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ILGIN·SARAYÖNÜ (KONYA) GÜNEYINDE BOZDAGLAR
MAsIFININ STRA TIGRAFISI VE JEOLOJI EVRIMI

YasarEREN
S.Ü. Müh....Mim. Fakültesi, KONYA

ÖZ: J<.onyakuzeyinde Bozdaglar masifi farkli tektonostratigrafik birlikleri kap
samaktadir. Masifin otokton birligini kökende sig-denizel metakarbonat ve
metakirintili ardalanmasindan olusan Üst permiyen-Kretase yasli Gökçeyurt
grubu olusturur. Bu grubu tektonik olarak üstleyen Mesozoyik yasli Çayirbagi
ofiyoliti ise yörenin ilk allokton birligidir. Her iki birligi tektonik olarak örten
Silüriyen-Mesozoyik yasli Ladik metamomtleri birbirlerinden açili uyumsuzlukla
ayrilabilen, fakat birlikte baskalasmis Sizma ve Ardiçli gruplarini içerir. Sizma
grubu alttan üste dogru resifal kompleks niteligindeki Silüriyen-Alt Karbonifer
yasli Bozdag, bununla yanal ve düsey geçisli, pre-flis, flis ve bloklu flis türü
kayaçlardan yapili. Devoniyen-Alt Permiyen yasli Bagnkurt formasyonlan ile,
bunlar arasina sokulum yapmis Devoniyen-Alt Permiyen yasli Karadag
metamagmatitlerden ibarettir. Ardiçli grubu da, birbirleriyle girift sinir iliskili
karasal Üst Permiyen (?)-Triyas yasli Bahçecik ve sig denizel Üst Permiyen (?)
Mesozoyik yasli Ertugrul formasyonundan olusmustur. Sizma grubunun strati
grafIk gelisimi Devoniyen esnasinda var olan Atlantik tipi bir kita kenannin, Geç
Karboniferde And-tipi aktif bir kita kenarina dönüstügünü belgeler. Geç Permi
yen öncesinde evrimini tamamlayan grubun kayaçlan üzerine ise, Ardiçli
grubunun molas niteligindeki kayaçlari yigismistir. Neo-Tetis okyanusunun
evrimi ile ilgili izleri de bünyesinde barindiran masif, Alpin olaylarla metamor·
fizmaya ugrayarak napli ve ekayli bir yapi kazanmistir. Son olarak neo-tektonik
hareketlerden de etkilenen masifin temel kayaçlan üzerinde Üst Miyosen
Pliyosen yasli neo-otokton kayaçlar gelismistir.

Stratigraphy and Geological Evolution of the Bozdaglar Massif in the
South of Ilgin and Sarayönü (Konya)

ABSTRACT: The Bozdaglar massif in the north of Konya eonsists of several
teetonostratigraphie units. The Upper Permian-Cretaeeous metamorphie
Gökçeyurt group whieh eomprises originally shallow marine roeks is the auto
ehthonous (?parautoehthonous) unit of the massif. it is overthrusted, in tum, by
alloethonous Mesozoie Çayirbagi ophiolite and by Silurian-Mesozoie Ladik
metamorphites. The Ladik metamorphites include Sizma and Ardiçli groups. The
SiLlna group, in ascending order, is made up of Silurian-Lower Cafboniferous
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Bozdaglar Masifinin Stratigrafisi Y. Eren

reef complex (Bozdag formation), Devonian-Lower Permian pre-flysch, flysch,
wild flysch (Bagnkurt formation) and intniding Devonian-Lower Permian
metamagmatitic rocks. The Ardiçli group consists of originally Upper Permian
(?)-Triassic continental (Bahçecik formation) and Upper Permian(?)-Mesozoic
mixed-shore (Ertugrul fomation) rocks. It rests on the Simia group unconforma
bly. The stratigraphic development of the Simia group indicates that the passive
continenta1 margin existed during Devonian, turned into continental margin arc in
the Late Carboniferous. Compressional deformations probably lasted before the
Late Perniian time and then molas-like rocks of the Ardiçli group deposited. The
massu also bears traces of the Neo-Tethian evolution. it has undergone meta
morphism and gained its napped and imbricated stnicture during the Alpine
orogeny. Later, at Late Miocene-Pliocene time the neo-autochthonous rocks were
developed on the massu rocks.

i. GIRIs

Kadinhani-Sarayönü (Konya) güney
inde yer alan inceleme alaninda (Sekil
I) stratigrafik agirlikli çalismalar,
Wiesner (1968) ve Pehlivan (1976)
tarafindan baslatilmistir" Dogan
(1975), yörede ilk kez birim adla
masina gitmistir. Üstündag (1987) ve
Özcan ve dig. (1988 ve 1990) ise,
yörenin jeolojik gelisimini modern
jeoloji kuramlari çevresinde açikla
maya çalismislardir. Ancak, bu aras
tincilar arasinda yörenin stratigrafik
gelisimi hakkinda görüs birligi bulun
mamaktadir. Eren (1993a) ise, ilk kez
bölgede farkli tektonostratigrafik özel
likler sunan kaya-stratigrafi topluluk
larinin varligini ortaya koyarak, Konya
kuzeyindeki otokton (?paraotokton) ve
allokton nitelikteki kayaçlari topluca
Bozdaglar masifi olarak adlandirmis
ve masifin uyumsuz olarak neo-otokton
birimler tarafindan örtüldügünübe
lirtmistir (Sekil i ve 2). Bozdaglar

.masifinin otokton ve neo-otokton örtü
birimlerinin stratigrafisi önceki bir

Stratigrafi

yayinda verilmistir (Eren, i993b). Bu
nedenle, makalede masuin sadece al
lokton olusuklari ayrintili olarak ta-

".mmlanacak ve jeoloji evrimi aydin
latilmaya çalisilacaktir.

Inceleme alani içindeki allokton
birliklerin stratigrafik özelliklerinin
ortaya konmasi amaciyla, yörede yak
lasik 400 km2 lik bir alanin 1/25 000
ölçekli jeoloji haritasi hazirlanmis ve
bu alanda gözlenen söz konusu
olusuklar, stratigrafi birim ayirtlama
kurallarina uygun olarak haritalanmis
ve tanimlanmistir. Inceleme alaninda
derlenen fosilli örneklerin paleontolo
jik tayinleri M.T.A. Genel Müdürlügü
Paleontoloji Servisinden Meserret
BAYDAR ve Erol ÇATAL tarafindan
yapilmistir.

2. STRA TIGRAFI

Bozdaglar masifi inceleme alaninda
tektonostratigrafik olarak biri otokton
diger ikisi allokton konumda üç birligi
kapsamaktadir. Masuin bu otokton ve
allokton konumlu birlikleri. uyumsuz
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Bozdaglar Masifinin Stratigrafisi

olarak Tersiyer yasli neo-otokton örtü
birimleri tarafindan örtülmektedir.

Bozdaglar masifinin otokton bir
ligini olusturan Gökçeyurt grubu
yaslidan gence dogru birbiriyle yanal
ve düsey geçisler sunan, sig denizel
çökellerden yapili Üst Permi-
yen(Murgabiyen) yasli Derbent;
metakarbonat-metakirintili ardalan-
masi ile kismen olistostromal' düzeyler
ve çok az metabazi.t arakatkilarindan
olusmus Üst Permiyen-Üst Triyas yasli
Aladag ve tümüyle metakarbonatlar
dan ibaret Üst Triyas-Alt Kretase yasli
Lorasdagi formasyonlarini kapsamak
tadir. Gökçeyurt grubuna ait metamor
fik kayaçlari Tepeköy-Güneypmari .
bindirmesi boyunca bir nap seklinde
üstleyen Silüriyen-Mesozoyik yasli
Ladik metamorfitleri ile bu metamorfit

ler altinda Yükselen tektonik penceresi
içinde gözlenen Mesozoyik yasli
Çayirbagi ofiyoliti ise inceleme
alaninin allokton birlikleridir.

Masifin neo-otokton örtüsünün
ilk toplulugunu ÜsI Miyosen-Alt Pli
yosen yasli Dilekçi grubu olusturur. Bu
grup alttan üste dogru, birbirleriyle
girift sinir iliskili alüviyal yelpaze
çökellerinden· yapili Sille, gölsel
kireçtasi ve klastiklerden olusan Ulu
muhsine, piroklasiik Küçükniuhsine
formasyonlari ile Sulutas volkanitlerini
kapsar. Grubun son birimini alüviyal
karmasik özellikli Yürükler' formas
yonu olusturur. Üst Pliyosen
Kuvatemer yasli, yine alüviyal yelpaze
nitelikli Toprakli formasyonu ile
Holosen 'yasli alüvyonlar Dilekçi

Y. Eren

•

grubunu açili uyumsuz olarak ört-
meiaedir (Sekill, 2 ve Eren 1993b).

:TektOn<;>stratigrafikolarak Ladik
metamorfitleri, Çayirbagi ofiyoliti üz
erinde yer almasma ragmen, otokton
Gökçeyurt grubu, ile allokton Ladik
metamorfit1eri içindeki ayni yasli
birimler litolojik açidan büyük benzer
likler sunmaktadir (Eren, 1993a).
Ayrica, Konya batismda (inceleme
alani disi) Ça~bagi ofiyoliti
Gökçeyurt grubunu bir nap seklinde
üzerlemektedir (Özcan ve dig" 1988).
Bu da yöreye önce ofiyolitl~ üzer
ledigini ve göreli olarak sonraki ekay
lanmalarla masifm bugünkü tektonos
tratigrafik çatisinin sekillendigini
göstermektedir. O nedenle makalede,

, önce Ladik metamorfitleri, sonra da
Çayirbagi ofiyoliti açiklanacaktir.

Ladik metamorfitleri

Ladik metamorfit1eri Silüriyen-Alt
Permiyen yasli Sizma grubu ile onu
açili uyumsuzlukla örten ÜstPermiyen
(?)-Mesozoyik yasli Ardiçli grubundan
olusmaktadir (Sekil 2).

,Sizma grubu: Sizma grubu (Dogan,
1975) Silüriyen-Alt Karbonifer yasli
komprehensif metakarbonat istifi olan
Bozdag formasyonu, Devoniyen-Alt
Permiyen yasli f1isoyid Bagnkurt for
D\ilSyonuve yine ayniyasli Karadag
metamagmatitlerinden yapilidir (Sekil
Ive 2).
a) Bozdag formasyonu: Inceleme
alaninin kuzey ve güneydogu kesimler
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Sekil i: Inceleme alaninin jeoloji haritasi.

Figure 1: Geological map of the study area.

697



Bozdaglar Masitinin Stratigrafisi Y. Eren

LITOLOJI AÇIKLAMALARYAS
i

:'.:. ~:.:::. :.~'.:~..::{:.:.

Alüvyon: Çakil,kum,silt, kiL. KUVATERNER- - --
- --

Toprakli fonnasyonuKonglorriera,çamir,kali~.
• PLIvOKUV ATERNE- . . -- ---

DILEKCt GRUBUa
•oo00-. _-e_-
O •Villillder formasyonuKonglomera,çllJlJlr..---.. -V VV VSulutas volkanltler1: Dasit. riyodasit,ri-

~ V V V V yolit, anelezit. ÜST MIvOSEN-
a W~IJf. ;,.. ~ . ~ .i •• "" • 'LiC. • ')(

Küçi1kmuhslne fonnasvonu:tfif. «ifit.
PLIvOSEN1.,I·X. ~.)(. ')(.

volkanikbr~ .•
O

., ,,
O 'A - - _ 1-Ulumuhsine fonnasyonu: Kireçf~i, killi

=
' ,.1- i - i - 1- kireçt~i.mam, kgl.. kml, çamur.

L
~ .. i <o o o

SlUe formasyonu: Çakili~i, kumla.si•
.') - -< - - ~. c ci o o it;.ô

çamurt~l.'.l{. -1Ol;. - - - :A~11idlskordaos ..r i~ i ,..--- - -,- LADIK MET AMORFITLERI

l,
ii,i ARDICLI GRUBU

ÜST PERMIvEN (?)-i-
---

l, i~ iErtugrul fonnasyonu Metakarbonat,CiIIil. MESOZovIKi- - -
--metakuml~.i, iL i

.•..
,< •••••••

L<e
•.• • Bahçecik formasyonu :Metakonglomera,

• •. • • •• metakum~i. fillit.
.;/ Açih diskordaos .

, i ./){ SiZMA GRUBUi ;/)/ Kara~::!.~m.Uder6loladasil,""'"

nyo it,metatrakit.metaandezit.metadi-. yorit.metabazit,metatüf.

~

f- ._- DEVONIvEN-ALT

i .... Bagnkurt formasyonuSist, fillit, metakmt.,

PERMIvEN

~_---:. ._ metakonglomera,metakuvarsit,meta-
~ ,.. ~. çört.kristalizekireçt~i, mermer.~ ~ .~ ---t!J1 Bahçesaray oIl.lotideii:M""",,· kristalize

~ ~ __ kireçt~i bloklari.-. - Mühenc:Uslitepeüyesi: Metaçört.grafitfillit,~ - - fillit._ ••• ,. i· Ardiçl~tepeüyesi:Kristalizekireçt~i. dolo-
___ init.---- Bozdag formasyonuMermer. kristalizeki-

SILÜRIvEN-ALT
- Yi i i KARBONIFER~ i.• 1. 11. 1. "

reçt~i, dolomit,dolomitikkireçt~l.
"VAVA •••••

Tektomk dokanak
i

VA"",,"V/'I
Karsitepe bazatb: Gözenekli,sipilitikbazalt

/, .;,v....., i /,,,.., Çayirbag. oDyolltl: Gabro,hornblendgal?ro.
MESOZovIK/ /' / r\ / ,........ - diyabaz,serpantin...•..•.~ ..•./ .••i ~ I ..•.' i i i

Tektonik dokanak

i
i GÖKÇEYURT GRUBU

i
ii

ÜSTTRIvAS-i iLorasdagi fonnasyonuKristalize kireçt~l,i ii
.dolomitikkireçt~i. dolomit.

KRETASE

li!: i
ii

O Aladag fonnasyonuflllit. ka1kfillit.meta-
ÜST PERMIvEN-E-t <• ....~!ii v,""karbonat,metakmt.,metakgl.•metaba- ÜSTTRIvAS

E-t o o
o ci o cizit.

O .• -L _ ...•••____ .•...• i :..< -- ~~' ~ ~ i Derbent f~rmasyonu:~stalizekireçt~l.

ÜST PERMIvEN
••• grafil.1;~t,metakuvarsit.

•..... -

~tr~tinr~fi 698



Bc;>zdaglarMasifinin Stratigrafisi

inde gözlenen metakarbonath kayaçlar
önceki arastincilar tarafindan degisik
formasyonlara ayrilarak farkli konum
ve farkli· stratigrafik düzeylerde
gösterilmistir (Wiesner 1968, Dogan
1975, Özcan ve dig. 1990). Çalisma
alaninda, metakarbonatlar kompre
hensIf bir istif olup yanal süreklilik
gösterirler. Bu nedenle Bozdag for
masyonu. (Dogan, 1975) adi altinda
incelenmeleri uygun görülmüstür.

Formasyonun litolojilerini siyah,
gri ve beyaz renkli rekristalize
kireçtasi, mermer, dolomitik kireçtasi
ve dolomitler olusturur. Bol fosil
içeren formasyon içinde Amphipora
biyosqomlarina sikça rastlanilir. Re
kristalizasyon formasyon içinde yana!
ve düsey yönlerde degisir. Korwimus
kesimler ise; genelde inikrit, biyo
mikrit, pelbiyomikrit ve bunlarin
dolomit1esmisleri seklind~ .

Bozdag formasyonunun en alt·
stratigrafik siniri inceleme alaninda
gözlenememektedir. Bagrikurt formas
yonuyla olan üst siniri ise uyumlu olup
üç tip geçis izlenmektedir. I-Kimi
yerde yüzlerce metre uzaiiiin sunan ve
hem Bozdag hem de Bagrikurt formas
yonu içindeki tabaka gidisierine
uyumlu metaçört-fillit ardisimi iki
bIrimin sinirini olusturur. Ayrica meta
çört1er her iki birimin kayaçlariyla
ardalanina da sunar. 2-Ki9ri yerde ise, 
ka1ksistler iki formasyon arasinda
geçis fasiyesini simgeler. 3-Yine her

y, Eren

iki formasyonun geçisinde, Bozdag
.formasyonunun metakarbonatlari ara
sinda Bagrikurt formasyonuna ait li
tolojiler; Bagrikurt formasyonunun
metakirintilillari arasinda da Bozdag
formasyonuna ait rekristalize kireçtasi
kama ve mercekleri bulunmaktadir

(Eren 1993a, Sekil I). Bunlarla bera
ber paleontolojik bulgular inceleme
alani kuzeyindeki kayaçlar ile güney
dogusundaki kayaçlarin yas açisindan
da iliskili· oldugunu belgelemektedir.
Bu göZlemlere göre, Bozdag formas
yonu, Bagrikurt formasyonu tarafindan
yanal ve düsey geçisli olCU"akörtül
mektedir.

. Bozdag formasyonunun degisik
kesimlerinden alinan örneklerde Tham-

:.nopora reticulata (de' BLAINVILLE)
ile Kuviniyen;-Frasniyen; Amnhipora
ramosa (PHILIPS) ile Jivesiyen;

Thamnopora, c~comis (de'BLAIN
VILLE) Jives(yen-Frasniyen ve Am
phipora sp.' ile Orta 'Devoniyen yaslari
elde edilmistir. Ayrica Syringonora sp.
ve Canina sp. ile de Alt Karbonifer
yasi verilmistir. Önceki bulgular da
(Wiesner i 968, Dogan 1975, Pehlivan,
1976) düsünüldügünde',' birimin yasi

. Silüriyen-A1tKarbonifer olmalidir.
Litolojik özellikleri (Eren, 1993a)

ve fosil içerigi' Bozdag formasyonunun
bir resif karmasigi oldugunu göster
mektedir.

b) Bagrikurt formasyonu: Ladik

j
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j

ji

J

.\

J

.1

_i

J

i
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j
i
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Sekil 2: Ilgin-Sarayönü güneyinde Bozdaglar masifinin genelllestirilmis tektonostrati
grafik dikme kesiti.

Figure 2: Genera/ized tectonostratigraphic sectionöfthe Bozdag/ar massifin the south
of I/gm-Sarayöna area.

i
i
i

Stratigrafi 699
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metamorfitlerinin en yaygin birimini
olusturan ve egemen olarak
metakinntililardan yapili Bagrikurt
formasyonu (Üstündag, .1987), meta-
çört-flllit ardalaninasi seklindeki
Mühendislitepe üyesi (Üstündag,
1987), metakarbonat araseviyelerinden
yapili Ardiçlitepe üyesi (Dogan; 1975)
.ve ekzotik metakarbonat bloklarindan
olusmus Bahçesaray olistolitlerini
(Üstündag, . 1987) kapsamaktadir
(Sekil 2).

Yogun kivnmlaninaya ve meta
morfizmaya ugramis özgün yesil ye gri
renkli Bagrikurt formasyonu, Bozdag
formasyonu üzerinde stratigrafik
olarak görünürde alt ve orta kesimler
inde fiIlit, sist, metaçört, türbiditik
metakumtasi ve metakonglomera arda
laninasi seklinde baslamaktadir. Bu
düzeylerde formasyon içinde metakar
bonat aratabakalari olagandir. For
masyon orta düzeylerinde ise yine
metakirintili ardalaninasi ile beraber

metavolkanik arakatkilari, haritala
nabilir boyutlarda ekzotik metakar
bonat bloklari, kalsitürbidit, metaçört1ü
rekristalize kireçtasi merce.kleri; üst
kesimlerinde ise yine flllit, volkanojen
metakumtasi, metakonglomera ve
metakuvarsit ardalaninasi seklindedir.
Formasyon bu istiflenisi ve litolojik
özellikleri açisindan genelde özgün bir
flis-wild flis istifini yansitmaktadir.
i) Mühendislitepe üyesi: Bagrikurt
formasyonunun degisik seviyelerinde
gözlenen Mühendislitepe üyesi, ince
tabakali ve laminali, siyah, gri meta
çöl(t (lidit) ve siyah renkli flllit
grafitsist ardalanmasindan olusmustur.
Formasyon içinde kal~iklari 15 m'ye
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ulasan ara düzeyler olusturabilmekte
ve göreli olarak üst düzeylere dogru
seyreklesmektedir.
2) Ardiçlitepe üyesi: Üyeye ait gri
koyu gri ve siyah renkli metakarbonat
lar ince-orta tabakali olup, bol mik
tarda krinoid diski içerirler. Bozdag ve
Bagrikurt formasyonlarinin geçisler
inde izlenen üye (Sekil I), alt ve üst
sinirlarinda metakirintililarla ardalan
malidir. Bu özelligi ile Bagrikurt for-·
masyonu içindeki ekzotik metakar
bonat bloklarinçiankolayca ayirt edilir.
3)Bahçesaray olistolitleri: Formas
yonun yöredeki en önemli özelliklerin
den biri de, degisik seviyelerinde farkli
boyutlarda metakarQonat bloklarinin
gözlenmesidir (Sekiii). Bahçesaray
olistolitlerine ait bloklarin boyutu
birkaç metre ile 3 kilometre arasinda
degisir. Olistolitlerin büyük bir
çogunlugu sig ortam 'kosullarini
yansitir, bir kismi da açik deniz özel
likli metakarbonatlardir (Eren, 1993a).
Bol makro ve mikro fosil içeren blok
larin bir kismi Bozdag formasyonun
dan türemedir. Digerlerinin kaynagi ise
bilinmemektedir.

Bozdag formasyonuyla yana! ve
düsey geçisler sunan ve bu birimi
uyumlu olarak örten Bagrikurt formas
yonu, Inceleme alaninin bati kesimler
inde ise, Gökçeyurt grubunu tektonik
olarak üstler (Sekili).

Bu çalismada, Ba~ formas
yonu içinde arakatkilar seklinde gözle
nenkireçtaslarinda Endothyra sp. sap
tanmis ve Karbonifer-Triyas yasi ver
ilmistir. Ayrica, formasyon içindeki
ekzotik metakarbonat- bloklarinda

saptanan Plectofusulin:a? sp., Archae-
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discus sp. ile Orta Karbonifer; Fusuli
nanae ile Karbonifer-Permiyen;
Schwagerinanae (Parafusulina ? sp.)
ile de Permiyen yasi verilmistir. Silüri
yen-Alt Karbonifer yasli Bozdag for
masyonuna ait metakarbonatlar ile
özellikle Devoniyen ve Alt Karbonifer
yasli fosillerin saptandigi seviyelerde
yanal ve düsey geçisler sunan
Bagrikurt formasyonunun yas konagi,
bu verilere gö~e Devoniyen-Alt Permi
yen olmalidir.

Digerleri gibi metamorfimiaya,
sik ve çok evreli kivrimlanmaya
ugrayan Bagrikurt formasyonu,
olasilikla binlerce metre kalinliktadir.
Birimi olusturan kayaçlarin litolojik
özellikleri, bu formasyonun türbidit,
olistostromal, pelajik ve üstte sig ortam
kosullarini yansitan kayaçlan
bünyesinde barindirdigini. göster
mektedir.
c) Karadag metamagmatitIeri:
Karadag metamagmatitlerine (Dogan,
1975) inceleme alaninin güney kesim
lerinde Bagrikurt; formasyonu içinde
stok, kafa, sil, dayk ve lav akintilan
seklinde, kuzeyinde Ladik batisinda ise
Bozdag formasyonu içinde özgün dayk
kümeleri seklinde rastlanilir (Sekiii).
Bagrikurt formasyonu içinde 4 km
uzunlukta ve i km genislikteki stoklar
dan haritalanamayacak boyutlara ka
dar olan degisik geometrilerde bulunur
lar. Taze yüzeylerinde açik' gri, gri,
yesil ve koyu yesil renkli olan bu
taslar, ·genelde iyi yapraklanmalidirlar.
Yapraklanmalan yantaslardaki
yapraklanmaya kosuttur. Bozdag for
masyonu içinde özgün dayk kümeleri
seklinde gözlenen metamorfik damar-
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taslan görünürde 3 km'den daha uzun
olabilmektedir.

Çok . farkli bilesimli kayaçlan
bünyesinde . barindiran Karadag
metamagmatitleri metadasit, metariy
olit, metaandezit, metatrakit,
metaandezit, metadiyorit, metakuvars
diyorit ve metabazitlerden yapilidir.
Söz konusu kayaçlarin mikroskopik,
petrografik ve mineralojik özellikleri
önceki arastiricilar tar~indan ayrintili
olarak verildiginden· (Dogan' 1975,
Üstündag 1987, Özcan ve dig. 1990),
arastirinamizda' bunlarin makro özel
liklerinin tanimlanmasi ve sinirIarinin
çizilmesi ile yetinilmistir.

Karadag metamagmatitlerine ait
dayklar Silüriyen-Alt Karbonifer yasli
Bozdag fo~asyonunu kesmektedir.
Bununla beraber Devoniyen-Alt Per
miyen yasli Bagrikurt formasyonunun
degisik seviyelerinde bu taslar
arakatkilar seklinde de görülmektedir.

. Üst Permiyen (?)-Mesozoyik yasli
Ardiçli grubu tarafindan uyumsuz
olarak örtülen Karadag metamagma
titlerinin yerlesim yas araligi olasilikla
Devoniyen-Erken .. Permiyen'dir.
Yapraklanmalarinin açili uyumsuz
.olarak örtüldükleri Üst Permiyen
Mesozoyik yasli kayaçlardaki yaprak
lanmalarla kosutluk sunmasi, Siima
grubunun en genç birimini olustiir.anbu
birimin metamorfiimasinin görünürde
Alpin süreçlerle gelistigini belgele
mektedir.

Ardiçli grubu:

a) Bahçecik formasyonu: Özgün mor
ve alacali renkli metakirmtililardan

yapili Bahçecik formasyonu (Üstün-

701

"

jii

j

)
i

J

ji

!
)

J
i

i

i
·1

·1

'ii
i
1



Bozdaglar Masifinin Stratigrafisi

dag, 1987) Ardiçli grubunun inceleme
alanindaki en alt birimini olusturur.
Yörede sikisik senklinaller içinde
gözlenen birim (Sekil I) egemen
olarak metakonglomera, metakumtasi
ve flmt ardalanmasindan yapilidir.
Birim içinde yer yer kalkfimtlere de
rastlanilir .

Formasyon içindeki flllitler
genelde mor, kirmizi, kahve ve pembe
renk tonlari sunar. Benzer renkli
metakumtaslarinda parallel ve çapraz
laminalanmalara rastlanilir. Tabaka
kalinliklari i O cm-l m arasindadir.

Fimt ve metakumtaslari arasinda
degisik büyüklükteki mercekler sek
linde izlenen metakonglomeralar
genelde matriks yer yer karbonatli bir
baglayiciyla tutturuImustur. Genelde
polijenik ve heterojen nitelikli bu
taslar, bazi kesimlerde metaçört ve
kuvars çakiiiariniii egemen oldugu
monojenik metakuvars kongiomera

. özelligi de gösterirler.
Bahçecik formasyonu tabanda

daha önce deforme olmus, derinlik ve
sig sokulum kayaçlariyla kesilmis
Sizma grubu üzerine açili bir uyum
suzlukla gelmekte ve tavanda ise dere- .
celi bir geçisle Ertugrul formasyonu
tarafindan uyumlu olarak örtülmekte
dir. Ertugrul formasyonu ile Bahçecik
formasyonunun geçis kesiminde izle
nen metakarbonatlar içinde Özcan ve·
dig. (1988) Alt Triyas yasini veren
fosiller saptamislardir. Aynca, Ardiçli
grubu çalisma alaninin batisinda izle
nen otokton konumlu Gökçeyurt grubu
içindeki Üst Permiyen-Triyas yasli
Aladag formasyonuyla litolojik özellik
leri açisindan oldukça benzerlikler
sunar (Eren 19Q3a). Bu nedenle
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arastirmamizda birimin yasi denestir
meli olarak Üst Permiyen (?)-Triyas
olarak benimsenmistir.

Bahçecik formasyonu kökende
karasal bir ortami karakterize eden

çökellerden olusmustur (Özcan ve dig.,
1988). Inceleme alanindaki veriler ve
formasyonun litolojik özellikleri (Eren,
1993a), bu formasyonun olasilikla Geç
Permiyen-Triyas geçisindeki kiyi
çizgisine komsu dag eteklerindeki
alüviyal yelpaze ve akarsu çökelleri
seklinde gelistigini göstermektedir.
b)Ertugrul formasyonu: Metakar
bonat ve metakirmtili ardalanmasindan

yapili Ertugrul formasyonu (Dogan,
1975) inceleme alaninda Ardiçli
grubunun en üst birimidir. Formas
yonun egemen birimini metakumtasi ve
flllit aratabakalari içeren metakar
bonatlar olusturur. Metakarbonatlar
genelde sari ve gri renkli dolomit ve
dolomitik kireçtasi seklindedir. Ince ve
orta tabakali bu kayaçlarda bresik bir
doku ve laminalanmalar gözlenir.
Ostr~od kavki parçalari içeren bu
taslarda pizolitik özellikli seviyelere de
rastlanilir. Formasyonun üst kesimler
ine dogru metakarbonatlarin orani artis
gösterir.

Alt kesimlerinde uyumlu olarak
Bahçecik formasyonu üzerinde yer
alaii Ertugrul formasyonu, Yükselen
civarinda ise tektonik bir dokanakla

Çayirbagi- ofiyoliti üzerinde yer alir.·
Formasyon üstten ise Miyosen
Kuvatemer yasli örtü olusuklari ta
rafindan açili uyumsuz olarak örtülür
(Sekiii). Bahçecik formasyonu ile
yanal ve düsey geçisler sunan Ertugrul
formasyonuna yine göreli olarak Üst

'Permiyen (?) -Mesozoyik yasi
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öngörülmüstür. Formasyonun litolojik
özellikleri bu birimin karisik-kiyi
ortaminda çökeldigini göstermektedir.

,Çayirbagi ofiyoliti

Çalisma alaninin .güneydogusunda
Ladik metamorfitleri altinda Yükselen
tektonik penceresinde izlenen Çayir
bagi ofiyoliti (Çayirbagi peridotit napi,
Özcan ve dig. 1?88) yörenin allokton
konumlu ikinci -birligini olusturmak-

. tadir (SekilI ve 2). Çayirbagi ofiyoliti
alt düzeylerde gabro, diyabaz ve az
oranda serpantinlesinis ul1ramafitlerile
üst kesimlerde Karsitepe bazaltindan
yapilidir. \

Gabrolar, makroskopik olarak
masif yapili, gri, koyu renkli ve çat
laklidir. Mijcroskopik özelliklerine
göre homblend gabro türündedirier.
Serpantinlesmis düzeyler· ise taze
yüzeylerinde yesil, koyu yesil
renklidir, yer yer bantli yada nodüler
kromit topluluklari kapsarlar. Çayir
bagi ofiyolitinin en üst düzeylerinde
izlenen Karsitepe bazalti ise kirmizi,
kahve ve gri renkli sipilitik bazaltlar
seklindedir. Yer yer yastiksi yapilari
gözlenen bu kayaçlarda kirmizi ve gri
renk ardalanmasi ile karakterize olan
akma yapilari izlenir. Yine bu kaya
çlarda gözenekli yapiyi animsatan
süngerimsi bir doku görülür. Sipilitlk
bazaltlarin bazi seviyelerinde· seyrek
olarak çapi 5 cm'ye varabilen seker
doknlu, açik gri-gri renkli kireçiasi
parçalari içeren bresler bulunur.
Breslerde baglayiciyi yine bazaltik bir
gereç olusturur.

Ladik nmetamorfitleri altinda tek

tonik bir pencerede izlenen Çayirbagi
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ofiyoliti , üstten Miyo-Pliyosen yasli
-kayaçlar tarafindan diskordan olarak
örtülür. Alt siniri inceleme alaninda
gözlenmez. Ancak, Konya batisinda
"Hatip ofiyolitik melanji" üzerinde
tektonik bir dokanakla yer alir (Özcan
ve dig., 1988).

3. JEOLOJI EVRIMI

ütokton ve allokton konumlu hem
kitasal hem de okyanusal topluluklar
seklindeki birlikleri kapsayan masifin
jeoloji evrimi önceki çalismalar da
(Özcan ve dig., 1988, 1990: Eren,
1993a ve b) göz önüne alinarak
asagidaki gibi açiklanabilir.

Masifin en yasli birimi olan
o Bozdag formasyonunun gerek litolojik
'özellikleri gerekse fosil içerigi bu
birimin Silüriyen-Erken Karbonifer
sürecinde ,canli yasamina elverisli sig
sicak denizel birortamda resif
çekirdegi,·resif önü·.ve resif gerisi ile
temsil olunan bir resif.karmasigi sek
linde gelistigini belgeler. Bu formas
yon~ Devoniyen-Alt, Permiyen yasli
Bagrikurt formasyonu içindeki pelajik
özellikli kayaçlar ile olan sinir iliskisi
göz önüne alindiginda, Bozdag for
masyonunaait karbonatli kayaçlarin
üzerinde çökeldigi karbonat platfor
munun parçalanmaya ve hizli bir sek
ilde çökmeye ,basladigini göster
mektedir. Sonuçta her iki birimin
çökelme alanlarinin, Geç Devoniyen
öncesinde .kita selfi, yamaci ve etegi
seklinde izlenen Atlaniik-tipi bir pasif
kita ,.0 kenari oldugu anlasilmaktadir.
Böyle bir kita kenarinda, Bozdag for
masyonu self kenarivelveya yükselim
lerde çökelimini sürdürürken,
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Bagrikurt formasyonuna ait türbidit ve
pelajik özellikli kayaçlar derinlesen
kesimlerde ve egemen terrijen kinnti
desteginde gelismis olmalidir. Bagn
kurt formasyonunun üst kesimlerine
dogru gidildikçe, birim içinde türbidit
ve olistostromal fasiyeslere sik rast
lamlmasi, gelisen bir yaydan türeme
piroklastik arakatkilar içeren birimin
özgün bir ilis, wild-flis özelligi
kazanmasi ve Bozdag formasyonunun
söz konusu birimlerle örtülerek Erken
Karbonifer' den sonra karbonat
yigisiininin sona e~esi, Geç Karboni
fer öncesinde ortamin tektonik olarak

hareketlendigini belgelemektedir. Öy
leki, Bagrikurt formasyonu içindeki
metakumtaslarinin kökende, kendi
bilesenlerinin geçirdiginden daha yük- .
sek dereceli önceki bir metamorfik
kaynaktan türeme bilesenler ile detritik
kökenli K-feldispat, plajioklas ve vol
kanik kuvars içermesi (Eren, i993a),
bu birime Orta veya Geç Karbonifer'de
su yüzüne çikan bir yayin kaynaklik
ettigini ortaya koymaktadir. Bu veriler,
Silüriyen-Devoniyen esnasindaki açil
ma tektoniginin, levha hareketlerinin
terslenmesiyle yerini Erken-Orta Kar
bonifer geçisinde sikismali bir rejime
biraktigini kanitlamaktadir. Nitekim
yörede yaygin olarak izlenen ve büyük
bir bölümü olasilikla ka1ka1kali(Eren
1993a; ka1ka1kaH,Kurt 1994) nitelikli
Karadag metamagmatitleri, saz konusu
kita kenan üzerine kurulmus magmatik
bir yay (ada yayi, Özcan ve dig. 1988)
gelisimine bagli olarak Orta Karboni
fer-Erken Permiyen sürecinde yöredeki
kayaçlar içine yerlesmislerdir. Bagri
kurt formasyonunun üst kesimlerinde
sig ortam kosullarini yansitan kaya-
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çlarm göz-lenmesi (Eren, 1993a),
flisoyid kayaçlarm hizla depolan
masiyla ortamin siglastigini ve
Bagrikurt formasyonunun Geç Permi
yen öncesinde gelisimini tamam
ladigini, grubun tümüyle kivnm1anarak
su üstüne çik-tigini belirtmektedir.
Buna göre kivnm1anan ve yükselen
Sizma grubu üzerine Üst Permiyen (?)
Mesozoyik yasli Ardiçli grubunu
olusturankökende karasal kayaçlardan
olusmus Bahçecik ve kökende sig
denizel özellikli Ertugrul formasyonu
klasik anlamda molas çökelleri sek
linde gelismislerdir.Bahçecik ve Er
tugrul formasyonlarinin litolojik geli
simi Ardiçli grubunun transgresif nite
likte oldugunu gösterir. Masifin Per":
mo-Mesozoyik süreçteki evrimi daha
ayrintili olarak Ardiçli grubunun
naplasma öncesi devamini olusturan
(Eren, i993b) otokton Gökçeyurt
grubu içinde izlenmektedir. Grubun en
alt birimi olan Üst Permiyen
(Murgabiyen) yasli Derbent formas
yonunun büyük bir bölümü lagüner, bir
kismi resifal bir kismi ise sedde
çökelleri seklindedir. Bu birim yanal
ve düseyolarak karasal ve sig denizel

. özellikli Üst Permiyen-Üst Triyas yasli
Aladag formasyonu tarafindan örtülüro
Aladag formasyonu içinde izlenen
türbiditik-olistostromal fasiyesler ile
bunlarla arakatkilar olusturan bazik
bilesimli lav akintilan Geç Permiyen
Triyas geçisinde ortamin blok faylan
malarla hareketlendigini belgeler
(Eren, i993b). Bu faylanmalar olasi
likla Orta Toroslarda izlenen riftlesme
(Özgül, 1976) veya Anatolit-Torit
platformunun parçalanmasi (Sengör ve
Yilmaz, 1981) ile iliskilidir. Bu
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birimler üzerine yine uyumlu olarak
Üst Triyas-A1tKretase yasli Lorasdagi
formasyonuna ait kalin platform tipi
karbonatli kayaçlar gelmektedir. Böy
lece ortamin sakinlestigi ve ortama
kirmti geliminin son buldugu görül
mektedir. Böyle bir ortamda Geç Triy
as'tan Geç Kretase'ye kadar transgresif
karakterli sürekli bir karbonat çökelimi
gelismistir. Konya batisinda Larasdagi
formasyonuna ait sig denizel kaya
çlarin uyumlu olarak pelajik özellikli
Midostepe formasyonuna geçis gös
termesi (Göger ve Kiral 1969; Özcan
ve dig. 1988) Erken Kretase'den sonra
çöken platformun derin ya da açik
denizel bir ortama dönüstügünü
göstermektedir. Böyle bir ortam özel
ligindeki yöreye Üst Meastrihtiyen-Alt
Paleosen yasli ve olistostromal nitelikli
Hatip ofiyolitik melanji ve Çayirbagi
peridotit napi (Özcan ve dig., 1988)
birbiri üstünden asarcasma üzer
lemistir (I. Seymen, 1985,. sözlü
görüsme). Bu okyanusal birimler,
Afyon-Kütahya ; 'civarinda post
orojenik Üst Paleosen-Eosen yasli
birimlerle örtülmektedir (Özcan ve
dig., 1990). Buna karsilik çalisma
alani ve yakin.çevresinde Paleosen'den
Geç. Miyosen'e kadar· olan zaman
dilimi içindeki jeolojik evrime isik tut
abilecek veriler bulunmamaktadir. An

cak Orta Toroslarda oldugu ,gibi Geç
Kretase'den sonra baslayan Alpin
hareketlere bagli olarak metaniorfiima
esliginde kivrmi1i ve napli yapdariii
gelisimi izlenmektedir (Özgül 1976,
Sengör ve Yilmaz' 1981, Okay 1986).
Söz konusu Alpin olaylarla inceleme
alanindaki otoktOn ve allokton ko

numlu kayaçlar, ilk evresinde meta-
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morfizmaya ugrayarak en az üç evreli
kivrimlanmaya ve kirik1anmaya ugra
mistir. Böylece Mesozoyik süreçte
Neo-Tetis okyanusuna iliskin olarak
gelismis bir okyanusal litosfer dilimi
seklindeki Çayirbagi ofiyoliti, görü
nürde oto~n Gôkçeyurt grubunu önce
üzerlemis ve sonraki ekaylanmalarla
Ladik metamorfitleri tarafindan tek
tonik olarak örtü1müstür.

Alpin olaylardan sonra bölge
yükselerek kara haline geçmis ve Geç
Miyosen'e kadar asinma süreci geçir
mistir. Orta-Geç Miyosen geçisinde
izlenen blok faylanmalarla bolgede
kapali- gölsel havzalar olusmus
tur.Kapali havzalarin olusumunu sag
layan faylanmalara bagli yükseltilerin
eteklerinden itibaren gelismeye bas
layan alüviyal yelpaze ve akarsu
çökelleri Sille formasyonunu, gölsel
kayaçlar ise Ulumuhsine formas
yonunu olusturmustur. Yine faylanma
larla iliskili volkanik faaliyetlere
iliskin boyun, dayk ve lavlar seklinde
gözlenen katkatkalen kayaçlar (Keller
ve dig., 1977) Sulutas volkanitlerini,
bu volkanizmayla iliskili piroklastikler
Küçükmuhsine formasyonunu gelis-

.tirmistir.. Bunlarla beraber Erken Pli
yosen baslarindaki kabuk siksma
lariyla masifeait kayaçlar tortu1 ve
volkanik örtü üzerine itilmistir. Erken
Pliyosen'de gölün kiyi çizgisinin gerek
iklimsel de~isim1er~gerekse faylanma
lara·bagli olarak gerileinesiyle alüviyal
koinpleks .niteligind.eki Yürükler for
masyonu Dilekçi grubunun diger
birimlerini örtmüstür. Inceleme ala
ninda Kuvatemer'e kadar egemen olan
karasal kosullarla ilgili olarak ta Pliyo
Kuvatemer yasli Toprakli formasyonu
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ve Güncel alüvyonlar çökelmistir
(Eren, 1993b).

4. SONUÇLAR

Bu çalismada Kadinhani ve Sarayönü
güneyinde yaklasik 400 km? lik bir
alanin .i/25 000 ölçekli jeoloji haritasi
hazirlanar~ yöredeki otokton ve alIok
ton konuiIi1u birlikler tanimlanmistir.

Buna göre Üst Permiyen-Kretase
yasli Gökçeyurt grubunu tektonik
olarak üstleyen Ladik metamorfit1eri
inceleme alaninda allokton konum

ludur. Ladik metaii10rfitleri Silüriyen
Alt Permiyen yasli Sizma grubu ve Üst
Permiyen~Mesozoyik yasli Ardiçli
grubunu kapsamaktadir. Sizma grubu
en allta resifal kompleks niteligindeki
Silüriyen-Devoniyen yasli Bozdag for
masyonundan yapilidir. Çalisma ala
nind~ daha önce birçok bölüme.
ayrilarak farkli stratigrafik düzeylerde
gösterilen Bozdag formasyonu, tlis
wild tlis türü kayaçlardan yapili De
voniyen-Alt Permiyen yasli Bagnkurt
formasyonu tarafindan yana! ve düsey
geçisli olarak örtülmektedir. Grubun
en genç birimini ise Devoniyen-Alt
Permiyen yasli Karadag metamagma
titleri olusturur. Büyük bir olasilikla
Geç Permiyen öncesindeki bir mag
matikyay gelisimi ile deforme olmus
Sizma griibu, masifin Her$iniyen te
melini olusturmaktadir. Sizma grubu
üzerinde açili uyumsuz olarak yer alan
post-orojenik Üst Permiyen-Mesozoyik
yasli Ardiçli grubu kökende karasal
Bahçecik ve karisik' kiyi çökelleri sek
lindeki Ertugrul formasyonundan iba
rettir. Yörenin allokton konumlu ikinci

birligi olan Mesozoyik yasli Çayirbagi
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ofiyoliti ise, inceleme alaninda tektonik
bir pencere içinde gözlenmektedir.
Ofiyolit dizisi seklindeki bu birim,
altta gabro ve serpantinitlerden üst
kesimlerde ise sipilitik bazaltlardan
olusmustur.

Yine bu çalismada, Hersiniyen,
Alpin ve neo-tektonik döneme iliskin
olaylari bünyesinde barindiran Boz
daglar MasifInin Silüriyen-Kuvaterner
zaman araligindaki jeoloji evrimi ön
ceki çalismalar da göz önüne alinarak
öz bir sekilde açiklanmaya çali
silmistir.
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