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vırons de Sosan, au SW. Elle est divîsee en sîx compartîments 
par de cönes de dejections des nappes alluvîales et de glissements 

de terre. Le faît que 1° quelques uns de ces compart?ments 
produîsent des affieurements â des niveaux divers par süite de 
la surface accidentee et â cause du jeu de failles transversaies; 
2° quelques secteurs lİmttes de la zone lignitifere ont glisse 
vers le centre du bassin ielong de faiİles longitudinales; '3° le 
compartîment central de la zone l ignitifere {Balkaya) forme un 

synclfnal avec une atie Ouest redressee, tandisque î 'ai le Est 
faibiement İnclinee, donne i'impresaion de plusîeures cduches 
lİgnitiferes superposees les unes aux autres. Mais, deux ni-

veaux ele au mur et au toit de la couche l ignitifere princîpale 
permettent rîdentificaîon de cettejrouche dans les comparti* 
ments divers. 

Resume: 

Sur la geologîe de la mine de Itgnite de Balkaya (Prov. 
d'Erzurum / Anatolie Nord-Est)^ 

La mine de Balkaya se trouve dans la partie 6!argie nord-

est du fosse d'Oltu. Ce fosse d'effondrement forme au cours 

des mouvements Ğpirog6nİques ayant succede â la phase de 

par des cönes de dejections des nappes alluvîales et de glisse

ments de terre. Le fait que 1° quelques uns de ces compartments 

plissement alpine est rempli T°) de marnes bîgarreas â İnterca-

latîons de gypse et de sel gemme; ainsi que de conglomerats et 

gres verdâtres â glauconie; 2° de marnes grîsverdâtres renfer-

mant des lîgnîtes et des fossiles d'eau douce. La serie înfe-

rieure correspond â la "formation gypsifere" essentİeHement 

oügocene, tandis que la partie supeVîeur© appartient au 

Miocene lacustre (debutant, peut-Stre par l'Oligocene supe-

rîeur). 

GİRİŞ: 

Kuzeydoğu Anadolu'nun en önemli linyit 
yatağı olan Balkaya Madeni, Birinci Dünya 
Harbindenberi etüd edilmektedir. Buna rağ
men havzanın işletilmesi bîr türlü istikrara 
kavuşamamıştır. Maden sahasının jeolojik 
yapısının basit olmayışı belki bu halin sebep
lerinden biridir. Bu notu yazan, ilk defa 1938 
de (Y. Müh. H. Barutoğlu ve Y. Müh. Rom-

berg 'ile birlikte) Balkaya Madenini etüd et
miş ; tam 20 yıl sonra, 1958 de, Kömür işlet
meleri A. Ş- iv,in madenin jeolojik durumu 
ile o zamana kadar açılmış olan yeraltı ima
lâtını tekrar gözden geçirmiştir. Bu notta, 
Balkaya linyit sahasımn bölgesel durumu 
ve sahanın detay jeolojik yapısı hakkında 
bilgi verilmektedir. 

Kuzeydoğu Anadolu'nun genel jeolojik 
gelişmesi: 

Bilindiği gibi, Kuzeydoğu Anadolu'nun 
yapısına üç büyük kütle iştirak etmektedir: 

I — Paleozoik, Mesozoik ve Eosen ka-
yaçlarmdan müteşekkil olan ALP KIVRIM
LARI; 

Les reserves etabües - quelques miUions de tonnes de l ig-
nite d'une qualite assez elevee - meritent la contlnuatîon des 
travaux de reeheehe et leur exention aux zones paS encore/ 
suff i semen t-explorees i 

II — Oligosen ve Miosen sedimanlan ile 

kaplı olan ÇÖKME HAVZALARI ve 

III — GENÇ VOLKANİK ÖRTÜLER. 

Erzurum bölgesinde oldukça eski bir 
devirde - Orta Kretase'de - başlayan Alp 
Kıvrılması, Eosen'de şiddetlenmiş ve bölge
mizde Lütesiyen'den sonra, Üst Eosen veya 
Alt Oligosen'dc sona ermiştir. Bu "orojenik 
devre"de meydana gelmiş olan kıvrımlar 
(silsileler) batıdan takriben batı - doğu doğ
rultu ile Erzurum Bölgesine girip burada 
tedricen kuzeydoğuya dönmektedirler. 

Alp kıvrılmasını müteakip bütün Anado
lu'da şiddetli bir dikey (faylanma) hareketi 
başlar. Bu "epirojenik devre" sırasında böl
gemizde de birçok çökme h a ^ a çukurlukla
rı, meydana gelmiştir. Karasu (Aşkale - Ça
yırlı) Tercan, Pasinler, Ottu ve Yukarı Ço
ruh Çukurlukları bu çökmelerin en önemli 
olanlarıdır. Genel olarakı bu çukurluklar 
çerçevesindeki Alp kıvrımlarına paralel, ya
ni Batı - doğu doğrultuludur. Yalnız Oltu çu
kurluğu, civarındaki Alp eksenlerine uyarak 
güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanır. 
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Alp kıvrılma hareketlerinin neticesinde 
orojen denizi Anadolu'dan çekilmiştir. Yük
selen yeni kara sahaları denizin bıraktığı la
günler ile kısmen kaplı kalmıştır. Yükselen, 
denizden tecrit edilmiş durumda bulunan ve 
ancak tedricen muntazam bir akar su şebe
kesine dahil olmuş olan yeni karalarda mey
dana gelmiş tektonik depresyonlar, ilk önce 
denizin bıraktığı lagünlerle kaplı idi. Akar 
su şebekesinin gelişmesi ile bu lagüner mu
hit yavaş, yavaş göl ve bataklıklara geçmiş
tir: Genel olarak alaca renkli olan tuzlu ve 
alçılı lagün birikintileri, yukarıya doğru açık 
renkli tatlısu tabakalarına geçer. Büyük ne
hirler tarafından kapte edilince, yani Aşkale-
Çayırlı ve Tercan çukurluklarının Karasu'
ya, Pasinler çukurluğunun Murat Nehrine 
ve Oltu çukurluğunun Oltu Çayının Olur al
tındaki kaptaj boşazmm vasıtasiyle Çoruh 
Nehrine bağlayınca bu tatlısu napları kaybol
muştur. 

Lagüner rejiminin sona ermesi ile çu
kurlukların drenajının tamamlanması ara
sında geçmiş olan ve oldukça sakin bir tekto
nik devre tekabül eden zamanda, başta Bal-
kaya ve Kükürtlü olmak üzere birkaç lin
yit yatağı meydana gelmiştir. 

Ancak bölgenin önemli bir kısmında bu 
gelişme yeni tektonik hareketler tarafından 
karıştırılmıştır. Bu olayların sayesinde Mio-
sen'de Akdeniz havzasından Sivas bölgesi 
üzerinden Kuzeydoğu Anadolu'ya doğru de
niz ilerlemiş ve büyük çukurların bazılarım 
tamamen veya kısmen istilâ etmiştir. (Aşka
le - Çayırlı çukurluğunun Kükürtlü kıs
mı) çukurluklarda teşekkül edebilmiştir. 

Eosen denizin çekilmesi lagüner rejimin 
tatlısu rejimine geçmesi, çukurlukların dre
naj inin tamamlanması veya Miosen denizi
nin çukurluklara girmesi ve bu olaylarla il
gili olan iklim değişmeleri her yerde aynı 
zamanda olmamıştır. Neticede, çukurluk-
larımızdaki linyit yataklarının tabanı ile ta
vam olan ve yatakları taşıyan kütlelerin 
yaşı her yerde aynı değildir. Lagün rejimine 
tekabül eden "jipsli (ve tuzlu) formasyon" 
genel olarak Oligosen'dir, fakat bazı yerlerde 
Üst Eosen'de başlar, başka yerlerde ise Alt 
Miosen'e kadar devam eder. Linyitleri taşı
yan 'tatlısu formasyonu"! buna göre Üst 
Oligosen'den Miosen'e kadar uzanabilir. Me
selâ Kükürtlü'de kömürün taban serisinde 
muhtemelen Oligosen olan balık fosilleri 
bulunmuştur. Aşkale ile Erzurum arasında, 
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Kağdarıç Köprüsü civarında, fosilli denizel 
Miosen kalkerinin jips altına dalmasına da
yanarak bazı yayınlarda jispü formasyo
nun denizel Miosen'den genç oluşu kabul e-
dilmiştir. Fakat batıda Ulukışla - Çankırı 
hattından doğuda Türk - Rus sınırının öbür 
tarafına kadar uzanan jipsli formasyonun 
esasen Oligosen olduğu, yüzlerce müşahid-
ler tarafından teyid edilir. Zaten, böyle ge
niş sahaları kaplıyan yani Anadolu örojen 
sahasının büyük bir kısmını örtmüş olan bir 
seri, ancak Eosen denizi gibi büyük bir de
nizin bakiyeleri olabilir; mahdut sahaları ve 
havzaları istilâ etmiş olan Miosen denizinin 
regresyon bakiyelerine tekabül edemez. Kağ-
danç'taki durum, Miosen kalkerinin, plâs
tik olan jips içinde "batması"ndan ileri ge
len, jipsli arazilerde sık, sık görülen mev
ziî olayların bir örneğidir. 

Miosen'de, hattâ bazı yerlerde (Balkaya 
civarında) Oligosen'de Kuzey Anadolu'da 
geniş bir volkanik faaliyet başlar. Lâvlar, 
aglomeralar ve volkanik tüfler bölgenin bü
yük kısımlarım tedricen kaplamaktadır. Tüp
lerin yerleşmesi sırasında yer, yer göl ve ba
taklıklar teşekkül etmiştir. Bu sahalarda Ağ-
zıaçık, Kavurmaçukuru ve İspir - Karahan 
gibi küçük linyit yatakları da biriktirilmiştir. 
(Üst Neojen). 

Bütün bu devirler boyunca faylanma 
hareketleri devam etmiştir. Daha önce bi
riktirilmiş olan linyit yatakları, tavan ve ta
ban küteleri ile birlikte az, çok disloke edil
miştir. 

İçinde Balkaya Madeninin bulunduğu 
Oltu çukurluğu, yukarıda izah edilen bölge
sel jeolojik gelişmenin çerçevesinde mütalâa 
edilmelidir. 

Balkaya havsaının genel jeolojik durumu 

Balkaya havzası, Kuzey Anadolu Alp 
Kıvrımları tarafından çevirilmiş olan Oltu 
çukurluğunun kuzeydoğu kısmıdır. Bu çukur
luk, büyük bir tektonik çöküntüdür; çu-
kurluğu sınırlayan fayların önemli dikey a-
tımları bunu göstermektedir. Meselâ, Oltu'
ya yakın olan yerlerde linyitli tabakalar a-
rasında 1000 metrelik bir dikey atım görü
nür. 

Balkaya havzası, aşağıda işaret edilen 
kütleler tarafından işgal edilmiştir (taban
dan tavana): 

1 — Kırmızı ve kahverenkli marn, gre 
ve kalker. 

2 — İçinde tuz ve jips bulunan, beyaz, 
kırmızı veya açık yeşil olan marn ve kil. 

3 — Arazide koyu yeşil veya koyu gri 
olan, glokonili gre ve ince taneli konglome
ra; bu seri içinde 2-3 piç damarı vardır. 

4 — Arazide açık gri, açık yeşil veya 
sarı (ocakta daha koyu) olan marnlar; için
de şistli (yaprak şeklinde ayrışmış) marn 
ile ince gre ve kalker aratabakalan bulunur; 
tatlısu fosillerini taşıyan birkaç seviye var
dır. (Unio, Bithynia v.s.) Balkaya linyit da
marları bu seri içindedir. 

1 ve 2 No. lu serinin Oligosen olduğu, 
Doğu Anadolu'da yapılmış olan etütlerden 
anlaşılmıştır. Buna göre, 3 ve 4 No. lu seri
nin Üst Oligosen veyo Miosen olması gerek
lidir. Oligosen'ler lagüner olan bir 'muhit, 
yukarıya doğru bir göl teşekkülüne geçer; 
linyitler, bu göl sahasında biriktirilmiş
tir. 

Bu muhtelif kütlelerin biriktirilmesin-
den sonra vukuagelmiş yatay ve bilhassa di
key tektonik hareketlerin neticesinde taba
kalar oldukça şiddetli bir şekilde disloke e-
dilmiştir. Böylece Balkaya havzasının orta 
kısmını kaplıyan geniş bir antiklinal meyda
na gelmiştir; ekseni NNE - SSW'tir. Bu an
tiklinal sahasında, tabakalar havzanın doğu 
kenarında (Kamhış Kalesi altında) doğu ve 
kuzeydoğuya, havzanın batı kenarında ise 
(Şosan - Susuz - Balkaya - Hanımkom kısmı) 
batı ve kuzeybatıya eğimlidir. Kuzeye doğru 
bu antiklinal kapanır: Hanımkom ile Göllet 
arasında yatımlar kuzeye döner; antiklina-
lın güney ucu, Oltu - Göle şosasımn güneyin
deki fay sahası içinde kaybolunur. 

Havzanın batı kenarı boyunca, Susuz -
Balkaya - Hanımkom kısmında, kenara pa
ralel yani ekseni takriben NE - SW olan bir 
senklinal meydana gelmiştir; esas kömür 
sahası burasıdır. Senklinalm çok dik olan 
batı kanadı ile havzanın batı kenarı arasında 
senklinal eksenine paralel faylar görülür. Bu 
faylar arasındaki arazi kısmı genel olarak 
havza kenarına doğru (kuzeybatı veya ba
tı - kuzeybatıya) eğilimlidir. Bu faylar ara
sında Susuz - Taşbaca - DeKebaca damar 
kısmının ucunda küçük bir senklinal görü
nür. 

Bundan başka, havzanın batı kenarına 
ve tabakaların doğrultusuna dikey olan bir-
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çok küçük ve büyük faylar vardır. Tektonik 
hareketlerin çok şiddetli olduklarından do
layı, senklinalin derin orta kısmında da ekse
nine paralele olan kırıkların mevcut olması 
hattâ belki senklinalin batı kanadının, doğu 
kanadı üzerine itilmiş olması mümkündür; 
hiç olmazsa, M.T.A. nm 17 A, 31 ve 32 sonda
jının korelasyonu böyle bir zanm uyandır
maktadır. 

Kömürü taşıyan seri içinde muhtelif ta
bakalar arasında hafif diskordanslar görü
nür; bu hal, tabakaların, tabanı meyilli olan 
bir küvet içinde biriktirilmiş olmasından i-
leri gelmektedir. 

Havzanın çok dik olan batı kenarı bo
yunca birçok önemli heyelan sahaları ve 
moloz konileri vardır; bilhassa Susuz köyü
nün doğu kenarında, Balkaya köyü üstün
de, Derebaca ocakları ile Sazbaca ocakları 
arasında. Bu yığıntılar çeşitli damar kısım
ları arasından geçen kırıkları örtmektedir; 
ayrıca kaymalar yüzünden, damarların bazı 
tavan kayaçları yerinden oynamıştır. Böy
lece, arazide ve ocaklarda görülen damar 
kısımları arasında bir korelasyonun yapılma
sı güçleşmiştir. 

Damar sahasının yayılışı ve sınırları: 

Batı ve doğu sınırları: 

Kömürü taşıyan serinin marnlardan iba
ret olduğu ve serinin, konglomera, glokoni-
li gre, içinde tuz ve alçıtaşı bulunan marn
lardan müteşekkil bir taban kütlesini ört
tüğü, yukarıda izah edilmiştir. Taban küt
lesinin litolojisi ve biriktirilme şartları 
(karışık sedimantasyonu, tuzlumsu, lagüner 
bir muhit), nebatî maddelerin toplanmasına 
ve muhafaza edilmesine, yani bir kömür ya
tağının meydana gelmesine elverişli değil
di. Buna göre, kömür ancak tavamndaki 
marn serisinde beklenilebilir. 

Havzanın orta kısmında geniş bir an-
tikiinal meydana gelmiş, taban kütlesi bu
rada yükselmiş, tavamndaki marn serisi 
aşınmış ve arazi glokonili grelerle konglome
ralardan teşekkül etmiştir. Tavandaki marn 
serisi ancak havzamn batı-kuzeybatı kena
rı boyunca uzanan senklinalda ve senklinal 
ile havza kenarı arasında boyuna faylar ara
sındaki arazi şeritlerinden muhafaza edil
miştir. 

Buna göre, linyit damarları ancak hav
zanın batı - kuzeybatı kenarı boyunca bekle

nilebilir. Havzanm orta kısmım dolduran 
glokinitli gre ve konglomera serisi, kömür 
serisinin tabanıdır. Balkaya - Baydere - Göl-
let senklinalinin doğu kanadı boyunca görü
len mostralar ve Susuz - Taşbaca - Derebaca 
sahasında sıralanmış olan mostralar, linyit 
yatağının doğu sınırıdır. Bu hattın doğusun
da kömür yoktur. Hattın doğusunda glokoni
li gre ve konglomera serisinin piç damarları
na rastlanır. Kömür, ancak doğuda sözü ge
çen mostra sırası ile batıda havzanm batı -
kuzeybatı kenarı arasında yayılmıştır. 

Havza kenarı moloz ve heyelan yığıntıla
rı ile kaplıdır. Fakat Balkaya ile Baydere, 
Balkaya ile Susuz arasındaki sırtlarda ve De
rebaca ocakları ile M.T.A.nın 3 No. lu sondajı 
arasında yapılan müşahedeler, bu havza ke
narı boyunca (fay, fleksür gibi) çeşitli tek
tonik arızaların gelişmiş olmasmı gösterir. 
Buna göre, damarın havza kenarına kadar 
muntazam devam etmemekte ve kenara 
doğru muhtelif tektonik arızalar maruz 
kalmakta olduğu mümkündür. 

Güney ve kuzey sınırı: 

Göllet - Balkaya - Susuz - Derebaca da
marı batıda 3 No. lu sondaj civarında bir 
enine fay tarafından kesilir ve fayın güney
batısında damarın bir devamı yoktur; yani 
3 No. lu sondaj, Kömür sahasının güney sı
nırını gösteren fayın bu yönünde arazi zaten 
çok karışıktır. Ancak arazide daha alçak bir 
basamağı teşkil eden Aşağı Sazbaca damar
ları batıya doğru devam etmektedir. Kömür 
sahasının öbür ucunda, Hammkom ile Göl
let arasındaki sahanın jeolojik yapısı olduk
ça sakin gibi görünür. Burada damarın sa
hayı örten marnlar altında kuzeye doğru ya
yılmış olması mümkündür. Ancak satıhta ve 
kısa arama galerilerinde fazla şistli olan da
marın kuzeye doğru henüz takip edilmediğin
den dolayı, buradaki imkânlar hakkında bil
gimiz yoktur. 

Neticede: Damar sahasının doğu - gü
neydoğu sının Göllet - Baydere - Balkaya -
Merkezbaca - Susuz - Taşbaca - Derebaca 
mostra sırası; batı - kuzeybatı sınırı ise 
havzamn batı - kuzeybatı kenarıdır. Güney -
güneybatı sının, 3 No. lu sondaj civanndan 
geçen faydır. Kuzey - kuzeydoğu sınırı ise 
bilinmiyor. 

Damarların tasnifi ve korelasyonu 

Kuzeydoğuda Göllet civanndan güney
batıda Aşağı Şosan'a kadar uzanan damar 
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sahası altı kısma layrılaibüir. Bu altı kı
sım heyelan sahaları veya dere ve sel alüv
yonları tarafından birbirinden ayrılmıştır. 
Bu altı kısım şudur: Hanımkom-Göllet kıs-, 
mı Baydere - Hanımkom kısmı, Balkaya kıs
mı Susuz - Taşbaca - Derebaca kısmı, Aşa
ğı Sazbaca kısmı ve Aşağı Şosan kısmı. Bal
kaya kısmı jeolojik durumu en iyi şekilde 
gösterir; etüdümüze bu kısım ile başlryalım. 

Balkaya kısmı: (Eski raporlarda Balka
ya damarı): Burada bulunan hafif eğimli o-
lan 'Merkez Baca" ve çok dik olan .'Kılıç 
Bacası" /damar kısımlarının tavanında, da
marın 15-20 m. üstünde çok tipik açık renk
li sert bir marn tabakası mevcuttur. Damar
ların tabanında, damarın 10 - 15 metre al
tında, 'ince beyaz kabuklardan ibaret olan 
bir fosil tabakası vardır. Bu iki kılavuz ta
bakası, Kılıç ve Merkez baca damar kısım
larının aynı damarın kısımları olduklarını 
gösterir. Kılıç kısmı, senklinalin batı kana
dı ile beraber dikeyleşmiş damar kısımlıdır. 
Merkez kısmı ise, aynı damarın senklinalin 
doğu kanadına tesadüf eden hafif eğimli 
kısmıdır. Damarın tavanında 1, tabanında 
ise "3 piç damarı'" bulunur. Batıya doğru 
kalmlaşan, doğuya doğru incelen bu tabaka
lar, içinde ince kömür bantları bulunan kö
mürlü şistten müteşekkildir; fakat, arazide 
renginden dolayı, damar gibi görünür. 

Baydere - Hammkon kısmı (eski rapor
larda Balkaya damarının kuzeydoğu kısmı): 
Senklinalin doğu kanadı boyunca damar Ha
nımkom köyü Deresine kadar, dik olan batı 
kanadı boyunca ise Hanımkom. köyüne ka
dar takip edilebilir. Ancak batı kanatta da
mar fazla ezilmiştir. Damarın tavamndaki 
açık renkli sert marn tabakası burada da 
görünür. Çok ince olmakla beraber, taban
daki piç -damarlar da Hanımkom Deresine 
kadar takip edilebilir. 

Hanımkom - Göllet kısmı ı(eski rapor
larda Göllet damarları) : Damarın tavamn
daki açık renkli kılavuz tabakası Hanamkom 
Deresinden geçerek Göllete kadar yer, yer 
görülmektedir. Baydere'sinin doğusunda da
marın tabanında bulunan silisleşmiş ağaç 
parçaları Göllet dolaylarında da mevcuttur. 
Balkaya ve Baydere kısımlarından farklı o-

Iarak, damarın tabanında bulunan kömür
lü şist tabakalarından biri Göllet'e doğru 
kahnlaşarak killi bir damar haline gelmiş
tir. 

Susuz - Taşbaca - Derebaca kısım (eski 
raporlarda Susuz damarları): Balkaya'nın 
güneybatısında bulunan bu kısımdaki kö
mür, kuzeydoğuda Susuz heyelanından itiba
ren güneybatıda 3 No. lu M. T. A. sondajına 
kadar takip edilebilir. Bir esas damar ile 
onun tabanında bulunan üç piç damarından 
müteşekkildir. Piç damarların en alt olam 
oldukça kaim ve içinde kömür fazladır. Yu
karı Sazbaca galerisi bu damara girmiştir. 
Damar, burada işletmenin işçi pavyonu altına 
kadar takip edilebilir. Esas damarın genel 
stampı -kirli bir üst ve temiz bir alt kısmı-
Balkaya'nm Merkez ve Kılıç kısımlarına ben
zer. Merkez ve Kılıç kısımlarının tavanında 
görülen açık renkli kılavuz tabakası, Susuz-
Taşbaca-Derebaca kısmında ancak Taşbaca 
galerileri civarında tesbit edilebilmiştir. Fa
kat batıya dokru kaybolur. Kılıç ve Merkez 
kısımlarının tabanında müşahade edilen fo
silli tabaka, Derebaca kısmında da bulunur. 
Susuz-Derebaca-Taşbaca kısmının doğu deva
mında, Susuz heyelanının doğusunda, Hazzaz 
ve Şirin pınarlarının bulundukları sırtlara ka 
dar, Balkaya senklinalı ile havzanın batı ke
narı arasında faylarla parçalanmış olan da
mar izleri görünür. Bu parçalar, damar seri
sinin, Balkaya senklinalmın batı kanadı ile 
havza kenarı arasındaki devamını temsil 
eder. 

Aşağı Sazbaca kısmı (eski raporlarda 
yukarı Şosan daman) : Susuz - Derebaca 
kısmında paralel olup bu kısmın altında uza
nan, fakat bu kısımdan bir heyelan sahası ta
raflıdan ayrılmış bulunan bu sahada, çok kil
li ve karışık olan bir damarın tavanında bir 
kaç kömürlü şist tabakaları vardır. Bu kısmm 
Susuz - Derebaca serisinin, tabakaların doğ
rultusuna paralel olan bir fay boyunca ay
rılmış ve çökmüş olan bir parçasının olması 
çok muhtemeldir. Killi damarlar batıda Su
suz - Keçikomu yoluna kadar devam etmek
tedir. Damarlar üstündeki arazinin heyelân-
lı ve oiynak olmasından dolayı, bu kısmın 
durumu hakkında sarih bir bilgi temin edile
miyor. 

Aşağı Sosan damarları : Aşağı Sazbaca 
kısmının güneyinde bulunan bu killi da
marların da Susuz ve Sazbaca kısımlarının 
faylarla tecrit edilmiş ve çökmüş olan kısım
larını olması muhtemeldir. 
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Bütün stratigrafik müşahedeler, Susuz-
Taşbaca - Derebaca kısmındaki esas dama
rın, Balkaya - Baydere - Göllet kısmındaki 
damarın devamı olduğunu, yani 'Merkez Ba
ca", "Kılıç Bacası", "Taş Bacası" ve "De
re Bacası" denilen damar kısımlarının ay
nı damarın parçaları olduklarını gösterir. Bu 
damar kısımları bir senklinalin farklı eğim
li olan bir kanadında bulunur, yani aflör-
manları birbirinden farklı olan seviyelerde 
görünür ve birbirinden farklı olan eğimle
ri gösterir. Böylece, burada muhtelif damar 
serilerinin bulunduğu zannı uyanmıştır. 

Heleyân sahaları tarafından bu esas 
damar zonundan ayrılmış bulunan Aşağı Saz-
baca ve Aşağı Şosan damar kısımları ise, fay
lar ve kaymalar tarafından esas damar zo
nundan ayrılmış ve basamak şeklinde hav
zaya doğru açılmış olan damar parçaları ol
maları çok muhtemeldir. Karışık olan ara
zide bu hususta direkt bir müşahede yapıla
mazsa da, damarların karışık olan stamplan 
ve kömür arasında görülen fazla kil arakat-
gılan, bu damar parçalarının durumunun sa
kin olmadığını işaret etmektedirler. Kayma
lar ve faylanma belki kömürün biriktirildiği 
zamanda bile başlanmış olabilir. Neticede, 
bu damar kısımlarının, Susuz - Derebaca -
Sazbaca kısmı altına dalan ayrı bir damar 
serisinin olması ihtimali çok zayıftır. 

Demek, güneybatıda Derebaca kısmından 
itibaren kuzeydoğuya Göllet civarına kadar 
uzanan kömür zonunda tek bir esas damar 
vardır. Bu damar altında bulunan "piç da
marları" yer yer kalınlaşmakta ve fazla kö
mürlü olmaktadır; böylece, Göllet ve Yukarı 
Sazbaca civarında "ikinci' bir damar mey
dana gelmiştir. 

Bilinen damar altnıda başka bir damar 
serisinin mevcut olma meselesi : 

Göllet'ten Derebaca ocaklarına kadar u-
zanan sahada görülen damar kısımlarının 
aynı damara ait olduğunu gösteren jeolojik 
deliller yukarıda izah edilmiştir. Fakat gene 
yukarıda izah edilmiş olan tektonik durum, 
biıtkaç damar serisinin üst üstte bulunması 
zanmnı uyandırmaktadır: Bunun sebebi (1) 
kömür sahasının Balkaya kısmında bir kana
dı hafif meyilli öbür kanadı dikeyleşmiş ve 
oldukça dar olan bir senklinalin bulunması; 
(2) Susuz kısmının altında, basamak şeklin
de aşağıya kaymış olan damar parçalarının 
mevcut olması ve (3) arazide örülen mostra 
kısımları arasındaki i r t ibata geniş heye

lan ve moloz yığıntıları tarafından kaplanmış 
bulunmasıdır. 

İşletme binalarının iki tarafında, çıplak 
olan birer sırt havza kenarından havzanın or
ta kısmına kadar uzanır. Bu iki sırt, Kömür 
serisinin tavanından havzanın ortasında bu
lunan glokonili gre ve konglomera kütlesi
ne kadar uzanan birer jeolojik kesittir. Bu 
iki sırtta, Merkez baca damar kısmım ve 
altındaki piç'leri taşıyan marn kütlesinin ta
banında doğrudan doğruya glokonili gre ve 
konglomera kütlesi geliyor. Susuz-Taşbaca-
Derebaca, damar kısmı, Merkez baca kısmı 
altına dalan ayrı bir damar serisi olsa idi, 
sözü geçen iki sırtta Merkez baca damar 
kısmını taşıyan marnlar ile glokonili gre -
konglomera tabam arasında bu müstakil Su
suz damarının mostraları veya hiç olmazsa 
mostra izleri gözükmesi gerekecekti. Bu sırt
larda Merkez Baca mostralarından ve taba
nındaki piç'lerin mostralarından başka her
hangi bir kömür izi yoktur. 

Havzanın orta kısmında damar bulunma 
imkânı : 

Havzanın orta kısmı, kömür serisinin ta
banı olan glokonitli gre ve marnlardan mü
teşekkildir. Bu seri içinde yer, yer, meselâ 
İşletme ve kilise harabesi arasında, Kamhış 
Kalesi altında ve Göllet'in güneybatısında, 
kömür izleri vardır; bu mostralar kısmen M. 
T. A. tarafından menfî bir netice ile yoklan-
mıştır. Bu izler, esas damar serisi ilgili ol
mayan piç damarlarına aittir. Piçlerin 
stamplan - tabanında ve tavanında glokonit
li gre ve konglomera - esas kömür serisinin 
stamplanndan tamamen farklıdır. Zaten, 
klastik olan glokonitli fasiyesin teşkil ettiği 
biriktirme şartlan muntazam bir kömür da
marının meydana gelmesine elverişli değil
dir. 

Sondajlar hakkında bazı müşahedeler: 

M. T. A. tarafından yapılan sondajlann 
neticelerinin bazılan, jeolojik bakımdan bir 
izahata muhtaçtır. Bilhassa: 

Sondaj 1: Aşağı Sazbaca damar kısmı
nın tabanındadır ve.dolayısiyle kömüre gire
memiştir. 

Sondaj 3: Susuz - Taşbaca - Derebaca da
mar kısmının tabanındadır; damar sondaja 
varmadan, yani sondajın doğusunda, kuzeye 
dönüp mevziî bir senklinal yapmaktadır. 
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Sondaj 7: Heyelan sahası içindedir; kay
ma kütlesi altında kömüre girmiştir. Bun
dan, kaymanın sathî olduğu ve kayma altın
da kömür beklenilebileceği anlaşılır. 

Sondaj 8: Susuz heyelanı içindedir; rast
lanılan kömürün kaymış olan bir damar par
çasının olması çok muhtemeldir. 

Sondaj 17 A, 31 ve 32 (Balkaya ile Ha-
nımkomu arasında: 17 A'da 1222 - 1217 rakı
mında, 31'de 1042 - 1041 rakımında ve 32'de 
1353 - 1350 rakımında bir "üst damar "a; 
17 A'da 940 - 936 rakımında, 32'da 1124-1122 
rakımında bir "alt damar"a rastlanmıştır. 
31'deki damar ayrıca 'çok sıkışmış" olarak i-
şaret edilmiştir. Damarların hepsi kille ka
rışık kömürden müteşekkildir. Alt ve üst da
mar denilen seviyeler arasındaki mesafe 17 
A'da 277 metre, 32'de 226 metredir. Bütün kö
mür sahasında esas damar üstünde veya al
tında böyle bir şakulî mesafede ikinci bir da
mar yoktur; tavan ve tabandaki piçler hepsi 
esas damara yakındır. Takribî olarak senkli-
nal eksenine paralel olan bir hat üzerinde 
açılmış olan bu üç sondaj ta, kömür birbi
rinden çok farklı olan seviyelerde kesilmiş
tir. Senklinalm iki kanadında oldukça temiz 
olan kömür, senklinalm ortasında kömürlü 
kile geçer. Bu durum böyle izah edilebilir: 
Burada dar olan senklinalm derin olan orta 
kısmı, kıvrılma sırasında kırılmış ve iki ka
nadı birbiri üzerine binmiştir. Bu hareketler 
esnasmda damarlar da parçalanmış ve kille 
karışmıştır. Yeryüzünde görülmeyen bu bin
dirmenin neticesinde sondajlar aynı damarı 
iki defa kesmiştir. 

Düşünceler : 

Balkaya havzasında (jeolog gözü ile) bir
kaç miylon ton kömür mevcuttur. Birçok 
yeraltı işleri yapılmış ve birçok stamplar 
alınmıştır. Kömürün kalitesi, -bazı karışık 
tektonik kısımları hariç- damarın oldukça 
muntazam bir şekilde gelişmiş olduğu da bi
linmektedir. Havzanın bu kısmında inkişaf 
etmiş olan marn serisi, litolojik bakımdan da 
oldukça sakın biriktirilme şartlarını, yani 
muntazam bir damarın meydana gelmesine 
elverişli olan muhiti gösterir. Erzurum -
Kars bölgesinin en büyük kömür sahası olan 
Balkaya Madeninin tekrar ele alınması zah
mete değer. Ancak, kömür sahasında bazı 
gayrımüsait kısımların mevcudiyeti göz ö~ 
nünde tutulmalıdır. Yani mahdut yerde elde 
edilecek menfi netice, bütün sahaya teşmil 
edilmemelidir. 

Havza ile ilgili olan bazı problemlerin 
aydınlatılması için bilhasa aşağıda zikredi
len arama işlerinin yapılması, jeolojik ba
kımdan tavsiye edilebilir: 

Göllet kısmı : Burada kaim olan damar 
ve diğer kısımlara nazaran oldukça kalınlaş
mış bulunan piç damarda şimdiye kadarki a-
ramalarda ancak fazla killi şistli kömüre Tas
lanmış ve bu yüzden aramaların derinleştiril
mesine girişilmemiştir. Halbuki, havzanın 
bu kısımda, havza kenarı kuzeye doğru dö
nüyor. Yani, Balkaya - Susuz kısımlarına na
zaran, Göllet'teki mostralar havza kenarın
dan daha uzaktadır. Bilindiği gibi, birçok 
linyit havzalarında temiz kömür kıyıya pa
ralel olan bir arazi şeridi içinde bulunur, 
fakat havzanın orta (derin) kısımlarına doğ
ru kömür gittikçe şistleşmektedir. Bu durum, 
biriktirme şartları ile (bitki maddelerinin 
kıyıdan gelmesi) île izah edilebilir. Buna göre, 
Göllet kısmında, kuzeye doğru, daha iyi kö
mür mevcut olması mümkündür. Göllet'in 
kuzeyinde uzanan havza kısmının yapısı ol
dukça sakin gibi görünür, fakat bu kısım 
genç bir örtü ile tamamen kaplıdır. Yukarı
da izah edilen jeolojik müşahedeler, ana 
damar ile piç damarın bir galeri (desandri) 
ile havza kenarına doğru takip edilmesi ve
ya birkaç sondaj ile bu iki damarın havza 
kenarına doğru nasıl inkişaf ettiklerinin 
yoklanması enteresan olabileceğini göster
mektedir. 

Senklinalin Beydeiresi ile Hanımkom De
resi arasındaki kısmı:. Mostraların kirli ol
malarından burada da esaslı bir arama ya
pılmamıştır. Senklinalin doğu kanadı jeolojik 
bakımdan oldukça sakindir. Damarın most
ralardan uzak olan kısımlarının yoklanması 
faydalı olur. Buna mukabil, senklinalin batı 
(kılıç) kanadının burada fazla karışık ola
cağı tahmin edilir bu yüzden arama yapılma
sı -jeolojik bakımdan- tavsiye edilemez. 

Balkaya - Susuz - Derebaca - Taşbaca 
kısmında esas damar altında bulunan kö
mür : Yukarı ile Aşağı Sazbaca ve Şosan 
kısımlarının, heyelanlar veya faylanma neti
cesinde esas Susuz - Taşbaca - Derebaca 
damarından kopmuş ve basamak şeklinde 
aşağıya kaymış olan damar kısımları olma
sının çok muhtemel görüldüğü, yukarıda i-
zah edilmiştir. Bununla beraber, bu karışık 
damar kısımlarında muayyen bir miktar te
miz kömürün bulunması mümkündür. Di
ğer tarafta, esas damarın tabanında bulu-



648 Dr. E. İLHAN 

nan piç'îerde güneybatıya doğru yer, yer 
bir kalınlaşma görülür. (Meselâ: Yukarı Saz-
baca'da). Bu piç'îerde belki de işletilebilecek 
kömür vardır. Müstakil bir işletme konusu 
olmıyan fakat esas Balkaya İşletmesinin ça
lışmalarının çerçevesinde çıkarılması müm
kün olabilen bu kömürlerin yoklanması fay
dalı olur. Ancak, tektonik durumdan dolayı, 
bu kömür seviyelerinin çok gayrımuntazam 
olabilemekleri göz önünde tutulmalıdır. 

Taşbaca - Derebaca - Susuz kısmının sı
nırları: Bütün kömür sahasında mostralar
dan itibaren havza kenanna kadar kömü
rün nazarî olarak mevcut olması beklenile-

bilir. Fakat Balkaya - Susuz - Taşbaca -
Derebaca kısmında havza kenarına yakın o-
lan yerlerde bazı tektonik karışıklıklar gö
rünür. Çok dik olan bu arazinin molozla 
kısmen kaplı olmasından dolayı, görülen tek
tonik arızaların önemi ve karakteri arazide 
tesbit edilememektedir; bilhassa derin olup 
olmadıkları hakkında bilgimiz yoktur. Bu 
arızaların tesiriyle havza kenanna doğru u-
zanan damar kısımları tamamen veya kıs
men karışık olabilirler. Durumun havza ke
narına doğru açılan bir desandri ile yok
lanmasının işletme programı için faydalı o-
labileceği umulur. 




