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TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ 
JEOLOJİSİ HAKKINDA 

Dr. E. İLHAN 

Ö z e t : 

Büyük kıvrılma (orojenez) devirlerini takip eden çeşitli 

tektonik olaylar sırasında, kömür yataklarının meydana gelme

si ve muhafaza edilmesi için fevkalâde elverişli şartlarmevcut-

t u . Bundan dolayı, dünyanın büyük taş kömürü madenleri Her-

siniyen orojenezlni takip eden jeolo]ik devirde ve dünyanın 

önemli olan l inyit havzaları da Alp orojenezine müteakip Tfer-

siyer'de b i r i k t i r i l m i ş bulunmaktadırlar. Kamilen Alp orojenez 

sahası içinde bulunan Türkiye'de de bu tektonik olaylar sıra

sında yekûnu hayli kabarık olan küçük ve büyük l inyit yatak

ları teşekkül etmiştir. Bu yataklar, bilhassa Anadolu'nun ge

niş kısımları için t ipik olan Miosen tatl ı su formasyonunda 

yer almaktadır. Bundan başka, bazı önemli olan l inyit maden

leri Eosen f l i ş i ve Oligosen j ipsi i formasyonunda bulunmakta

dır. Bütün bu yatakların memleket içindeki dağılışı, Alp oro-

jenezinî takip etmiş olan tektonik olaylar ile paleocoğrafik ge

lişmesinin b i r neticesidir. 

Türkiye'nin belli başlı yeraltı servetleri 
arasında yer alan ve memleketin ekonomisi 
için çok önemli olan linyit yataklarının ilk 
jeolojik jtasnifi, 1944 yılında Ö. H. Barutoğlu 
tarafından yapılmıştır. Buna ilâveten, bura
da memleketin stratigrafik ve tektonik geliş
mesi ile linyit yataklarının teşekkülü arasın
daki bağlantılar hakkında kısaca bilgi veri
lecektir. 

I — KÖMÜRLERİN BİRİKTİRİLMESİN! 
TEMİN EDEN ŞARTLAR: 

Bilindiği gibi, kömür yataklarının mey
dana gelmesi iki esas paleocoğrafik şarta 
bağlıdır: 

1) Nisbeten kısa bir müddette büyük öl
çüde bitki maddelerin meydana gelmesi. Bu 
şart, tropik ve sübtropik ormanlarda mev
cuttur. Bu tipte bitki topluluklarım teşkil 
eden ağaç türleri bir taraftan çok hızla bü
yümekte, fakat diğer taraftan da çok çabuk 
çökmekte ve ölmektedirler. Linyit yatakla
rında fosil olarak müşahede edilen ağaç tür
lerinin hemen hemen hepsi, bugünkü tropik 
ve sübtropik ormanlarda yaşamaktadırlar. 
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R 6 s u m â : 
(Geologie des gisements de lignite de Turquie). 

Les ev£nements tectoniques ayan t succedıâ aux grands 
phases de plissement orogeniques, ont offert des conditions 
extremement favorables â la formation et conservation de de
pots de charbon. AinsI, les grands basslns houillfsrs du ont 
dte formes pendant la periode geologique succedant au plisse
ment hercynien. Les grands gisements lignituferes ont ete" de
poses au Tertiaîre, c'est â dire apres le plissement alpin. La 
Turqui{e etant un pays comprîs en entier dans la zone oroge-
nique alpine, un grand nombre de gisements İignitiferes 
— grands et petits — ont ete formes au cours des evenements 
tectoniques ayant suceide au grand plissement alpin. Ces gise
ments sont freâuents surtout dans la formation d'eau douce 
miocene, tellement characteristique pour de vastes regions du 
pays. Quelques gisements importants sont englobes aussi dans 
le flysch eocene et dans les depots de la formation gypsifere 
oligocene. La repartition de toutes ces couches İignitiferes â 
travers le pays a ete determines par les evenements tectoniques 
et le developpement paleogeographique. 

Meselâ Florida ve Orta Amerika bataklık or
manlarında yaşıyan "bataklık selvisi" nin ba
kiyelerine linyit damarlarında sık sık rasla-
nır. 

2) Bitki maddelerinin geniş ölçüde bi
riktirilmesi ve çürümeye yer vermeden oksi
jene karşı tecrit edilmesi, yani sedimanlarla 
kaplanması. Bu, ancak durgun sularla dolu 
olan havzalarda, göl, bataklık veya deniz koy
larında mümkün olur. 

Bu cihette kömürlerin meydana gelmesi, 
idrokarbürlerin teşekkül edilmesine benzer. 
Nazarî olarak, hem kömürler için lüzumlu 
olan bitki malzemesinin ve hem de idrokar-
bürler için gerekli olan organik maddelerin 
tatlı su ve deniz havzalarında biriktirilmesi 
mümkün görülmektedir. Fakat pratik ola
rak, kömür yataklarının ekseriyeti tatlı su 
birikintileri içinde bulunur ve idrokarbürle
rin bilinen ana kayaçları hemen hemen hep
si deniz teressübatıdır. Kömür olacak bitki 
maddelerinin karadan gelip, daha ziyade kıyı 
kısmında biriktirilmesi mümkündür, fakat 
deniz sularının kıyı kısımlarındaki dalga ve 
akıntı hareketlerinin fazla oluşu herhalde de-

* * • s* 
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nizlerde kömürlerin meydana gelmesine ma
ni olur. Diğer tarafta idrokarbürlerin esas 
menşei olan plankton geniş ölçüde ancak de
nizlerde yaşamakta ve kıyılardan uzak, de
rin ve sakin olan sularda toplanır. Böylece, 
kömür olacak malzemenin toplanması daha 
ziyade tatlı sularda, idrokarbürlerin "ham 
maddeleri" olan malzemenin biriktirilmesi 
ise, daha ziyade denizlerde mümkün olur. 

Bilindiği gibi, kömür olacak bitki mad
deleri, ağaçların büyüdükleri ve çöktükleri 
yerde ("autochthone", yerinde olan damar) 
veya dere, sel, nehir veya göl ve deniz akın
tıları tarafından başka bir sahaya sürüklen
dikten sonra ("allochthone", sürüklenmiş da
mar) biriktirilmiş olabilir. Eskiden bu tefri
ke çok önem verilmiş ise de, bilhassa linyit 
yataklarının birçoklarında yerinde olan da
marlar yanında sürüklenmiş malzemeden 
ibaret olan damarların da bulundukları anla
şılmıştır. 

Geçmiş olan jeolojik devirler boyunca 
(geçici olan buzul zamanları hariç) Kuater-
ner'e kadar sıcak iklimin yeryüzünün büyük 
kısımlarına hakim bulunduğuna göre, kömür 
yataklarının meydana gelmesine lüzumlu 
olan bitki maddeleri hemen, hemen daima 
mevcuttu. Fakat bu maddelerin geniş ölçüde 
biriktirilmesi ve gömülmesi, devamlı mev
cut olmıyan jeolojik olaylara bağlıdır. Bu 
da büyük orojenik hareketleri takip eden 
devirlerde temin edilmiştir. Büyük orojenik 
olayların neticesinde muhtelif kıvrılma ve 
kırılma hareketleri sırasında geniş jeosenk
linal, yani deniz sahalarının yerinde dağ sil
sileleri ve karasad sahaları meydana gelmiş
tir. Denizlerin çekilmesinden itibaren munta
zam ve normal bir akar su şebekesinin ve 
drenaj sisteminin meydâna gelmesine kadar, 
bu yeni karasal, sahalarda sınırları devamlı 
olarak değişmiş ve gelişmiş olan tuzlu, tuz-
lumsu ve tatlı su havzaları (lagün, göl, ba
taklıklar) teşkil edilmiştir. İşte, bitki mad
delerinin geniş ölçüde toplanması, biriktiril
mesi ve tecrit edilmesine en elverişli olan 
jeolojik devirler bu orojen sonraki zamanlar
dır. 

Nitekim, küreiarz tarihi boyunca iki de

virde büyük kömür yatakları meydana gel

miştir: 1) Hersiniyen kıvrılmasına müteakip 

Üst Karbonifer'in (bazı yerlerde Alt Karboni-

fer, Permien ve Trias'm) taş kömür havzaları 

ve 2) Alp orojenezi ile ilgili olarak dünyanın 

önemli olan Tersiyer linyit yatakları. 

II — TÜRKİYENİN GENEL JEOLOJİK 
GELİŞMESİNİN LİNYİT YATAKLARI 
İLE İLGİLİ OLAN ÖZELLİKLERİ: 

Anadolu, daha önce Hersiniyen orojene-
zine maruz kalmıştır. Bu olayların neticesin
de Hersiniyen jeosenklinal denizi ancak mah
dut bir sahadan, yani Kuzeybatı Anadolu'dan 
(ve bitişik Karadeniz sahasından) çekilmiş, 
fakat Anadolu'nun diğer kısımları Mesozo-
ik'e kadar deniz altında kalmıştır (Anadolu 
kıvrımlarında - Permokarbonifer kalkerleri 
gibi - çok yaygın olan Üst Paleozoik deniz 
birikintileri bunu göstermektedir). Böylece, 
Anadolu'nun ancak mahdut bir kısmında, 
yani Zonguldak havzasında, önemli taşkö-
mür yatakları meydana gelebilmiştir. Bun
dan başka Toroslarda Akseki ve Hazro civa
rında, içinde önemli olmıyan kömür damar
ları bulunan mahdut birer sahayı örten kar-
bonifer karasal birikintileri tespit edilmiş
tir. 

Bundan sonra vukuagelmiş" olan Alp oro
jenezi bütün Türkiye, Anadolu ve Trakya'yı, 
içine alınmıştır. Kamilen Alp orojenez saha
sı içinde bulunan memleketimizin bugünkü 
jeolojik yapısı ve aynı zamanda bugünkü 
morfolojisi, bu orojenik hareketler esnasın
da vücude gelmiştir. 

Bugünkü Kuzey Anadolu ve Güney Ana
dolu kıvrımları Alp jeosenklinal denizinde 
biriktirilmiş kayaçlardan müteşekkildir. Ba
tı ve Orta Anadolu'da bu iki kıvrım sahası 
arasında bulunan "ara masifleri" (Menderes, 
Yukarı Sakarya, Kırşehir) ise jeosenkli
nal denizi tarafından ancak yer, yer Ve kısa 
zamanlar için istilâ edilmiştirler. Büyük kıv
rılma hareketleri Kuzey ve G u n e y Anadolu 
kıvrımlarında Kretase'de başlar, Eosen'de 
çok şiddetli olur ve bu kıvrımların iç kısım
larında Üst Eosen'de sona erer. Kıvrımların 
dış kısımlarında ise, hareketler Oligosen'e, 
hattâ Miosen'e kadar devam etmişler. Bütün 
orojenez olaylarında gibi, Anadolu'da da ya
tay kıvrılma (sıkıştırma) hareketleri, dikey 
kırılma (gevşetme) hareketleri tarafından 
takip edilmiştir. Neojen'in sonuna kadar 
devam etmiş olan bu "epirojenik" hâdiseler 
sırasında, memleketi örten fay, tektonik çök
me havzası ve çukurlukları şebekesi meyda
na gelmiştir. 

Orojenik hareketlerin ilk safhasında, 
Kretaseye kadar bütün jeosenklinal sahası
nı örtmüş olan açık deniz, yeni kıvrılarak 
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yükselmiş olan ada sıralarının vasıtasıyle az 
çok sığ olan deniz havzalarına ayrılmıştır. 
Yeni kara sahalarının aşınmasından ileri ge
len ve devamlı olarak değişen klâstik malze
meden ibaret olan Eosen flişi, bu devrin ti
pik teressübatıdır. Bu devirde, sıkışık bir şe
kilde kıvrılmış olan arazi kısımları yanında, 
"havzasal" yani sakın bir sedimantasyonu 
gösteren, zaman, zaman, göl veya koy haline 
gelmiş olan az, çok geniş olan deniz küvetle
ri meydana gelmiştir. 

Oligosen'de, Eosen denizinin çekilmesine 
ve Kuzey ile Güney Anadolu dağ silsilelerinin 
yükselmesi ile, Orta ve Doğu Anadolu'nun 
iç kısmı (yani takriben Gerede - Konya Ereğ-
lisi hattının doğusunda bulunan saha) deniz 
ikliminden tecrit edilmiştir. Eski denizlerin 
bakiyeleri olan lagünler ve tuz gölleri mey
dana gelmiştir. Yeni ve muntazam bir akar 
su ve drenaj sistemi meydana gelince, bu 
tuzlu ve alçılı göller yerine tatlı su bataklık
ları ve göller teşkil edilmiştir. Bu geçiş dev
rinde, tuzlu ve jipsli çökeller yanında tatlı 
su birikintileri ve tipik alacalı çöl döküntü
lerinden müteşekkil olan "Jipsli Formasyon" 
vücude gelmiştir. Orta ve Doğu Anadolu'da 
çok yaygın olan bu formasyon, her yerde ay
ni yaştan değildir. Denizlerin çekilmesi ve 
akar su şebekelerinin teşkil edilmesi her 
yerde ayni zamanda olmamıştır. Böylece bu 
formasyona ait olan malzemenin biriktiril
mesi bazı yerlerde Üst Eosen'de başlar, bazı 
yerlerde ise ancak Miosen'de biter. 

Miosen zamanında, memleketi örten epi-
rojonik havza ve çukurluk sistemleri inkişaf 
etmeye başlar. Bununla beraber Anadolu'da 
çok önemli olan tatlı su göl ve bataklık sa
haları yayılmakta idi. Çok geniş sahaları kâp-
hyan ve Anadolu için çok karakteristik olan 
"Miosen tatlı su mam ve kalkerleri" bu şe
kilde biriktirilmiştir. Bu kütlelerin yayılma 
tarzı, Anadolu'nun adetâ bir tatlı su iç denizi 
tarafından istilâ edildiği zannını uyandırmak
tadır. Fakat, bu malzemenin önemli bir kıs
mının açık ve derin göllerden ziyade geniş 
ve sığ olan bataklıklarda biriktirilmiş oldu
ğu, içinde fosil olarak bulunan Mollüsk tür
lerinden anlaşılır. Akar su şebekesinin kıyı
lardan İç Anadolu'ya doğru inkişaf edilmesi 
ile drene edilmiş ve akıtılmış olan bu sula
rın bazı bakij'eleri bugüne kadar kalmıştır. 
Meselâ Batı Toroslarm gölleri, geniş Neozen 
ve Kuaterner göllerinin bakiyeleridir. Bu 
göllerde, fosil olarak civardaki Neojen taka-
kalarmda bulunan Mollüsk türleri yanında, 
akar sularında yaygın ve sonradan bu gölle
re göç etmiş olan türler yaşamaktadırlar. 

Anadolu'da görülen Miosen tatlı su birikin
tileri hepsi ayni yaştan değildir. Batı Anado
lu'daki tatlı su serileri Orta ve Üst Miosen'-
dir. Orta Anadolu'da Ankara ile Eskişehir 
arasında yayılmış olan, içinde yer, yer jips 
de bulunan tatlı su marnları Üst Miosen, hat
tâ Pliosen'dlr. Konya civarındaki tatlı su 
kalkeri, Karaman'da denizel Orta Mioseni 
örtmektedirler. 

Orojenik hareketler sırasında bugünkü 
Akdeniz havzasına çekilmiş olan deniz, epiro-
jenik hareketlerin inkişafı ile tekrar Anado
lu'nun bazı kısımlarını istilâ etmeye başla
mıştır: Deniz, Adriyatikten Çanakkale Boğa
zı üzerine İstanbul bölgesine, Akdenizden De
nizliye, Antalya ovasına, İskenderun Körfe
zinden Karaman, Sivas, Erzurum ve Van 
bölgelerine kadar geniş bir transgresyon yap
mıştır. Batıda Aquitanien, doğuda Bürdigali-
en ile başlanmış olan bu transgresyon bazı 
yerlerde Helvetien, bazı yerlerde ise Tortoni-
en ile sona ermiştir. Fakat deniz istilâsının 
tesiri bazı sahalarda Pliosen'e kadar (tuz-
lumsu birikintiler) görülmektedir. (Meselâ 
Denizli ve Varto civarında) 

III — LİNYİT YATAKLARININ 
GELİŞMESİ İLE İLGİLİ 
OLAN FORMASYONLAR: ' 

Alp orojenezinin başlanmasmdanberi, 
Anadolu ve Trakya'da linyit yataklarının ge
lişmesi ile ilgili olan - bu ilgisi müspet veya 
menfî olsun - dört formasyon biriktirilmiş
tir: 1) Eosen flişi, 2) Oligosen jipsli formas
yonu, 3) Miosen tatlı su formasyonu, 4) de
nizel Miosen formasyonu. Bunun dışında 
Anadolu'da Üst Kretase'de yer, yer ancak bi
limsel bir önemi taşıyan mostralar vardır 
(meselâ Bolu ve Geyve arasındaki arazide). 
Oltu civarında ve Haymana'da Kretase flişi 
içinde bulunan "siyah kehribar" m tektonik 
tazyiğe maruz kalmış, yani bir nevî metamor-
fizıîıayı gösteren linyit parçalan olduğunu 
da burada işaret edelim. 

Linyit yataklarının dağılışı, sözü geçen 
formasyonların memleket içindeki yayılışına 
ve linyit yataklarının gelişmesi üzerindeki te
sirine bağlıdır. 

Eosen flişi: Eosen fliş denizinde, oroje
nik hareketler esnasında yer, yer "havzasal" 
şartları gösteren, yani sedimantasyonu nis-
beten sakin ve tektonik hareketleri de fazla 
şiddetli olmıyan bazı küvetler meydana gel-
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mistir. Bu küvetler, her tarafta tektonik 
hatlarla çevirilmiş olan hakikî havzalar ol
mayıp, fliş kıvrım sahalarında bulunan ve 
sarih bir sınırı olmıyan sakın olan kısımlar
dır. Bilhassa Kuzey Anadolu kıvrımlarının iç 
kısımlarında yaygın ve bir nevî "arka çukur
luğu" nu teşkil etmektedirler. Ancak, oroje
nik hareketlerin henüz sönmemiş olan bir 
zamanda meydana geldiklerinden ve muhte
lif tektonik deformasyonlara maruz kaldık
larından dolayı, bu "iç havzalar" da mevziî 
tektonik karışıklıklar, dik ve ters eğimler, 
hattâ bindirme ve şariyajlar görünmektedir
ler. Tazyike maruz kaldığından dolayı, bu 
küvetlerdeki kömürün önemli bir yüzdesi toz 
halindedir. Fakat kömürün cinsi iyidir. 

Oligosen jipsli formasyonu: Genel olarak 
Oligosen'e atfedilen fakat mahallî şartlara 
bağlı olarak Üst Eosen'den Miosen'e kadar 
uzanan bu formasyon, Orta ve Doğu Anado
lu'nun Eosen'in sonunda denizden tecrit 
edilmiş ve - eroziyonun temel seviyesi olan 
denizlerden uzak olduğundan dolayı - ancak 
çok geç bir zamanda muntazam bir akarsu 
şebekesine dahil olmuş bir kısmında birik-
tirilmiştir. Çölümsü ve kurak olan bir bölge
de meydana gelmiş bu formasyonda geniş 
kömür yatakları beklenilemez, çünkü for
masyonun teressüp edildiği bölgenin iklim 
şartlan sık bir nebat örtüsünün meydana 
gelmesine elverişli değildi. Neticede, bu for
masyon içinde yer, yer küçük mostralar var
sa da, önemli bir kömür madeni yoktur. Fa
kat bu formasyon yukarıya doğru, esaslı bir 
iklim değişikliğini gösteren tatlı su kalker ve 
marnlarına geçer ve bu kütlede önemli bazı 
yataklar vardır. 

Miosen tatlı su formasyonu: Epirojenik 
hareketler esnasında meydana gelmiş havza 
ve çukurlukları işgal etmekte ve Türkiye'nin 
belli başlı linyit formasyonu'dur. Miosen'de 
gelişmekte olan tektonik havza ve çukurluk
larda kömür için lüzumlu olan bitki madde
lerinin geniş ölçüde biriktirilmesi ve muha
faza edilmesi için ideal şartlar mevcuttu. 
Epirojenik arızaların bilhassa ara masifleri 
île Kuzey ve Güney Anadolu kıvrımlarının 
iç kısımlarında yaygın olduklarına göre, 
Miosen tatlı su linyit yatakları da bu saha
larda fazla, fakat memleketin diğer bölgele
rinde azdır. 

Miosen denizel formasyonu: Akdeniz hav
zasından Doğu Anadolu'ya doğru ilerlemiş 
olan Miosen denizi, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da geniş epirojenik havzaları doldur

muştur. Fakat Batı ve Orta Anadolu ara ma
siflerine girmemiştir. Kıvrılma sahalarının 
deniz transgresyonu tarafından "tercih" edil
mesi, bu sahaların tektonik bakımdan fazla 
"oynak", masifler ise daha "rijit" olmaları 
ile izah edilmesi düşünülebilir. Bu durum, 
jeosenklinal zonunun yapısının tâ genç trans-
gresyonların zamanına kadar tesirli olduğu
nu gösterir. Genel olarak denizel formasyon
larda ancak kalınlığı ve genişliği mahdut 
olan tek tük kömür yatakları bulunmaktadır. 
Ancak deniz kenarında inkişaf edilmiş olan 
tatlı su veya az tuzlumsu su lagünlerinde da
ha önemli yataklar olabilirler. Bu sebebiyle, 
tatlı su serilerine nazaran Miosen denizeL 
serileri fazla yaygın olan Güneydoğu Anado
lu'da hemen, hemen hiç bir linyit yatağı yok
tur. 

IV — LİNYİT YATAKLARININ TEŞEK
KÜLÜ İLE İLGİLİ OLAN 
TEKTONİK OLAYLAR: 

Eosen flişi küvetleri orojenik hareketler 
sırasında meydana gelmiştir. Buna mukabil, 
Oligosen ve Miosen linyit yataklarını barın
dıran havza ve çukurluklar, Orojenezi takip 
eden epirojenik tektonik safhada teşkil edil
miştir. Bundan epirojenik hareketlerin geliş
mesinin Türkiye linyit yataklarının inkişafı 
için ne kadar önemli olduğu anlaşılır. 

Bu hareketler, muhtelif yerlerde muhte
lif zamanlarda (bazen Oligosen'de) başlan
mış ve gene muhtelif zamanlarda sönmüştür 
(bazı yerlerde ancak Kuaterner'de). Aynı dis-
lokasyon sistemi içinde (meselâ bir havzada) 
çeşitli yaşta olan faylar bulunabilir. Bazı çu
kurluklar Oligosen veya Miosen'den önce çök
müştür. Oligosen veya Miosen suları sonra 
bu çukurluklara girmiştir. Bu takdirde, hav
za kenarı, Miosen gölünün veya Oligosen la
gününün kıyışıdır. Yani havza kenarı suyun 
kenarı, havzanın orta kısmı, suyun orta kıs
mıdır. Durum böyle iken, havza kenarı bo
yunca bir kenar fasiyesi meydana gelmiştir 

(konglomera, breş, iri gre). Kömür damarla
rı, bu havza içinde biriktirilmiştir. (Meselâ: 
Gediz Havzası). 

Diğer bazı havzalar, ancak Oligosen veya 
Miosen kütlelerinin biriktirilmesinden sonra 
çökmüştür. Bu halde, küvet içindeki formas
yon, havza kenarı boyunca bir kenar fasiye-
sine geçmiyor. Bugünkü depresyon kenarı, 
eski havzanın kenarı değildir. Depresyon 
içinde bulunan kütle ve içindeki kömür ya
tağı, eski havzanın faylar tarafından kesilmiş 
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parçalarıdır, onların depresyon içinde tabiî 
bir sının yoktur. Kömürün inkişafı bugünkü 
depresyonun kenarı veya orta kısmı hiç bir 
ilgisi yoktur. Çökme havzası dışında kalmış 
formasyon ve damar kısımları erozyon tara
fından aşınıp tahrip edilmiş olabilirler. Bir 
kömür damarının sahadaki inkişafının tesbiti 
için, havzanın tektonik tarihçesinin aydınla
tılması gereklidir. Yani, kömür damarları ve 
damarlan taşıyan kütle havza içinde teres-
süp edildiği takdirde, damarlarda havza ke
narından havza ortasına doğru normal bir 
inkişafı beklenilebilir. Aksı yani, havzanın 
ancak formasyon ve kömürün meydana gel
dikten sonra çöktüğü takdirde, damarların 
havza içinde kenarından ortasına doğru her
hangi bir inkişafı yoktur, (meselâ: Koçhisar 
linyit sahası). 

Bazı havzalar, formasyonun ve damarla
rın biriktirilmesinden sonra tekrar tektonik 
hareketlere maruz kalmıştır. Bazen, büyük 
bir havzanın sınırları içinde, daha genç olan 
faylara çevirilmiş olan küçük tektonik küvet
ler meydana gelmiştir. Bu takdirde, formas
yon ve damarları faylar tarafından parçalan
mış veya dikeyleştirilmiştir. Meselâ Oltu'nun 
Balkaya havzasında kömür damarları böyle 
genç faylar boyunca havza kenarından havza 
ortasına doğru basamak şeklinde alçalmak-

tadır. Sonradan vukuagelen tektonik hare
ketler esnasında alt üst edilmiş bir yatağın 
en grotesk misali çan'daki madenlerdir. Ba
zen, Oligosen veya Miosen kütlelerinin teres-
süp edilmesinden evvel meydana gelmiş olan 
havzaların kenar fayları sonra tekrar oyna
mışlar. Bu şekilde, havza kenarında normal 
bir transgresyon yapmış olan bir kütle, son
radan dikeyleştirilmiş ve disloke edilmiş ola
bilir (meselâ: Büyük Menderes çukurluğun-
daki kömür damarlan). 

Türkiye'de epirojenik faylanma hareketi 
çok şiddetli olmuş ve bu olaylar sırasında 
önemli deformasyonlar meydana gelmiştir. 
Meselâ Erzurum'un Oltu çukurluğunun kena
rında Oligosen çökellerinden 1000 metrelik 
bir dikey atım vardır. Menderes masifinde 
tatlı su Miosen'inin kaidesi ortalama olarak 
750 metre rakımındadır, fakat B. Menderes 
çukurluğunda bu kaide seviyesi bugünkü de
niz altına iner. Petrol sondajlarına göre, Ada
na havzasındaki Miosen'in kaidesi (Bürdiga-
lien), havzanın güney kısmında bugünkü de
niz seviyesinden en az 5000 metre aşağıda bu
lunur. Toroslarda bu kaide deniz üstünde 
2300 metreye kadar yükseliyor ve Karaman'a 
doğru 1100 metreye kadar alçalır. Doğu Ana
dolu'da büyük Miosen transgresyonunun bi-

rikintileri Kelkit çukurluğunda 900 m. Sivf 
civarında 1300 m., Erzincan civannda 2000 m., 
Aşkale'de 1850 m. ve Van bölgesinde 2200 
m.de bulunur. Orta ve Batı Anadolu'daki göl 
Miosen'inde 300 500 metrelik bir dikey atı
mı nadir değildir. 

Anadolu'da müşahede edilen bu epiro
jenik arızalar, Alp orojenez sahasının diğer 
kısımlanna nazaran çok daha şiddetlidir. Bu 
durum, herhalde Anadolu'daki orojen kısmı
nın derin tektonik arızalar ile izah edilmesi 
gereklidir. Ege deniz çökme havzası, 1500 
km uzun olan Kuzey Anadolu fay sistemi ve 
Güneydoğu Anadolu'dan geçen 700 km. uzun 
olan diğer bir fay şeridi, küreiarz kabuğun
da eskidenberi meydana gelmiş olan önemli 

ve derin olan arızalardır. Diğer taraftan, 
önülkesinin "Arap Yükselimi" ve "Antalya 
Mahmuzu" denilen iki büyük çıkıntısından 
dolayı Anadolu'dan geçen orojen sahası mü
navebe ile daralıp genişlemektedir. Orojen 
alanının genişliği Türkiye'nin doğusunda Bas
ra Körfezi ile Hazer Denizi arasında 1200 km., 
Doğu Anadolu'da Mardin ile Rize arasında 
350 km., Orta Anadolu'da Kıbrıs ile Sinop 
arasında 870 km. (en az), Antalya Körfezi ile 
Sakarya ağzı arasında 470 km. ve Girit Ada
sı ile Bulgaristan'daki Balkan sıra dağları 
arasında 900 km. dir. Herhangi bir kuvvetin 
düzensiz olan bu alana tesir ettiği anda, ön 
ülkesinin çıkıntıları ile ara masifleri arasın
da ve eskidenberi mevcut olan derin tekto
nik arızalar boyunca, çeşitli, çekme, dönme ve 
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sıkma kuvvetlerinin vücude getirilmesi mu-
nakka&tır. Bu kuvvetlerin, epirojenik hare
ketlerin ve bununla beraber linyit havzaları
nın "zemini" olan tektonik havza ve çukum-
luklarm esas sebepleri oldukları zannedilebi-
lir. 

V — TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ 
JEOLOJİK TASNİFİ: 

Yukarıda verilen izahlara göre, Türkiye'
de en çok linyit yatakları Mlosen tatlı for
masyonunda beklenebilir. Miosen denizel fa-
siyesi, Oligosen jipsîi formasyonu ve Eosen 
ilişinde ise, ancak bazı yerlerde önemli lin
yit yatakları mevcuttur. 

Eosen: Kuzey Anadolu kıvrım sahasında 
Bolu - Mengen, (Çankın civarında, Dodurga, 
Çeltik'te ve Orta Trakya'da (*) önemli linyit 
yatakları bulunmaktadır. 

Oligosen: Önemli olmıyan damarlar, Si
vas - Kayseri - Erzincan bölgesinde vardır. 
Formasyonun tepesindeki tatlısu marnların
da bilinen en önemli olan yataklar, Erzin
can - Deliktaş, Sivas - Gemerek, Erzurum -
Kükürtlü ve Oltu - Balkaya'dır. 

J » 

Sakil: 2 — Kükürtlü havzasının 

kenarını gösteren bir kesit (Er

zurum}. Faylar arasına sıkıştı

rılmış bir havza için tipiktir. 

Muayyen bir sahada bulunan linyit ya
taklarının muayyen bir tektonik olayın neti
cesinde aynı zaman'a ait olmaları aklina ge
lebilir, (yani dar bir saha için bir nevî "felâ
ket nazariyesi"). Fakat mahdut bir bölgede 
bile tektonik hareketler uzun zamanlar bo
yunca devam ederek birbirini takip etmekte
dir. Sönmüş olan hareketler tekrar başlan
mıştır. Buna göre, bir bölge içindeki bütün 
yatakların niçin tek bir tektonik olay sıra-

(*) Buradaki f l iş kütlesi yukarıya doğru Olîgosen'e, belki de 

A. Miosen'e kadar uzanmaktadır. 

Miosen tatlı su formasyonu: Batı ve Or
ta Anadolu'nun bütün belli başlı linyit ya
takları ve bununla beraber Anadolu'nun en 
büyük linyit madenleri bu formasyondadır. 
Fakat Doğu Anadolu'da ancak Erzurum - Ağ-
zıaçık gibi mahdut yataklar bulunur. 

Miosen denizel formasyonu: Bilinen ye
gâne önemli damar, Van - Şahmanis made
nidir. Daha küçük olan yataklar, meselâ Ada
na - Nanırun, Kozan - Karsantı (ikisi Bürdi-
galien) ve Muğla-Ören (Aquitanien?) civa
rında tesbit edilmiştir. 

Muhtelif yataklar arasındaki yaş irtibatı: 
Bir bölgede, meselâ Batı Anadolu'da bulunan 
linyit yataklarının aym zamandamı yoksa 
muhtelif zamanlardamı meydana gelmiş ol
maları, önemli bir münakaşa konusudur. 
Linyitleri taşıyan Miosen kütlelerinde fosil 
olarak bulunan tatlı su Mollüskleri veya me
meli hayvan kemikleri, Miosen'in daha' de-
tayli bir yaş tasnifinin yapılmasına kâfi ge
lemez. Böylece, bir bölgedeki linyit yatakları 
arasındaki yaş irtibatı henüz aydınlanmış de
ğildir. 

1 — Mesozoik kalkeri, 

2 — Yeşil kayaçlar, 

3 — Oligosen'! ortan tatlı so 

kütlesi, 

A — Oligosen konglomera ve gre-

leri. 

smda meydana gelmiş olmalarının izah edil
mesi güç olur. Anadolu'nun tektoniği ile ilgi
li olan etütlerden çıkarılan intiba, tektonik 
gelişmenin kademeli olmayıp, devamlı oldu
ğu zannmı uyandırmaktadır. 

Bunun gibi nazarî düşünceler yanında 
bir sahadaki linyit yatakları arasındaki yaş 
irtibatı hakkında sarih müşahedeler de mev
cuttur : Meselâ Erzurum'un Oltu çukurluğun
da Oligosen'in tepesinde Balkaya madenin
den başka birkaç küçük yataklar daha var-







TÜRKİYE LÎNYÎT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA 233 

dır. Bütün damarların tabanında Alt Miosen 
için tipik olan Mollüsk'Ieri taşıyan bir kıla
vuz seviyesi vardır. Bu tabaka, çukurluktaki 
bütün linyitlerin aynı yaşta olduklarını gös
terir. Fakat Oltu'da kömürün tabanında Alt 
Miosen fosillerini taşıyan bir tabaka mevcut 
iken, Erzurum'un kükürtlü madeninde gene 
Oligosenin tepesinde bulunan linyit damarı
nın tabamnda Oligosen balık fosillerini gös
teren bir tabaka vardır. Demek iki havzada 
aynı formasyonun üst kısmında bulunan iki 
yatak, yaş bakımından birbirinden farklıdır
lar. 

Erzurum havalisinde hem Oligosenin 
üst kısmında, Kükürtlü'de, hem de bu for
masyonu örten tatlı su Miosen'inde en az iki 
seviyede kömür biriktirilmiştir: Neojen çö-
kelleri arasında yer alan bazalt serisinin te
melinde Karahan ve Ovacık'ta, bazaltlar ara
sında görülen sedîman havzalarında ise Ka-
vurmaçukuru ve Agzıaçık'ta damarlar vardır. 
Demek ayni havalide en az üç defa kömür
lerin biriktirilmesi mümkün olmuştur. 

tip, tektonik hareketlerin tesadüflerinden 
ileri gelmiş depresyonlardır. 

Kömür yataklarının jeolojik gelişmesi 
ancak ilk havza tipinde etüt edilebilir. Bu
rada havzanın bir kenar kısmı ile bir orta 
kısmı vardır, damarın gelişmesi eski kıyıdan 
gölün eski orta kısmına doğru takip edilebi
lir. Öbür tipte bir kütlenin bir kısmı içinde
ki damar kısmı ile birlikte faylar arasında 
sıkışıp kalmıştır. Kömür haline gelmiş bitki 
malzemesinin miktarı büyük, sikleti de ol-

Batı Anadolu'da Gönen civarında Miosen 
volkanik serisi içinde birbirinden farklı olan 
birkaç seviyelerde görülen küçük sediman 
havzaları (belki volkanik baraj göllerinin çö-
kelleridir) içinde linyit yatakları görülmek
tedirler. Burada da kömürlerin muhtelif za
manlarda biriktirilmiş oldukları anlaşılır. 

Orta Trakya havzasında görülen, yaşı ta
yin edilmesi çok güç olan linyitlerin (burada 
Eosen'den belki Alt Miosen'e kadar monoton 
ve flişimsi - "schlier" i andıran - bir seri de
vam etmektedir) de muhtelif stratigrafik se
viyelerde bulundukları, petrol sondajların
dan öğrenilmiştir. Sondajların bazılarında 
muhtelif seviyelerde linyit damarları kesil
miştir. 

Havzalar içinde linyitlerin yayılışı: Yu
karıda izah edildiği gibi, Türkiye'de iki tip 
linyit havzaları vardır: 1) linyiti taşıyan for
masyonun biriktirilmesinden önce ve 2) bu 
formasyonun teressüp edilmesinden sonra 
çökmüş olan havzalar. Ancak birinci tip teri
min tam mânası ile bir "havza" dır. Öbür 

ı dukça önemlidir. Dışarıdan sürüklendiği tak
dirde, bu malzeme gölün kenar kısmında ka-

i lir. Ancak küçük olan göl havzalarının bütün 
sahasında yayılabilir. Böylece, büyük göl 

ı havzalarında ancak eski kıyısına paralel ola-
ı rak uzanan bir şerit içinde kömür bulunur; 

fakat küçük göl havzalarının bütün genişli
ğinde kömür beklenilebilir. Su içinde yaşa-

x mış olan bitki toplulukları tarafından yerin-
i de biriktirilmiş olan malzemeye gelince: bu 
- nevî tolulukların ancak sığ sularda yaşaya-

Şekil: 3 — Akbaba Dağından Ka

rasu Vadisine bir bakı;. — Kü

kürtlü havzasının karışık tekto

nik durumunu gösterir (Erzu

rum). 

1 —Oligosen jipsti formasyonu, 

2 — Mevziî bir bindirme boyun

ca jips altına dalan denizel 

Miosen (Kağdaric Köprüsü), 

3 — Genç nehir taraçaları. 
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bildiklerine göre, bu cins malzeme de ancak 
gölün sığ, yani kıyısına yakın olan kısmında 
toplanmış olabilir. Buna mukabil, tamamen 
sığ olan sular, yani bataklıklar mevzubahis 
olursa, bu nevî sularda yaşamış olan bitk 
topluluklar bataklık sahasının her tarafında 
yayılmış olabilirler. Buna göre, kömür da
marları eski bataklık sahalarını tamameiı 
kaplıyabilirler. 

Eski bir tatlı su havzasının kenarında 
görülen kömür mostralarının değerlendiril
mesi esnasında, ilk önce eski havzanın paleo-
coğrafik durumunun tesbit edilmesi gerekli
dir (havzanın eski bir gölün veya bataklığın 
oluşu). Bu, havzada fosil olarak bulunan 
Mollüskler ile yapılabilir. Bataklıkların sa
kin sularında yaşıyan ve yaşamış olan Mol-
lüsk türlerinin kabukları büyük ve ince, açık 
göllerin dalgalı sularındaki türlerin kabukla
rı ise, küçük ve kalındırlar. Bu cins kabuk
lar ekseriyetle dalgaların aşınma izlerini de 
göstermektedirler (aşınmış veya delinmiş ka
buk tepeleri). Meselâ çok yaygın bir tatlı su 
Gastropod'u olan Limnaea ovata'nm batak
lık "variyasyonlan" nm kabukları 40-50 mm. 
uzun, ince ve şeffaftırlar. Açık göllerde yaşı-
yanların kabukları ise 20-25 mm. uzun, kaim 
ve tebeşirlidirler. 

Eski büyük bir tatlı su havzanın karakte
ri tesbit edilemediği takdirde, dikkat edilme
lidir. Eski bir gölün kenarı boyunca kilomet
relerce uzun, aynı stamp ve aynı ara kesme
lerini gösteren damarlar olabilir. Fakat di
key yöne, yani kenardan gölün derin kısım
larına doğru, aynı damar birkaç yüz metre 
sonra kömürlü kile geçerek kaybolunabilir. 
Meselâ çok geniş eski bir göl havzası olan, 
Murat Dağının eteklerinden tâ Emet'e kadar 
uzanmakta olan Gediz havzasının kenar kı
sımlarında birkaç linyit madenleri vardır. 
Bu damar zonlarmın birinin yekûn uzunluğu 
10 km'den fazladır. Fakat genişliği 1500 met
reden geçmez. Buna mukabil, Tavşanlı hav
zasında damarları eski havzayı hemen he
men tamamen kaplamaktadırlar. Havzaların 
ilki tipik bir açık göl, ikincisi bir bataklık 
havzasıdır. 

H. O. Baruloğlu, Türkiye Linyit ler i . — Ankara 1944. 

F. Kurtman, Sivas civarındaki jips serisinin stratigrafik du
rumu. — MTA. Dergisi, No. 56, Ankara 1961. 

E. İlhan, Erzurum bölgesindeki l inyit yataklarının jeolojisi 
hakkında not. — Ti i . Jeol. Kur. Bült., 1/2, An
kara 1948. 

K. Nebert, iç Anadolu'nun en genç jeolojik - tektonik olayı 
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Düşünceler: 

Türkiye linyitlerinden bahsedilirken, ba
zen Almanya ve Çekoslovakya gibi memle
ketlerde bulunan linyit madenlerinin nasıl 
işletilmekte ve çıkarılan kömürün ne gibi iş
ler için kullanılmakta olduğu ortaya atılır. 

Almanya ve Çekoslovakya, oröjeri saha
sı dışında, orojene karşı bir nevî sabit kal
kan olan "Kratojen" de bulunmaktadırlar. 
Tersiyer'de, uzakta olan orojen sahasından 
gelen tesirler altında burada geniş ondülas-
yonlar olmuş ve bu şekilde meydana gelmiş 
olan geniş havzalarda geniş ve kalın linyit 
yatakları teşekkül edebilmiştir. Halbuki Tür
kiye Alp orojen sahası içindedir. Aynı tekto
nik durumda bulunan ve türlü, türlü şiddet
li tektonik olaylara maruz kalmış olan diğer 
memleketler gibi, Türkiye'de de birkaç dev 
yatakları değil, fakat aralarında çok önemli 
madenler de bulunan genişliği ve kalınlığı 
mahdut olan birçok linyit havzaları vücude 
gelmiştir. 

îşte, Türkiye linyitlerinden bahsedilir
ken, Almanya veya Çekoslovakya'ya değil 
(*), fakat italya, Yugoslavya, ispanya gibi 
Alp orojenez sahasında bulunan memleket
lere bakıp oranın linyitlerinin nasıl işletil
mekte ve nasıl kullanılmakta olduklarını 
sormalıdır. Yekûn rezervleri oldukça büyük 
olan Türkiye linyitlerinin, işletme projeleri
nin ehliyetli teknik elemanları tarafından 
hazırlandığı ve işletmelerinin gene bu ele
manlar tarafından kontrol edildiği takdirde, 
bugünkü ekonomik önemini herhalde muha
faza edebilecekleri tahmin edilebilir. Yakıp 
da faaliyete geçecek iki petrol tasfiye hanesi 
tarafından piyasaya sürülecek olan "fuel oil" 
e rağmen, ormanları tahrip edilmiş ve kıy
metli hayvan gübresini "kokar yakıt" olarak 
kullanmayı mecbur olan memleketimizde 
herhalde istikbalde de linyitlerimizden istifa
de .edilebilecektir. 

Bu noton hazırlanmasında aşağıda gös
terilen eserlerden istifade edilmiştir: 

(*) Türkiye madenleri hakkında ortaya atılmış ve "Teknik Ha
ber ler in" son sayılarında münakaşa edilmiş olan yanlış dü
şünceler, herhalde böyle yanlış b i r mukayeseden i leri gel
mektedir. 

N. Pınar Anadolu'nun tektoniği hakkında yeni müşahede 
E. İlhan, ve düşünceler. — 9. Cöğr. Haftası, Tebliğler, An

kara 1954. 

H. Wedding, Anadolu'da l inyit kömürü prospeksyon imkânla

ra — MTA. Dergisi No. 59, Ankara 1957. 

I. Yalçınlar, Les Vertöbre^ fossiles neogenes de la Turquie. 
— Bul l . M u s r H i s t . Nat., serie 2,' t. XXIV, Pa
ris. ' 




