtepe volkanitleri olduğunu belirtmişlerdir.
Evirgen ve Ataman (1981), Ödemiş, Tire, Bayındır ve Turgutlu bölgelerinde
yapmış oldukları çalışmalar sonucunda bu bölgede bulunan amfibolitlerin
magmatik kökenli olmayıp, sedimanter kökenli olduklarını savunmuştur.
Candan (1988), Menderes Masifinin kuzey kesimi (Gördes Masifi) içerisinde yer
alan Ahmetler, Üşümüş, Durhasan köyleri çevresinin metamorfik kayaçların
anahtar mineral dizilimleri ile pegmatit oluşumları üzerinde çalışmıştır.
Metamorfikleri gnays, şist, mermer şeklinde ayırtlar. Pegmatitler mineral
içeriklerine göre birinci grup disten-andalusit, ikinci grup ise muskovit
pegmatitlerdir. İstifin en üstünde stavrolit-granat parajenezinin bulunduğunu ve
bu mineral topluluğunun orta dereceli metamorfizmanın başlangıcı olduğunu
belirtir. İstifin altında disten ve sillimanitin ortaya çıkmasıyla orta dereceli
metamorfizmanın olgunlaşma evrelerine ve sonrada gnayslarda K-feldspatsillimanit beraberliği ile yüksek dereceli metamorfizmaya ulaşıldığını belirtir.
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Kun vd. (1988), Menderes Masifinin kuzeyinde bulunan çalışma sahasında,
Menderes Masifinin çekirdek ve örtü serisine ait metamorfik kayaçlar ile genç
çökellerden oluştuğunu belirtmişlerdir. Çekirdek serisinde gözlü gnays,
migmatit, metagabro/amfibolit, kuvarsit, mikalı gnays; örtü seviyesinde ise
mikaşist, granat-mikaşist, mermer ve skarn türü kayaçlar ve en üst bölümde ise
Neojen yaşlı çakıltaşı-kumtaşı-kireçtaşı ardalanması ve alüvyonlardan oluşan
genç tortulların yüzlek verdiğini belirtmişlerdir.
Cristensen vd. (1989), Mezger vd. (1989), Getty vd. (1993), Vance vd. (1998),
granatların farklı fiziksel ve kimyasal şartlarda çoğunlukla metamorfik ve bazen
de magmatik olarak oluştuklarını, ilerleyen ve gerileyen metamorfizma nedeniyle
metamorfik reaksiyonların tükettiği mineraller, kimyasal ve mineralojik
zonlanmadan dolayı granatlarda kapanım olarak yer alabildiğini belirtmişlerdir.
Gillet vd. (1992), granatları, metamorfik kayaçlar ve üst manto peridotitlerinin
en yaygın minerallerinden biri olduğunu ve manto geçiş zonundaki en önemli
fazlardan olduğunu açıklamışlardır.
Kulaksız vd. (2001), Akdağmadeni, Menderes, Kırşehir Masifi granatlarının doğal
aşındırıcı olarak kullanım teknolojilerinin geliştirilmesi konulu çalışmada
fiziksel, kimyasal ve mineralojik analizler yapmışlardır. Bu çalışmada granatların
hem zımpara kağıdı yapımında kullanımının uygun olup olmadığını, hem de
mermer aşındırma ve parlatma uygulamalarında kullanımını araştırmışlardır.
Her iki aşındırma ve/veya parlatma uygulaması içinde incelenen bölgedeki
granatların uygunluğu tespit edilmiştir.
Lüle Whipp (2006), Cumaovası Görece Köyü (İzmir) civarındaki volkanik
kayaçlar ve Çine-Alabanda ve Hacıaliler, Kiraz-Eselli-Kaletepe ve Alaşehir-Hayalli
civarındaki Menderes Masifi metamorfik kayaçlarını ve içindeki granatları
incelemiştir. Görece’deki volkanitleri, mineral parajenezleri ve porfiritik doku,
sferulitler, litofizler olmak üzere çok sayıda doku ile riyolitik lavlar olarak
nitelemişlerdir. Sferulitlerinde ve litofizlerindeki çoklu halkalı yapılar, lavların
çıkışı sırasında evreler halinde buhar çıkışlarının varlığını göstermektedir. Buhar
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fazında granatların, bu lavların litofizleri içinde oluştuğu saptanmıştır. Granatlar
almandin-spessartin bileşiminde ve içinde kuvars, kristobalit, hematit-manyetit
kapanımları belirlenmiştir. Lavlar yüksek K’lu kalkalkalen karakterde ve üst-orta
kabuk kökenlidir. Menderes metamorfitlerinde, Alabanda’daki gnays ve
migmatitler içinde pirop ve grossularca hafif zenginleşmiş almandinler
belirlenmiştir. Kaletepe‘de stavrolit ve granat mikaşistler, Hacıalilerde ve
Hayalli’de ise sadece granat mikaşistler ve almandin tespit edilmiştir.
Alabanda’daki pirop ve grossularlı almandin türü granatlarda şeffaf ve
kapanımsız granatların görülmesi, bölgede süstaşı niteliğinde almandin türü
granatlar ve Helenistik dönemde kullanılmış olabileceğini düşünmüştür.
Kaya (2015), Pütürge Metamorfitleri içerisindeki zonlu granatlarda 600-800°C
metamorfizma derecesindeki Fe-Mn-Mg ve Ca-Mg-Fe sistemi içerisindeki
metapelitik

granatların

prograd

ve

retrograd

metamorfizma

içindeki

değişimlerini, metamorfitlerin yerleşimleri sırasında gelişen olayların granat
minerali üzerinden mineralojik, jeokimyasal ve jeokronolojik değişimlerini
araştırmıştır. Mineral birliği, granat jeokimyası, jeokronoloji masifin amfibolit
fasiyesinin disten-almandin-muskovit ve stavrolit-almandin alt fasiyeslerinde
ilerleyen, granat mineralinin klorit ve biyotit minerallerine dönüşümleri ve
disten mineralinin muskovit mineraline dönüşümünden yararlanarak yeşilşist
fasiyesinde gerileyen türden iki metamorfizma geçirmiş olduğunu, gerileyen
metamorfizmaya metamorfitlerin yükselme süreci etkin olduğunu belirtmiştir.
Topsakal vd. (2018a), “Menderes Masifi Ağır Mineral Arama Raporu” adlı
çalışmasında arazideki gözlemlerinde mm’den cm’ye varan büyüklükte rutil,
manyetit, ilmenit ve granat minerallerini tespit etmişlerdir. Bate çalışmaları ile
konsantre numuneleri incelemeleri sonucunda tane boyutu daha küçük ağır
mineraller tespit etmişlerdir. Bunlar rutil, ilmenit, zirkon, manyetit, anatas,
lökoksen gibi kıymetli minerallerin yanı sıra sfen, melanit ve grossular, pirop,
almandin, andradit türü granat ile kıyanit gibi mineralleri de ayırtlamışlardır.
Topsakal vd. (2018b), Eşme-Kula bölgesindeki plaserlerin yaklaşık 3 metre
olduklarını tahmin etmişlerdir. Bu çalışmada güncel taşınmış allokton plaserler,
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daha eski taraçalara ait plaserler ve az taşınmış yarı otokton-otokton yamaç
molozu akmalardan oluştuğunu ve 3 farklı cevherli plaser tespit etmişlerdir.
Güncel taşınmış alüvyonlarda ve eski taraçalara ait plaserlerde rutil kristalleri
gözlemişlerdir. Ağır mineral konsantresi mikroskop incelemesinde yoğun olarak
granat ve rutil mineralleri ile manyetit tespit etmişlerdir. Bu çalışmada litolojinin
alttan üste doğru gnays, metavolkanit, şistler, mermer, serpantinit, gabro, granitgranitoid-andezit ve bunları örten Neojen birimlerin varlığını belirlemişlerdir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu tez çalışmasının konusu doğrultusunda yapılan çalışmalar üç aşamada
gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ve elde edilen
verileri değerlendirmek için büro çalışmaları yapılmıştır.
Arazi Çalışmaları
Tez incelemeleri kapsamında yapılan saha çalışmaları esnasında topoğrafik
harita ve pusula, GPS (Global Positioning System), jeolog çekici, fotoğraf
makinesi, şeritmetre ve numune torbası kullanılmıştır. Arazi çalışmalarında,
önceden yapılan araştırmalardan yararlanılarak bölgede granatların bulunduğu
sahalar belirlenmiştir (Şekil 3.1). Tez kapsamında incelenen olan saha topoğrafik
haritada K-22 b3 paftası içerisinde bulunmaktadır. Sahanın 1/25.000 ölçekli
jeoloji haritası ve sütun kesiti hazırlanmıştır. Çalışma alanındaki litolojik
birimlerin makro özellikleri ve dokanak ilişkileri, tektonik özellikleri mevcut
jeolojik haritadan kontrol edilerek sahada incelenmiştir.

Şekil 3.1. Sahadan alınan numunelerin Google Earth üzerinde yerleri
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Çalışmanın amacına uygun olarak sahadan 14 gözlem noktasından 163 plaser ve
granatlı şist numunesi mineralojik ve jeokimyasal analizler için alınmıştır. Bu
numunelerin koordinatları GPS ile ölçülmüş ve jeolojik harita üzerine
işaretlenmiştir (Şekil 3.1). Sahadaki plaser granat tanelerinin ve granatlı şist
numunelerinin saha jeolojisi incelemeleri yapılarak fotoğraflanmıştır.
Laboratuvar Çalışmaları
Laboratuvar çalışmaları kapsamasında mineralojik-petrografik incelemeler,
jeokimyasal analizler yapılmıştır. İlk olarak sahadan alınan plaser granat
numunelerin boyutları laboratuvarda ölçülmüştür (Şekil 3.2). Sahadan alınan 6
granat ve granatlı şist numunesinin ince kesit analizi, Pamukkale Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü ince kesit laboratuvarında yapılmıştır. Bu ince
kesitlerin mineralojik–petrografik tanımlamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü ‘’Su Kayaç ve Mineral Analiz’’ laboratuvarında
Olympus BX–51 marka polarizan mikroskop altında 4X ve 10X büyütmelerde, 5.1
megapiksel çözünürlüklü kamerada incelenmiş ve Image Pro Plus 5.1v görüntü
analiz sistemi ile görüntüleri alınmıştır.
X-Işınları Difraktometresi (XRD) ile mineral tayini için dört numune agat havanda
öğütülmüş ve istenilen boyuta hazır hale getirilmiştir. Bu numunelerin XRD
analizleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
bünyesinde bulunan ‘’Su Kayaç ve Mineral Analiz’’ laboratuvarında Panalytical
PW3040/60 X’Pert Pro MPD marka ve modelde olan cihazda yapılmış ve X’Pert
Data Collector, X’Pert High Score, X’Pert Pro Fit programı ile XRD desenleri
yorumlanmıştır.
Elektron mikroskop analizleri (SEM) 20 kV voltajlı, LFD ve CBS detektörlü, düşük
vakum modunda Fei Quanta Feg 250 model taramalı elektron mikroskobu
kullanılarak, üç adet bireysel granat ve bir adet granatlı şist kayaç numunesinin
kristal ve morfolojik özellikleri belirlenmiş ve görüntüleri alınmıştır. Ayrıca, bu
numunelerin EDS analizleri ile grafikleri çizilerek yarı kantitatif kimyasal
analizleri yapılmıştır. Bu analizler, Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi
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ve
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Merkezi

(SDU-YETEM)’nde

gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3.2. Sahadan alınan boyutlandırılmış granatların görünümü
Major-oksit ve minör-oksit içeriklerinin belirlenmesi için üç bireysel granat, iki
granat içerikli şist kayaç numunesinin 0.075 mm’lik elekten geçen etüv kurusu
toz numuneler kullanılmıştır. Bu numunelerin jeokimyasal analizleri, Afyon
Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Akredite Doğaltaş Analiz
Laboratuvarında (DAL) RIGAKU/ZSX PRIMUS 2 özellikli X Işını Floresans (XRF)
yöntemiyle yapılmıştır.
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Büro Çalışmaları
Sahada ve laboratuvarlarda yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen verilerin
değerlendirilmesi ve yorumlanması büro çalışmalarında gerçekleşmiştir. Bu
çalışmalar, literatür incelemeleri kapsamında önceki çalışmaların bulunması,
incelenmesi ve yorumlanması, sahada granat içeren jeolojik incelemelerin
verileri, granat ve granatlı şist kayacının ince kesitlerinin polarizan mikroskop
incelemeleri, X-ışını kırınımı tanımlamaları ve taramalı elektron mikroskobu ve
EDS analizlerinden elde edilen mikro-fotoğraf alımı, grafikler, jeokimyasal analiz
sonuçlarını içeren çizelgeler, ayrıca da jeolojik harita ve sütun kesit çizimlerinin
hazırlanması ve tez yazımını kapsamaktadır.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Jeoloji
Çalışma alanının litolojisini Menderes Masifi metamorfikleri, Neojen havzasının
Hacıbekir grubu kayaçları ve İnay Grubunun volkanikleri oluşturur (Şekil 4.1).

Şekil 4.1. Çalışma alanının tektono-stratigrafik sütun kesiti (Ercan vd., 1978’den
değiştirilerek)
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İnceleme alanının temel kayalarını Paleozoyik-Triyas yaş aralığındaki Menderes
Masifine ait geniş yayılımlı gözlenen Eşme formasyonu ve bunun üzerine uyumlu
gelen Permiyen-Triyas yaşlı Musadağı Mermerleri oluşturur. Çalışmanın amacını
oluşturan granatlar Eşme formasyonu içerisindeki kuvars-mika şistlerde
bulunmaktadır. Bu birimleri Kretase oluşum yaşlı Vezirler Melanjı tektonik
olarak üzerler. Vezirler melanjı üzerine Alt Miyosen yaşlı Hacıbekir Grubununa
ait Alt Miyosen yaşlı Kürtköyü formasyonu, Yeniköy formasyonu, Dikendere
volkanitleri uyumsuz olarak gelir. Orta Miyosen yaşlı İnay Grubunun Beydağı
volkanitleri ve piroklastikleri alttaki birimler üzerinde uyumsuz gözlenir.
Bunların üzerinde de Üst Miyosen yaşlı Asartepe formasyonu ve Kuvaterner yaşlı
alüvyon uyumsuz olarak yüzeylemektedir (Şekil 4.1).
Eşme formasyonu (Pze)
Tanım ve Yayılım: Menderes Masifi örtü şistleri ve gnayslarından oluşan
formasyon; Ercan vd. (1977) tarafından örtü şistleri olarak tanımlanmış ve Eşme
formasyonu olarak adlandırılmıştır. Formasyon adını Eşme ilçesinden almıştır.
Çalışma alanında formasyon, Belkaya köyünün (Kürtköyü) kuzeybatısından,
Eğlence köyüne kadar, Karaçayır, Kadılar, Eskiköy, Tatlıpınar ve Babacan
Mahallelerini kapsayan geniş bir alanda yayılım göstermektedir (Şekil 4.2).
Litoloji: Altta granitik gnays, gözlü gnays, mika şist, amfibolit şist, granatlı şist,
klorit-serizit şist kapsayan birim, bej rengi, kahverengimsi, yer yer grimsi,
yeşilimsi genelde kaba yapraklanmalıdır (Şekil 4.3). Üst seviyelerde granatlı şişt,
kuvars şist (Şekil 4.4), muskovit şistler (Şekil 4.5) ve ince mermer tabakaları
(Şekil 4.6) gözlenir. Gözlü gnayslar, iri feldspat ve kuvars gözlüdür. Üst kısımlara
doğru gözlü gnaysların tane boyutları küçülür ve bunların üzerine mikaşist,
kuvars şist, granatlı şist, klorit şist gibi ince taneli şistler ve daha üst kısımlara
doğru ince mermer bant ve seviyeleri içeren şistler izlenir (Ercan vd., 1978).
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Şekil 4.2. Çalışma alanına ait jeoloji haritası (Ercan vd., 1978)

18

Şekil 4.3. Eşme formasyonuna ait granatlı şistlerin görünümü

A

B
Şekil 4.4. Çalışma alanında gözlenen (A) granat şist ve (B) kuvars şist

Kalınlık: Formasyonun alt sınırı inceleme alanında belirlenemediği için kalınlık
saptanamamıştır.
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Şekil 4.5. Paçacılar köyüne doğru yol üzerinde gözlenen muskovit şistler

Şekil 4.6. Şistlerin içerisinde gözlenen mermer dokanağı
Dokanak: Eşme formasyonu üzerinde Musadağı mermerleri uyumlu olarak
gözlenir. Çalışma alanı doğusunda Vezirler Melanjı tektonik olarak bindirmelidir.
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Birimin, Alt Miyosen yaşlı Yeniköy formasyonu ve Dikendere volkanitleri ile
dokanak ilişkisi uyumsuz olarak belirlenmiştir (Şekil 4.2).
Fosil kapsamı ve yaş: İnceleme alanında fosile rastlanılmamıştır ve yaş tayini
yapılamamıştır. Önceden yapılan Ercan vd. (1978) çalışmalarına dayanılarak
birim Paleozoyik yaşlı olarak değerlendirilmiştir.
Çökelme ve ortamı: Eşme formasyonu metamorfitleri, Paleozoyik yaşlı bir çökel
topluluğunun bölgesel termodinamo metamorfizma geçirmesiyle oluşmuşlardır.
Metamorfizma birkaç evreli orta dereceli Barrow tipinin, yeşil şist fasiyesi ve
amfibolit fasiyesi koşullarında oluşmuşlardır (Ercan vd., 1983).
Musadağı mermerleri (PTRm)
Tanım ve Yayılım: Dolomitik mermerlerden oluşan formasyon, Ercan vd. (1977)
tarafından ‘’Musadağ Mermerleri’’ olarak adlandırılmış ve adını çalışma alanı
dışındaki Musadağı’ndan almıştır. Çalışma alanında Karaçayır güneydoğusunda
ve Babacanlar Mahallesi güneyi ve kuzey doğusunda ve Kürtköyü batısında küçük
mostralar halinde yüzeyler (Şekil 4.2).
Litoloji: Beyaz, açık gri renkli dolomitik mermerlerden oluşan birim; iri kristalli,
kalın katmanlı, bol kırıklı ve yer yer erime boşluklu olarak gözlenir (Şekil 4.7).
Altere rengi gri, kırılma yüzeyi açık gri-beyaz renkli olup iri kristalli orta sertlikte,
bazen siyah bantlı, kalın katmanlı, keskin kırılma yüzeyli dolomitik mermerlerdir.
Dokanak: Birim geniş yüzlekler verdiği sahalarda Eşme formasyonu içindeki
şistler üzerinde uyumlu gözlenir (Şekil 4.8). Buna karşılık, Senozoyik yaşlı örtü
birimleri tarafından uyumsuz olarak örtülür (Şekil 4.1).
Kalınlık: Ercan vd. (1978), yaptığı çalışmalar sonucunda kalınlığın 150 m’nin
üzerinde olduğunu belirtmişlerdir.
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Şekil 4.7. Sahada gözlenen dolomitik mermer mostraları

Şekil 4.8. Eşme formasyonu (Pze) ile Musadağ mermerlerinin (PTRm) uyumlu
dokanağı
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Fosil kapsamı ve yaş: Formasyonun yaşı için Akkuş (1962) Mesozoyik, Akarsu
(1969) Permo-Karbonifer, Ayan (1973) Permiyen-Mesozoyik, Kalafatoğlu (1962)
Permiyen, Wippern (1964) Üst Permiyen-Triyas, Ercan vd. (1978) PermoKarbonifer yaşını vermişlerdir.
Çökelme ortamı: İlksel kireçtaşlarının, örtü şistlerle birlikte metamorfizma
geçirmesiyle oluşmuşlardır (Ercan vd., 1983).
Vezirler melanjı (Kvm)
Tanım ve yayılım: Çalışma alanında ofiyolitik melanj olarak tanımlanmış birim,
Ercan vd. (1977) tarafından Vezirler Melanjı olarak adlandırılmıştır. Çalışma
alanının doğu kesiminde, Kürtköyü ile Eğlence köyleri arasında yaklaşık kuzeygüney doğrultuda uzanan bir alanda mostraları gözlenir (Şekil 4.2).
Litoloji: Çalışma alanındaki ofiyolitli melanj çeşitli boyutlarda ultramafik
kayaçlar, radyolarit, pembe renkli çörtlü kireçtaşı, çamurtaşı, spilit-tüf, mermer
litolojik birimleri içerir. Melanj içindeki ultramafik kayalar çoğunlukla
serpantinleşmiş peridotitlerden (dunit, lerzolit, harzburgit) oluşmuştur. Bunlar,
koyu yeşil renkli, yer yer kırıklı ve çatlaklı durumdadır. Melanj içindeki mermer
blokları Menderes Masifi’ne ait mermerlerden farklı olup daha ince kristalli, daha
sert ve koyu renklidir.
Dokanak: Vezirler Melanjı, Menderes Masifine ait birimler üzerine tektonik
dokanak ile bindirir. Bu birimi Senozoyik yaşlı karasal örtü birimleri
uyumsuzlukla örter (Şekil 4.1).
Fosil kapsamı ve yaş: Bu birimi çalışma alanı dışında Muratdağı bölgesinde
araştırma yapan Bingöl (1977), numunelerde gözlediği fosillere göre
Senomaniyen yaşlı olarak kabul etmiştir. Buna göre birim Geç Kretase yaşlı
olmalıdır (Ercan vd., 1977).
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Kürtköyü formasyonu (Tmhk)
Tanım ve yayılım: Çakıltaşı, kumtaşı ve silttaşından oluşan ve alüvyon yelpazesi
çökelleri olarak tanımlanan birim, Ercan vd. (1977) tarafından Kürtköyü
formasyonu olarak adlandırılmıştır. Formasyon ismini çalışma alanındaki
Kürtköyü (Belkaya) köyünden almıştır. Çalışma alanında yalnızca Kürtköyü
çevresinde mostraları gözlenir (Şekil 4.2).
Litoloji: Formasyon, altta ultramafik kayaç blok ve çakıllarından oluşan yeşil
renkli monojenik çakıltaşı ve kumtaşları ile başlamaktadır. Bunlar üzerinde
bordo renkli, kaba taneli, ultramafik kayaç, şist, mermer, dolomitik kireçtaşı
çakılları

içeren

az

yuvarlaklaşmış

polijenik

çakıltaşı

ve

kumtaşları

gözlenmektedir. Formasyon; orta ve yer yer kötü boylanmalıdır. Genellikle iri
taneli, orta katmanlı, yer yer çapraz katmanlanmaya sahip ve laminalanma
gösterir.
Kalınlık: Kürtköyü formasyonu 180 m'yi aşan bir kalınlık gösterir (Ercan vd.,
1977).
Dokanak: Kürtköyü formasyonu kendinden yaşlı birimler üzerinde uyumsuz
olarak gözlenirken, üzerine gelen Yeniköy formasyonu ile yanal ve düşey
geçişlidir (Şekil 4.1).
Fosil kapsamı ve yaş: Birimin yaşı Yeniköy formasyonunun yaşı ve stratigrafik
konumuna göre Erken Miyosen olarak kabul edilmiştir (Ercan vd., 1977).
Yeniköy formasyonu (Tmhy)
Tanım ve Yayılım: Çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı akarsu çökelleri içeren birim Ercan
vd. (1977) tarafından adlandırılmıştır. Formasyon adını Yeniköy’den almıştır.
Çalışma alanı doğu ve kuzey kesiminde Kürtköyü, Dağdemirler, Yaşamışlar ve
Eğlence köyleri çevresinde yaygın olarak mostra verir (Şekil 4.2).
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Litoloji: Formasyonu kireçtaşı, şist ve çoğunluğunu ultramafik çakıllar
oluşturmaktadır. Formasyon içerisinde kumtaşı, kireçtaşı ve kiltaşı ile
ardalanmalı ince ve kalın tabakalı çok sayıda konglomera seviyelerine
rastlanmıştır. Genellikle koyu-sarı, yer yer beyaz ve gri renkli, çok kökenli
çakıltaşı-kumtaşı-kiltaşı-killi ve kumlu kireçtaşı-marn ve tüfit ardalanmaları
sunar.
Dokanak: Kürtköyü formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak gözlenir (Şekil
4.1).
Kalınlık: Birimin kalınlığı önceki çalışmalar sonucunda 800 m’yi aşkın olduğu
belirlenmiştir.
Fosil kapsamı ve yaş: Formasyonun yaşını Seyitoğlu (1997), Karaoğlu vd.
(2010), Karaoğlu ve Helvacı (2012) Erken Miyosen, Ercan vd. (1977) Orta-Geç
Miyosen olarak kabul etmişlerdir. Bingöl (1977) Muratdağı çevresinde yaptığı
çalışmada Yeniköy formasyonu çökelimi ile eş zamanlı gelişmiş Karacahisar
volkanitlerinden 20,9 ile 18,3 My radyometrik yaş verileri elde etmiştir. Bu
volkanizmanın yaşı dikkate alınarak Yeniköy formasyonu Erken Miyosen olarak
kabul edilmiştir.
Çökelme ve ortamı: Formasyon akarsu ortamında oluşmuş olup akarsuların
taşıdıkları eski kaya birimlerinin, yatakların uygun yerlerinde düzgün katmanlı
olarak yığılmaları sonucu oluşmuştur (Ercan vd., 1983).
Dikendere volkanitleri (Tmhd)
Tanım ve Yayılım: Riyolit, riyodasit, dasitler ve tüflerden oluşan birimi Ercan vd.
(1977) “Dikendere volkanitleri” olarak adlandırmıştır. Çalışma alanında Eğlence
köyü güneybatısından geçen Diken Dere’de (ismini buradan alır) ve Karaçayır
Mahallesi kuzeybatısında mostraları gözlenir (Şekil 4.2).
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Litoloji: Birim, pembe-mor-gri renkte riyolit, riyodasit, dasit lav ve tüflerden
oluşur. Riyolitler, gri renkli porfirik yapıda, iri ortoklas (sanidin) kristalleri
içerirler. Riyodasitler, koyu gri-pembe-mor renkli, ince taneli ve genellikle
hipokristalin porfirik yapıda, kuvars, ortoklas (sanidin), plajiyoklas, biyotit,
hornblend fenokristallerinden oluşmuşlardır. Dasitler gri-mor-yeşilimsi renkte,
porfiritik yapılı, fenokristaller esas olarak kuvars, oligoklaz,

sanidin,

klinopiroksen, zonlu plajiyoklaz, biyotit ve amfibolden oluşmuşlardır. Tüfler,
genellikle riyolitik, kısmen silisleşmiş (kalsedon) volkanik materyal hamur içinde
yüzen, volkanik kaya parçası, kuvars, sanidin, plajiyoklas, az miktarda muskovit
ve opak minerallerden oluşmuşlardır (Ercan vd., 1977).

Şekil 4.9. Çalışma sahasındaki kaolen yatağından görünüm
Dokanak: Yeniköy formasyonu ile yanal geçişlidir. Üst dokanak ilişkisi, Üst
Miyosen yaşlı Asartepe formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyon ile uyumsuzdur
(Şekil 4.1).
Kalınlık: Birimin kalınlığı belirlenememiştir.
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Yaş: Bingöl (1977), çalışma alanı dışında yaptığı çalışmada Dikendere
volkanitleri ile benzer özelliklere sahip Karacahisar volkanitlerinden 16.9+0.220.9+0.5 my radyometrik yaş verileri elde etmiştir. Buna göre Dikendere
volkanitlerinin yaşı Erken-Orta Miyosen olarak değerlendirilmiştir.
Çökelme ortamı: Bölgede, Yeniköy formasyonunun çökelleri akarsu ortamında
çökelirken, ilk volkanik evre ile Dikendere volkanitlerinin püskürmeleri başlamış
ve kül ve lapilli parçaları da yer yer akarsularla taşınarak Yeniköy
formasyonunun çökelimine katılıp tüfit düzeylerini oluşturmuştur. Daha sonra
volkanizma sona ermiş ve Yeniköy formasyonunun oluşumu bir süre daha
sürmüştür. Birim içindeki tüfler yer yer bozuşarak kaolenleşmişlerdir. Bu
kaolenleşme, yersel fay ve çatlaklar boyunca gelen hidrotermal eriyiklerin etkisi
sonucu oluşmuştur (Ercan vd., 1977).
Beydağı volkanitleri (Tmib)
Tanım ve Yayılım: Çalışma alanındaki volkanitler; Ercan vd. (1977) tarafından
andezit, riyodasit, trakit, trakiandezit olarak tanımlanmış ve ‘’Karaboldere
volkanitleri’’ olarak adlandırılmıştır. Karaboldere volkanitleri bazı araştırmacılar
tarafından (Karaoğlu vd. 2010; Karaoğlu, 2012; Karaoğlu ve Helvacı, 2012) yine
Ercan vd. (1977) tarafından tanımlanan Beydağları volkanitlerine dahil edilmiş
ve bu çalışmada Beydağı volkanitleri adı benimsenmiştir. Çalışma alanının
güneydoğu kesiminde Dağdemirler ve Yaşamışlar köyleri çevresinde, kuzey
kesiminde Eğlence köyü çevresinde yüzeylemeleri gözlenir (Şekil 4.2).
Litoloji: Birim gri, mor ve pembe renklerde riyodasit, trakit, andezit,
trakiandezit, tüf ve aglomeralardan oluşur. Riyodasitler, genellikle volkanik cam
feldspat mikroliti ve mikrokristallerinden oluşan ve bol kil mineralleri içeren bir
hamur içinde yer alan kuvars, oligoklas ve daha az sanidinden oluşmuşlardır.
Trakitler, porfirik dokulu, genellikle feldspat mikrolitlerinden oluşan bir hamur
içinde yüzen sanidin, plajiyoklas, biyotit, az kuvars ve ojit fenokristalleri, apatit
ve titanit içerirler. Trakiandezitler (Şekil 4.10) koyu gri, kahverengimsi, porfirik
dokulu, genellikle volkanik cam ve plajiyoklas mikrolitlerinden oluşan bir hamur
27

içinde yüzen bol plajiyoklas, daha az biyotit ve sanidin, kuvars ve yer yer
hipersten fenokristallerinden oluşmuşlardır. Gaz boşlukları yer yer zeolitle
doldurulmuştur. Ayrıca, az apatit ve opak mineral de içerirler. İri öz şekilli sanidin
kristalleri tipiktir (Ercan vd., 1978). Andezitler porfirik dokulu, genellikle
volkanik cam ve feldspat mikrolitlerinden oluşan ve yer yer kuvars içeren bir
hamur maddesi içinde yüzen fenokristaller halinde plajiyoklas, biyotit ve çok az
hornblend içerirler (Ercan vd., 1977).

Şekil 4.10. Dikendere çayının kuzeyinde gözlenen trakiandezit
Dokanak: Alt dokanak ilişkisi, Alt Miyosen yaşlı Yeniköy formasyonu ile
uyumsuzdur. Üst dokanak ilişkisi ise Kuvaterner yaşlı alüvyon ile de uyumsuzdur
(Şekil 4.1).
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Fosil kapsamı ve yaş: Radyometrik yaş tayinlerine göre volkanitleri Ercan vd.
(1979) Pliyosen, Ercan vd. (1996) Orta Miyosen, Seyitoğlu (1997) Erken-Orta
Miyosen, Karaoğlu vd. (2010) Erken-Orta Miyosen olarak yaşlandırmıştır.
Çökelme ve ortamı: Volkanizma, gölsel ortamda Küçükderbent formasyonunun
tortullarının çökelimi süregelirken başlamış ve yer yer göle tüf gereci de
vermiştir. Yer yer asidik, yer yer de bazik volkanitlerin bulunması, volkanizmanın
birkaç evreli olma olasılığını gösterir (Ercan vd., 1978).
Asartepe formasyonu (Tma)
Tanım ve yayılım: Alüvyon yelpazesi olarak tanımlanmış birim Ercan vd. (1977)
tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanında Karaçayır Mahallesi batı kesiminde
mostraları gözlenir (Şekil 4.2).
Litoloji: Çeşitli renklerde, genellikle kızıl ve turuncu, yer yer beyaz, gevşek
karbonat, tüf ve kil çimentolu, orta-kalın tabakalı, polijenik, yarı yuvarlaklaşmış
çakıllı çakıltaşı-kumtaşı ardalanmalı, yer yer ince marnlı-kireçli düzeyler, yer yer
mercekler şeklinde kanal dolguları içerirler.
Kalınlık: Formasyonun kalınlığı en çok 200 m'dir (Ercan vd., 1977).
Fosil kapsamı ve yaş: Formasyonun yaşı stratigrafik konumuna göre
Kuvaterner kabul edilmiştir (Ercan vd., 1977). Seyitoğlu vd. (2009) çalışma
alanına yakın sahada yapmış oldukları çalışmada birime Geç Miyosen yaşını
vermişlerdir.
Alüvyon (Qal)
Çalışma alanında alüvyon Kürtköyü güneybatısında küçük alanda ve Diken çayı
etrafında yüzlekler vermektedir (Şekil 4.2). Alüvyon akarsu yataklarında ve vadi
tabanlarında gelişmiş çakıl, kum ve silt çökelleridir.
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Yapısal Jeoloji
Çalışma alanında Paleozoyik yaşlı olan Menderes Masifi, Eşme formasyonu ile
temsil edilir. Eşme formasyonu üzerine uyumlu olarak Musadağı mermerleri
uyumlu örter. Üst Kretase döneminde Vezirler melanjı, Eşme formasyonu
üzerinde tektonik olarak yüzeylemektedir. Alt Miyosen’de ırmak yatakları
oluşmaya başlamış, temel kayaçları keserek kırıntılılar yelpaze şeklinde masif
eteklerine depolanarak Vezirler melanjı üzerine uyumsuz olarak Kürtköyü
formasyonu oluşmuştur. Akarsular, çakıltaşı-kumtaşı-kiltaşı-kireçtaşı-marn-tüfit
ardalanması sonucu Yeniköy formasyonu oluşmuştur. Alt Miyosen’in sonuna
doğru Dikendere volkanizması ile oluşan ürünler akarsu çökellerine gereç
olmuştur. Alt-Orta Miyosen boyunca havza ortasında yoğunlaşan volkanizma ile
Üst Miyosen’de ırmak rejimi oluşmuştur. Tüm Miyosen boyunca yaygın olarak
Beydağı volkanitleri hem ırmak yatakları çökelleri oluşumuna tüf gereci vererek
katılmış ve volkanik tepeleri oluşturmuştur. Üst Miyosen’in sonlarında kuruyup
taşlaşan Miyosen çökelleri üzerine Alt Kuvaterner’de yeni bir ırmak çökelimi
başlamış ve Asartepe formasyonu oluşmuştur. Son olarak Kuvaterner yaşlı
alüvyon ve yamaç molozu kendinden yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak
çökelmeye başlamıştır.
Tabakalanma ve kıvrımlanma
Çalışma alanında Yeniköy formasyonu içerisinde inceden kalına çeşitli kalınlıkta
tabakalanma

gözlemlenmektedir.

Formasyonda

oluşan

tabakalanmaların

doğrultusu çoğunlukla K30oB yönünde, eğimleri ise 15-20oKD olarak
belirlenmiştir. Ayrıca, güneybatıya eğimli tabakalarda gözlemlenmektedir.
Kıvrımlanmalar sadece Eşme formasyonu içerisindeki litolojilerde gözlenmiştir.
Uyumsuzluk
Çalışma alanında en altta Eşme formasyonu bulunmaktadır. Eşme formasyonunu
uyumsuz olarak Hacıbekir grubuna ait olan Kürtköyü formasyonu ve Yeniköy
formasyonunu örter. Bu birimlerin üzerine uyumsuz olarak Beydağı
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piroklastikleri ve volkanitleri yer almaktadır. Beydağı volkanitleri üzerine yine
uyumsuz olarak Asartepe formasyonu gelir. Çalışma alanındaki tüm birimlerin
üzerinde de uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı güncel çökeller olan alüvyon yer
almaktadır (Şekil 4.1).
Eklemler ve faylar
Çalışma alanının tektonik aktivitelerden etkilendiği gözlenmiştir. Eşme
formasyonunda yer alan birimlerde (Şekil 4.11) ve Yeniköy formasyonunda
bulunan birimlerden kırık ve çatlaklara genel olarak rastlanılmaktadır.

Şekil 4.11. İyi gelişmiş şistoziteli mikaşistlerdeki KD-GB ve D-B doğrultulu kırık
zonlarını gösteren mostra görüntüsü
İnceleme alanında volkanik olayların oluşması fayların oluşmasının temel
etkenidir. Volkanizma sonucu oluşmuş olan faylar normal faylardır. Bu faylar
birbirini kesen faylardır. Faylar, Belkaya kuzeybatısında Eğlence köyünün
doğusunda gözlemlenmektedir (Şekil 4.2).
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Çalışma Sahasındaki Granatların Saha Jeolojisi Özellikleri
Belkaya ve Eğlence Köyü arasında kalan inceleme alanında Menderes Masifi’nin
örtü şistlerinden Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonu içerisindeki şistlerin
içerisinde ve yamaç aşağı yuvarlanan elüvyal ve dere yataklarının kum ve
çakıllarının içerisinde alüvyal plaser şeklinde granatlar bulunmaktadır. Granatlar
çeşitli boyutlarda sahada saçılmış olarak gözlenir ve koyu gri, kahverengimsi
renklere sahiptir (Şekil 4.12-a). Şistlerin içerisindeki granatlar (Şekil 4.12-b)
gözle görülebilen boyutlarda (0.5-3.5 cm) olup, grimsi ve kahverengimsi olarak
gözlenmiştir.

a

b
Şekil 4.12. Sahadaki bireysel granat taneleri (a) ve granatlı şistler (b)
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Kırılma yüzeyi şistlerde açık kahverengimsi, granatlar ise grimsi olarak
gözlemlenmiştir. Şistlerin içerisinde kuvars damarları gözle görülmektedir.
Sahadan alınan numuneler laboratuvar ortamında boyutlandırılmıştır ve
boyutlarının 1.0 cm–3.5 cm arasında değiştiği belirlenmiştir (Şekil 4.13).

Şekil 4.13. Sahadan alınan farklı boyutlu granat taneleri ve granatlı şistler
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Mineraloji
Polarizan mikroskop incelemeleri
Çalışma alanından bireysel granat tanelerinden (2) ve granat+kuvars+muskovit
şist kayacından (4) toplam 6 numune alınmış ve bu numunelerin ince kesitleri
yapılmıştır. İnce kesit numunelerinin mineralojik-petrografik tanımlamaları ve
özellikleri, farklı büyütmelerde polarizan mikroskop altında incelenmiş ve mikro
fotoğrafları tek ve çift nikolde çekilerek aşağıda verilmiştir (Şekil 4.14-4.16).
N-2a ve N-6 (D-15) numaralı ince kesitler granat olarak tanımlanmıştır.
Granatların içerisinde genellikle mikro kuvars kristalleri saçılmış, yer yer de
damar şeklinde mikro kuvars kristalleri gözlenir. Ayrıca, granat tanelerinin
sınırları kuvars ve muskovit tarafından sarılmıştır. Granat içerisinde damar
şekilli opak mineral bulunur. Opak mineraller kenarları boyunca altere
olmuşlardır. Olasılıkla bunlar demiroksitli minerallerdir (Şekil 4.14).
N-2b, N-3 (D-6), N-4, N-7 (D-9) numaralı ince kesitler granat+kuvars+muskovit
şist olarak tanımlanmıştır. Muskovitler kayaç içerisinde kıvrımlanmalar,
bükülmeler ve budinaj yapıları göstermektedir. Kesitlerde kayaç içerisindeki
kuvars kristalleri, özşekilli, yarı özşekilli, özşekilsiz olarak gözlenir. Kuvarslar
granat

tanelerini

çevrelemektedir.

Kayaç

içerisindeki

kuvarslarda

ve

muskovitlerde, biyotitler, yer yer öz şekilli ve yarı özşekilli granat kristalleri
şistozite yüzeylerine uyumlu olarak uzanım göstermektedir. Kesitlerde granat
taneleri farklı boyutlara sahiptir. Bazı granat taneleri kırılmış ve parçalanmıştır.
Granatlar belirgin tek yönde dilinime sahiptir. Granatların içerisinde farklı
yönlerde ve farklı kalınlıklarda yer yer tane sınırları ve dilinim düzlemleri
boyunca kırıklar bulunmaktadır. Bu kırıkların içerisinde demiroksitli ayrışmalar
mevcuttur. Çalışma sahasındaki granatların demirce zengin ve olasılıkla
almandin türü olduğu düşünülmektedir (Şekil 4.15, 4.16).
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Şekil 4.14. Bireysel granatların mikroskobik görünümü. A-B) Granat içerisindeki
opak mineraller, C-D) Opak mineralin kenarları boyunca demiroksit
alterasyonu, E-F) Granatı saran kuvars kristalleri, G-H) Granat
içerisindeki kırıklar ve demiroksit alterasyonu (muskovit: mus,
kuvars: qz, granat: grt, opak: opq, demiroksit: Fe-oksit)
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Şekil 4.15. Kuvars+muskovit şistin mikroskobik görünümü. A-B) Muskovitteki
kıvrımlanmalar, bükülmeler ve çevreleyen kuvarslar, C) Granat
tanesini çevreleyen kuvars ve muskovitin ilişkisi, D) Biyotit ve kuvars,
E-F) Granat tanesi ve onu çevreleyen kuvars ve muskovit, G) Kuvars,
muskovit, granat ilişkisi, H) Muskovit, feldspat ilişkisi (muskovit: mus,
kuvars: qz, granat: grt, biyotit: bt, feldspat: fsp)
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A

Şekil 4.16. Kuvars+muskovit şist kayacının mikroskobik görünümü. A-B)
Muskovit, özşekilli granat taneleri ve kuvarsın şistoziteye uyumu, CD) Granat taneleri ve kuvars ilişkisi, E-F) Muskovit, kuvars, granat
ilişkisi, G-H) Kuvars, granat ve muskovit ilişkisi (muskovit: mus,
kuvars: qz, granat: grt)
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X ışını difraktoğramı (XRD) analizleri
Çalışma alanındaki plaserlerden derlenen D-14, D-15, N-2A numuneleri bireysel
granat taneleridir. N-3 (= D-6) numunesi de muskovit+feldspat+kuvars şist
kayacından alınmıştır. Bu 4 numunenin XRD analizleri yapılmış ve grafiklerin
pikleri yorumlanarak aşağıda verilmiştir (Şekil 4.17-4.19) .
XRD desenlerinin yorumlanmasıyla D-14 ve D-15 numunelerinin granatlardan
almandin ve muskovit içerdiği tespit edilmiştir (Şekil 4.17). N-2A numunesi
almandin ve kuvars bulundurmaktadır (Şekil 4.18). N-3 numunesinin XRD
piklerinden muskovit, feldspat, kuvars, almandin ve klorit mineral birliği
belirlenmiştir. Bu numune granatlı muskovit+feldspat+kuvars şist olarak
tanımlanmıştır (Şekil 4.19).

Şekil 4.17. Almandin (alm) ve muskovit (mus) içeren D-14 ve D-15
numunelerinin difraktogramları
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Şekil 4.18. Almandin (alm) ve kuvars (qz) içerikli N-2A numunesinin
difraktogramı

Şekil 4.19 Almandin (alm) ve klorit (chl) içeren kuvars+muskovit+feldspat
(qz+mus+fsp) şist kayaç numunesinin (N-3) difraktogramı
Tüm numunelerin XRD desenlerinin tanımlamaları polarizan mikroskop
incelemeleri ile uyumluluk göstermektedir.
Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve EDS analizleri
Çalışma alanındaki plaser oluşumlarından derlenen bireysel granat taneleri (D-9,
D-11) ve granatlı kuvars+mika şist (D-7) kayaç numunesinde yapılan taramalı
elektron mikroskop analizleri sonucunda farklı büyütmelerde görüntüler, farklı
alanlardan EDS ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu SEM görüntüleri, EDS grafikleri
ve kimyasal analiz sonuçları aşağıda ayrıntılı verilmiştir (Şekil 4.20-4.22).
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D-9 numunesinin EDS analizi sonucunda Fe, Si, Al, Ca, Mn, Mg element içerikleri
belirlenmiştir. Bu numunenin demir içeriğinin yüksek olmasından dolayı
almandin türü bir granat olduğu görülmektedir (Şekil 4.20).

D-9

D-9

Şekil 4.20. D-9 (N-7) numunesinin SEM görüntüleri, EDS grafiği ve kimyasal
analiz sonuçları
D-11 numunesinde iki ayrı alanda EDS grafiği ve kimyasal analiz ölçümü
yapılmıştır. Bunlardan 1.noktada Fe, Si, Al, Mn, Ca, Mg, K element içerikleri tespit
edilmiştir. Diğer noktada Fe, Al, Si, Ca, Mg değerleri ölçülmüştür (Şekil 4.21). Her
iki noktadan alınan EDS kimyasal analiz ölçümü de granatın demir içeriğinin
yüksek olduğunu göstermiştir. Demir içeriği yüksek olan granatlar almandin
tipidir.
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D-11

D-11

Şekil 4.21. D-11 numunesinin SEM görüntüleri, EDS grafikleri ve kimyasal analiz
sonuçları
D-7 numunesinin iki ayrı alanda yapılan EDS grafikleri ve kimyasal analiz
sonuçlarında almandin ve kuvars+muskovit şist kayacının bileşiminde var olan
Si, Fe, Al, Ca, Mg ve K elementleri belirlenmiştir (Şekil 4.22). İkinci alanda yapılan
ölçümde demir ve kalsiyum içeriği diğer alana göre daha yüksektir.
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D-7

D-7

Şekil 4.22. D-7 numunesinin SEM görüntüleri, EDS grafikleri ve kimyasal analiz
sonuçları

42

Jeokimyasal Özellikleri
Çalışma sahasından alınan bireysel granat (D-6, D-14, D-15) ve granatlı şist kayaç
(D-7, D-16) numunelerinin jeokimyasal analizleri yapılmış ve ana-oksit ve minöroksit içerikleri Çizelge 4.1 de verilmiştir. Ayrıca, bu sonuçlar ile mineralojik analiz
sonuçları birbirleri ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Çizelge 4.1. Çalışma sahasından alınan granat ve granatlı şist numunelerinin anaoksit ve minör-oksit içerikleri
Numune No /
Numune adı
Anaoksitler (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
Cr2O3
MnO
BaO
SrO
SO3
Cl
F
Ateş Kaybı
ZnO
NiO
Rb2O
Y2O3
ZrO2
Nb2O5
V2O5
Toplam

Granat
D-6
38.65
19.43
29.31
1.24
5.36
0.31
0.72
0.83
0.53
0.082
0.41
0.38
0.012
0.497
--2.155
0.022
0.013
0.005
0.020
0.023
--99.99

D-14
40.90
21.43
24.24
1.31
4.75
0.82
1.25
0.92
0.31
0.059
0.43
0.09
0.014
0.216
0.012
-3.169
0.015
0.011
0.004
0.019
0.020
--99.99

Granatlı mika şist
D-15
34.76
19.99
32.66
1.19
5.43
0.42
0.96
0.92
0.31
0.096
0.37
0.09
0.014
0.167
0.014
-2.503
0.035
0.017
0.005
0.031
0.024
--100.00

D-7
62.36
20.10
6.69
0.84
0.53
1.72
2.76
1.06
0.17
0.048
0.11
0.08
0.018
0.087
-0.112
3.234
0.008
0.009
0.011
0.003
0.064
0.006
-100.01

D-16
79.08
11.43
3.08
0.49
0.34
1.13
1.40
0.36
0.07
0.044
0.02
0.25
0.012
0.307
--1.942
0.009
0.008
0.005
-0.014
-0.015
100.00

Bireysel granat numunelerinin SiO2 içerikleri % 34.76 ile % 40.90, Al2O3 içerikleri
% 19.43-21.43 arasında, Fe2O3 içerikleri % 24.24-32.66 arasında değişmektedir.
Granatların demiroksit içerikleri granatın türünü belirlemek için karakteristiktir.
Bu sonuçlardaki demiroksit içeriklerinin yüksek olması granatın almandin
bileşimine sahip olduğunu göstermektedir.
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Bireysel granat numunelerinin karbonat içeriklerini gösteren CaO ve MgO
konsantrasyonu, sırasıyla % 4.75-5.43 arasında % 1.19-1.31 arasında değerlere
sahiptir. K2O değerleri sadece bir numune de % 1.25 ölçülmüş diğerleri % 1.00 in
altındadır. Diğer ana-oksit minör-oksit içerikleri % 1.00’in altında belirlenmiştir
(Çizelge 4.1).
Granatlı mikaşist kayaç numunelerinin SiO2 içerikleri % 62.36 ile % 79.08, Al2O3
içerikleri % 11.43 ile % 20.10, Fe2O3 içerikleri % 3.08 ile % 6.69 olarak tespit
edilmiştir. K2O ve Na2O konsantrasyonu, sırasıyla % 1.40 ile % 2.76, % 1.13 ile %
1.72 değerlerine sahiptir. TiO2 değerleri sadece bir numune de % 1.06 ölçülmüş,
diğerleri % 1.00’in altındadır. Diğer ana-oksit ve minör-oksit içerikleri % 1.00’in
altında gözlenmiştir (Çizelge 4.1).
Bireysel granat numunelerinin granatlı mikaşist numunelerine göre daha yüksek
demiroksit, kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat kapsadığı gözlenmiştir.
Granatlı mika şist kayaç numuneleri de bireysel granat tanelerine göre daha
yüksek silisyum dioksit, potasyum oksit ve sodyum oksit değerlerine sahiptir
(Çizelge 4.1).
Jeokimyasal analizi yapılan D-14 ve D-15 numaralı bireysel granat numunelerinin
element içerikleri XRD analiz sonuçları ile uyumluluk göstermektedir. Bunun
yanında, her ne kadar D-6 numunesinin element içerikleri granatın kimyasal
bileşimini verse de, XRD desenleri çoğunlukla granat, daha az olarak da kuvars,
muskovit ve feldspatı göstermiştir. Bunun yanında, D-7 granatlı mikaşist kayaç
numunesinin jeokimyasal analiz sonucu ile EDS analiz sonuçları da birbirini
desteklemektedir.
Granatın Oluşumu
Granat, metamorfik kayaçlar ve üst manto peridotitlerinin en yaygın
minerallerinden biri olup, manto geçiş zonundaki en önemli fazlardandır (Gillet
vd., 1992). Granatlar 300-20000C sıcaklık ve <25GPa basınç aralığında oluşur.
Granat mineralleri metamorfik kayaçlar içinde önemli mineral guruplarından biri
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olup granat grubu minerallerin kimyasal bileşimleri köken kayacın kökenine
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kimyasal bileşimleri X3Y2Si3O12
şeklindedir. X yerine Ca, Mn, Fe+2 ve Mg; Y yerine Al, Fe+3 ve Cr+3 değerleri
gelmektedir. Granat türü, kimyasal bileşimleri ve diğer minerallerle parajenetik
ilişkileri, metasomatik akışkanlar ve akışkanların kökeni, metamorfizma
sırasında elementlerin hareketliliği ve hidrotermal akışkanların ƒ02 belirlenmesi
için pek çok petrojenetik değerlendirme için granat mineralleri önemli sonuçlar
verir (Russell vd., 1999; Muntener ve Hermann, 1994). Granat grubundaki
mineraller kübik sistemde kristallenmiştir.
Metamorfik granat minerallerinin büyük çoğunluğunda uç bileşenleri almandin,
pirop, grossular ve spessartin oluşturmaktadır (Şekil 4.19). Bunların dışında,
grossular mineralinde Al yerine Fe+2 gelmesiyle andradit minerali oluşmaktadır.

Şekil 4.23. Granat minerallerinin kimyasal bileşimi (Spear, 1995)
Granat minerallerinin gösterdikleri renkler Fe+2, Fe+3, Mg+2 ve Cr+3 içeriklerine
göre değişiklik göstermektedir. Genellikle orta ve düşük metamorfizma dereceli
şistlerde pirop-grossular bileşiminin, almandin-spessartin bileşime oranla daha
az miktarda bulunduğu tespit edilmiştir. Grossular ve andradit ise genellikle
kalksilikatik kayaçlarda bulunmaktadır (Spear, 1995). Granat minarelinin
metamorfik kayaçların incelenmesinde büyük ölçüde önem taşımasını nedenleri
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arasında

duraylı

bir

mineral

olması,

kimyasal

zonlanma

profilinin

biçimlenmesini ve diğer mineral kapanımlarının geçmiş izlerini koruyabilmesi
sayılabilir (Tenekecioğlu, 2005).
Granatlar yerin derinliklerinde yüksek basınçlarda oluşur. Metamorfik ve
magmatik

kayaçların

içerisinde

oluşmaktadır.

Metamorfik

kayaçlardan

karakteristik olarak şistler ve gnaysların içerisinde gözlenir. Granatların çeşitli
yapı ve renkleri bulunmaktadır. Kırmızı, kahverengi, siyah olanlar ülkemizde en
yaygın gözlenenlerdir.
Çalışma sahasındaki granatlar Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonunun örtü
şistlerinin

içerisinde

yer

alır.

Bunun

yanında,

plaser

oluşumlarda

gözlenmektedir. Bunlar yamaç aşağı yuvarlanmış elüvyal, dere yataklarında da
alüvyal plaserler şeklindedir. Granat plaserleri sahada genellikle 1.00-3.5 cm
arasındaki boyutlarında, mikroskobik olarak da özşekilli, yarızözşekilli olarak
bulunur. Mikroskobik ve jeokimyasal analizler sonucunda granatların demirce
zengin almandin türü olduğu belirlenmiştir.
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5. SONUÇLAR
Çalışma alanı, Uşak Merkez Eğlence köyü ile Belkaya köyü arasında bir alanı
kapsar. Bu araştırmada, sahada yüzeyleyen Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonu
içerisindeki granatlı şistlerin ve Kuvaterner yaşlı alüvyal ve elüvyal granat
plaserlerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ortaya konmuştur.
İnceleme alanının litolojilerini Menderes masifine ait Paleozoyik yaşlı Eşme
formasyonu, Permiyen-Triyas yaşlı Musadağı Mermerleri, Üst Kretase oluşum
yaşlı Vezirler Melanjı, Alt Miyosen yaşlı Kürtköyü formasyonu, Yeniköy
formasyonu, Dikendere volkanitleri, Orta Miyosen yaşlı Beydağı volkanikleri ve
piroklastikleri, Üst Miyosen yaşlı Asartepe ve Kuvaterner yaşlı güncel çökeller
oluşmaktadır.
İnceleme sahasındaki granatlar Paleozoyik yaşlı Eşme formasyonunun örtü
şistlerinin içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanında, plaser oluşumlarda
mevcuttur. Bunlar yamaç aşağı yuvarlanmış elüvyal, dere yataklarında da alüvyal
plaserler şeklindedir. İncelenen granat plaserleri genellikle 1.00-3.5 cm
arasındaki boyutlara sahiptir.
Tezin mineralojik incelemelerini polarizan mikroskop, XRD analizleri, SEM
mikroskop ve EDS analizleri oluşturur.
Polarizan mikroskop incelemelerine göre, granatların içerisinde mikro kuvars
kristalleri çoğunlukla saçılmış, yer yer de damar şeklinde izlenir. Bunun yanında,
farklı boyutlu granat tanelerini kuvars ve muskovit sarmıştır. Granat içerisinde
kenarları boyunca demiroksit alterasyonuna uğramış olan damar görünümlü
opak mineraller gözlenir. Granat taneleri öz şekilli ve yarı-özşekilli olarak
şistozite yüzeylerine paralel uzanım sunar. Bazı granat taneleri dilinim yüzeyleri
boyunca kırılarak parçalanmıştır.
X-ışını difraktogram analizleri; plaser oluşumlu bireysel granat numunelerinin
almandin, muskovit ve kuvars içerdiğini, şist kayacının da muskovit, feldspat,
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kuvars, almandin ve klorit mineral birliğine sahip olduğu göstermiştir. Bireysel
granat taneleri ve granat içeren şist numuneleri üzerinde gerçekleştirilen
taramalı elektron mikroskop incelemeleri ve farklı noktalardan alınan EDS
analizlerinin verileri XRD analiz sonuçlarını desteklemiştir.
İnceleme sahasındaki plaser oluşumlu bireysel granat numuneleri ve granat
içeren şistlerin majör-oksit içerikleri tespit edilmiştir. Buna göre; bireysel
granatlar; % 34.76-40.90 SiO2, % 19.43-21.43 Al2O3, % 24.24-32.66 Fe2O3, %
4.75-5.43 CaO, % 1.19-1.31 MgO içeriklerine sahiptir. Granatlı mikaşist kayaç
numuneleri % 62.36 ile % 79.08 SiO2, % 11.43 ile % 20.10 Al2O3, % 3.08 ile %
6.69 Fe2O3, % 1.40 ile % 2.76 K2O, % 1.13 ile % 1.72 Na2O kapsamaktadır.
Mineralojik ve jeokimyasal analizler incelenen granatın demirce zengin almandin
olduğunu göstermiştir. Çalışma sahasındaki almandin türü granat yeşil şist
fasiyesindeki metamorfizmaya bağlı olarak oluşmuştur.
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