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Ozet:

,

Hemen hemen XIX.. yuzyilda onem kazanmaya baslayan Oltu tasi,
bugunadeta Erzurum 'un simgelerinden biridir. En onemlisi tezbih olmak uzere,
bu sus tasmdan, cesitli sus esyalan imal edilip pazarlanmaktadir, Bu taki
turleri, yerli ve yabanciziyaretciler tarafmdan biiyiik ilgi gormektedirOltu tasi
(Erzurum tast), fitolojik kokenli bir fosildir. Bunun boyle oldugu, daha Ig55'te
Jeolog Zengin tarafmdan laboratuvar yontemlerle kamtlannusnr. Soz konusu
fosil, kalori degeri dusuk taskomurlerine yakm bir Iinyit komuru tiiriidiir.
Ancak bu komur, igne yaprakh-recineli agaclann, sedimantasyon sureci sonucu
fosillesmesiyle olusmustur. Bu cahsma, gorusun dogru olmadigmr ileri suren
ilgisiz bir ogretim iiyesi fikir
sahibine, cevap niteligi tasnnaktadir,
.

.
\

Abstract:
Oltu stone, whrch gained importance in the ninetecenth century, is
today one of the symbols of Erzurum. Various omemental articles especially
prayer-beads are made ofthe Oltu stone and marketed. These kinds of jewellery
have been taking attractions of both native and foreign visitors. The Oltu stone
(Erzurum stone) is a Phytologic fossil. This faet was proved with the methods
oflaboratory by Zengin in Ig55. This fossil is a kind of lignite which is close to
the coal with low calories. Howeven, this coal was formed. by resinous conifer
plants which had become fossil. asa result of sheir sedimentation. This study
lias an answerto the personwhodisapproves the aboveviev.
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Giris:
01111 tasi, bazi kaynaklarda kara kehribar, siyah kehribar. veva
Erzurum tast (Erzurum kehriban) adiyla da gecer, Sus taslan simflamasmda, '
_n(GI g6rj/niim/zJAegerli taslar grubuna dahildir' .
Ne zamandan beri bu degerli tasm'isletilmeye baslandigi hakkmda, bir
taktm yazih belgelerIienuz ele gecmis degildir. Bununla birlikte, istanbul
Arkeoloji Muzesi elernanlanndan Kiiseoglu'nun bir tamum yazisma gore Oltu
tasi ocaklanmn isletilmeye baslamasr, Rus isgal yillanna rastlar (1877-1917),
Budevrede ilk ocaklar, Sttlttnkaya k6yii (eski ad! Kecek) cevresinde ve Hankas
Mahallesi yakmmda, 1877'de isletilmeye baslannustrr'. Uzun Yillar tesbih ve
sigara af!,/zltf!,1 imalatmda yararlamlan bu fosilin, bir yandan yine tesbih
imalatmdaki onemini korumast ve obur yandan da kuyumculukta takt sits
esyalari yapilmaya baslanmasi "gibi nedenlerle yararlanma alanlan
genislediginden, onemi giderek artruaktadir.
Ancak-bugun Oltu tasi tesbih ve sus esyalan, adeta Erzurum 'un
tamnci simgelerinden biri . durumuna gelmistir, Aynca, gerek bu maden
ocaklanm isleterrlere ve gerekse Oltu tasi isleyen sanatkarlara, onemli
sayilabilecek bir gelir kaynagi teskil etmektedir.
Hi9 suphe yok ki, bu inceleme yazmuzm konusu, Oltu tasmm iktisat ya
da sanat tarihi ilimleri yontemiyle etudunu yapmak olmadigi gibi, etnografik
. cephesi, veya bundan turistik esyalar-imalat tur ve tekniklerini irdelemek de
degildir, Ancak bu degerli tas, az soma da tekrar vurgulanacagi uzere, hem bir
fosil turn ve hem de bir maden olup :uzun yillardan beri farkh bilim
mensuplanmn dikkatlerini cckmektedir. Hatta, Erzurum'da Oltu tast
islemeciligi adryla Prof. GUNDOGDU tarafmdan yapilan bir arasnrmada ilk
vurgulanan husus, Oltu tasi ile ilgili bilimsel sorunlann, def!,i§ik bilim dallanni
ilgilendirdig! gorusudur". Bu yargi butunuyle dogrudur ve konu.: cografi
dusunce perspektivinden de kesinlikle ele almnus olmahdir. Cunku, herhangi bir
dogal ya da beseri kaynagm, ondan ne amacla yararlamhrsa yararlamlsm,
isterse henuz yararlamlmayan kaynak, yani potamsiyel kaynak durumunda
bulunsun; olusum surec ve nedenleri, lokasyonu, ihtiyac duyulmasi halinde
nereden, hangi yollarla ve ne miktarda saglanabilecegi, uretimi ve pazarlamasi
Doganay, H., 1992; Dogal Kaynaklar (Ul(ilncii 'baski), Atatnrk Univ. Yay.No. 740, Kaznn
Karabekir Egitim Fak. Yay.No. 29, Erzurum, s.297-300.
; Koseoglu, C., 1982, Oltu Tasr (Erzunun Kehriban). Yurt Ansiklopedisi, Cilt:4, Istanbul,
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Giindogdu, fL- Gcdik, t, 1985, Erzurumda Oltu Tasi lslemeciligi.' Bilim-Birlik-Basan
Dergisi,
.
, Sayt: 43, 1")1: 11, lzmir, s.7-12.
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gibi bir dizi bilimsel sorun, kozalite ve iIIiyet i1keleri smirlan dahilinde
kalmmasi kaydiyla, cografi dii,:iiince ve dolayisiyla da ografl arastirmalara
fenomen teskil ederler. Bu esastan hareketle cografyactlar, arastirmalannda
dolayh olarak4 5 6
.
.
_
7, veya'do~dan dogruya'9, OI~ta~ma da yer vermislerdir, Ge;i~enve onemi
giderek artan bir dogal kaynakolusu nedeniyle, hie suphe yok ki, bundan sonra
da cografyacilar ve diger bilimIerin mensuplan, Oltu tasr konusundaki
gelismeleri takibe devam edeceklerdir. Zaten bu konudaki bazr inceIemeler,
arnk hemen hemen ders kitabt - mufredat programi olabilecek aynnttda
cahsmalar olarak dikkati cekerler" II.

Simdi burada, akla onemli bir soru gelebilir: Mademki OItu tasi ile
ilgilibugiine kadar onemli cahsmalar yaprlnustir; eldeki bu makalenin yazan.
neden komi hakktnda yeni bir yaytm yapma ihtiyact duymustur? ilk bakista bu
. soru, yerinde vegerekli de bulunabilir. Esasenboylebir dO~iince,a~agtda birine
deginecegimiz miinferit ornekler haric, dogrudurda.
Bu incelememizin esas amaci, Oltu tasun yeni bastan tamtmak da
degildir, 0 halde, amae nedir? Sozu daha fazla uzatmadm, esas konuya
ge9mek istiyorum:
Erciyes Universitesi Nevsehir Turizm i§letmeciligi ve Otelcilik
Yflksekokulu yonetimi, 22-24 Eylul 1995 tarihleri arasmda, Kapadokya 'mn
Tnrustik-Kiiltilrel Potansiyelt ve Pazarlama sorunlart {Hafta Sonu Seminerleri
II) konulu bir seminer duzenlemistir", Tiirk turizm sektorunun en onemli
Atalay, t, 1982, Oltu yay! Havzast'nui .Fizikl Cogta1yasl ve Amenajmam. Ege Univ. Sosyal
Bilimler Fak. Yay. No. II, muir, s,97.
.
5 Acar, A., 1978, Kiymetli Mineraller. Atatttrk Univ. Edebiyat Fak. Arastmua Dergisi, Sayi.S,
4

Erzurnm.
. 6Dogan8)', H., 1982,a.g.e, 5. 299.
7 Oz'l', L, 1996, OItU'I1Uil Beseri ve Ekonomik Cogrnfyaei. Tas Medrese Yay.No. 14,
Erzunun, s. 222-227.
\
'
_' Dogana)', II., 1985, Erzurnm'da Olt11 Tasi Islemeciligi, Turk Dnnyasi Arasnrmalan, Subat
1985,Istanbul, s. 182-203
, Doganay, II., 198~, Erzurum'da Oltu Tasi lslemeciligi. 4. Ulusal EI Sanatlan Sempozyumu'
_ (21-24 Kasnn 1984), Dokuz Eylitl Univ. Guzel Sanatlar Fak. Yay.No, 25, lzmir,
- s.11I-129.
10 Parlak, T., 1989,Kavnaktau Vitrine Oltu Tasi. Atalitrk Univ. Basimevi, Erzurum, s. 1'64.
- II Parlak, T., i99~, oim Tusr Turk- Halk Takilan. Ataturk Univ. Guzel Sanatlar Fak. Dogu
Ofset Matbaacihk, Erzurum, s. 1-32.
12 Kapadokya'nm Turustik-Knltnrel Potansiyeli ve Pazarlarna sorunlan. Hafta SOHlI
Seminerleri Il, Erciyes ani\'. Nevschlr Turizm Islctmeciligi ve Otelcilik
Ynksekokulu, 22-24 Eylitl 1995,Nevsehir.
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eksikliklerinden biri de; iHke turizminin dogal ve beserl potansiyel kaynaklan
iizerinde yapilan pek '90k arasarmaya ragmen, henuz bu yaymlann, iilke
biiyiikliigii ve zenginligiyle orantih bir sayryave aynntiya ulasmaktan 90k uzak
olusudur. Kapadokya'da turizmin ele almdigi bu seminerde, cografyacilann
bulunmayisi ve ozellikle de bu sahada detayh arastrrmalan bulunan Do~.Dr:
Emrullah GUNEY'in kaulmaytsmi
burada onemli bir eksiklik olarak
gordngumuzu belirttikten sonra, bastaAtaturk Universitesieski ogretim uyesi
ve Yuksekokul Miidiirii Prof.Dr. Rrfat YILDIZ ile seminere bildiri sunan
butun bilim adamlannuzi, ictenlikle tebrik etmek istiyorum. .Cunku 'bu
seminerler yoluyla, Erciyes Universitesi Nevsehir Turtzm 1~1etme9iligi ye
Otelciltk Yitksekokulu yonetimi, onemli gorevlerinden biri olan Kapadokya
turistik bolgesinin tamttlmasi ve sorunlanmn irdelenmesi konusunu, artik
gundemine alnus bulunuyor. Cografyaci, tarihci, sanat tarihci, arkeolog bilim
adamlannuzm da katihmi saglanarak, bu onernli turustik bolgeye yonelik
faaliyetin surdurulecegi ve yakm zamanda sorunun bilimsel temelleri kurularak
gorevin, yonetici ve yatmrncilara devredilecegincfnamyor; organizatorluk
maharetiyle de iinlii arkadasuniz saym Prof. YILDIZ'I' bir kez daha tebrik
ediyorum. .
.

I:,

Soz konusu seminere bildiri sunmus ogretim elemanlanndan biri de,
Ogr. Gill', Tahsin PARLAK'lir. Bildirinin konusu, Oltu Tasi Turk Halk
Taktlartntn Tamnmi ve Benzeri: Atolyelerin Kapadokya'da Uygulanmast
bashgmrtasrmaktadtr". Bildiri metuinin fikir yapismda deginilen gorusler,
biiyiik cogunluguyla jeolog, cografyact, tarihci, sanat tarihci, ve arkeolog gibi '
arastmnacilarm, daha once bu degerli tas hakkmda yapnklan yaymlardabelirlenen goruslere dayandmlnustir. Arasurma metninin S9'1una. almrms
bibliyografyanm tanzim bicimi hatah olmakla birlikte, bu' 'kaynakca bashgi
altmda adi gecen arasurmacilann" bir kisrru (ornegin Zengin ve Gene), Turkiye
M.T.A teskilatmda isim yapmis Dr. jeolog miihendisler; bir kisnn ise (omegin
Pmar-Erdem, Gumus, Aear, Gundogdu gibi), Turk bilim cevrelerinde 90k iyi
tanman, arastmnalanna pek 90k atiflar yapilnus, seckin bilim adamlandir.
Dolayrsiyla da, Ogr.Gor. Tahsin PARLAK tarafmdan hazirlanan bildiri
metninin fikir yapismda, herbiri sahalanmn uzmam olan bu bilim adamlanum
yaymlanna dayandmlan pasajlarm yanhs ve - -bilim dl~l olmayacagim,
profesyonel degil, amator bir arastirmaci bile; kolayca teshis edebilir, Ger9i
bildiride soz konusu edilen Tiirk takilan ve Selcuklu-Osmanh devri ile yapilan
/

.

Gooey, E., 1983, Nevsehir Yoresinde Doga Acismdan Turizm (Doktora Tezi). Firat Univ,
SosyalBilimler EnstitusuYaynu 1985 (numarasiz), Elazig,
14 Ag. seminer bildirileri,.1995., s. 27-,34.
15 A.g.m., 5.30
.
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Ag. seminer bildirileri, 1995., Degerlendirmeler, s. 99.
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ihtimaline sebebiyet verir ki, bu da, ilmin kutsiyeti ve bilim adami sifatmm
ulviyetini rencide eder, diyedusunururn.
.Suphesiz ilimde elestiri, gercege ulasmarun vaz gecilmez ilkelerinden
-biridir, Ama, bu-.ffiI1t7I-ve tekmk,'iliy olmazsa asgarlbazqartlam UyullllllSIfH
zorunlu kllar.Daha acik bir sekilde ifadeedersek, elestiri gorevi; .her ilmin
ilgtli, bilgili ve yetkili uzmanlart marifetiyle yerine getirilir. Bir baska acidan
sorunabakihrsa, bilimsel kritik, guc ve 0 olcude de ciddi bir sanatm adidir.
Herseyden once bu sanat ve metotda, reddedilen veya kabullenilen-savunulan
gorii~,
fikir ve dusuncelerin, kamtlanmn gosterilmesi zorunlulugu
bulunmaktadir. Yoksa, ben de birseyler soylemis olayim kabilinden elestiriler
yoluyla, belki egolar tatmin edilir ama, ilmeasIa herhangi bir katkr yapilamaz.
",

Hem paleobotanik. paleocografya, sedimantolofi, palinoloji, historik
jeoloji...gibi fosil ve fosillesme bilim konulanm actklayan bilimsel uzmanlrk
alanlan, temsil ettigimiz ilmin biitiiniiyle hudutlan dismda kalacak; hem de,
Oltu tasi fosildir yargismi ilme aykm bulacagIz.Bu,· elbette bilimsel bir
zafiyettir ve sebebini gun l~lgma cikarmak, gereekten de zor olmalrdtr, .
Buraya kadar yapilan aciklarnalarla, neden boyle bir inceleme yazisi
hazirladigimtz konusunda, sanmm yeterince maksat' hasil olmustur, Simdi, fosil
ve fosillesme terimlerini kisaca tammlayarak, OItu tasr ile ilgisini kurmaya
cahsalnn:
1- Fosil ve Fosillesme:

de

Kimi kaynaklarda tasil diye
gecen fosil (Ing. fossil) terimi,
Fransizca (Fr. fossile) bir terim olup, bu dilden bilimsel Iiterature girmistir.
Daha once de ifade edildigi uzerefosil (lng. fossil, AIm. fossil ve Fr.
. fossile), paleontoloji ilmi basta olmak iizere paleobotanik, paleocografya,
palinoloji, paleoklimatoloji, sedimantoloji, historik jeoloji gibi hemen butun
.verbilimleri bilim alanlannm, ortak ve oncul terimlerinden biridir. Bu nedenle
de farkh kaynaklarda yapilan tarumlan, ifadelerin formule edilisleri dismda,
hemen hemen az-cokbirbirine benzerler.

.
Ornegin Batili tanmnus jeologlardan Moore, Lalicker ve Fischer gibi
bilim adamlannaatfen Altmh tarafmdan terim, yerkabugunda doga! islemlerle
korunmus hayvan veya bitki kaltntt ve izidir biciminde tammlanmrsnr", Tamm
dogru, ktsa ve doyurucu bir acrklama olup, fosiller, yer tarihiboyunca farkh
jeolojik zamanlar ya da bunlann belli devirlerinde yasanus; ozellikle
17 Altmh,

E., 1986, Yerbilimleri sozlOgn. Maden Tetkik ve Armnd Genel Mndurlngn, Yav.No,
I95,Allkara, s. 8223. '
, ~.

Fitoloftk: Kokenli Bil' Fosit: OLTU TAijI

sedimantolojik sureclerle yerkabugu katmanlan icinde kalmis; fiziksel ve
kimyasal sureclerle degisikliklere ugrayarak taslasmis (kayac durumuna
gelrnis), 'zoolojik ve fitolojik kalmnlar, ya daizlerdir. Ayru sekilde Izbirak"
vePamir iIe Oztunah 19 gibi yerbilimci ve cografyacilar, bu taruma benzer,
fakat .sadece ifade edilistam degi~ik tanimlan, dana yillar once yapnuslardi, .
Ancak, bash basma bir paleontoloji bilim uzmanhk alam olanjosil ve
konusunu, daha fazla detaylandtrmadan kacmmak zorunda
oldugumuzu goz onunde tutarak, Zim ve Shaffer tarafindan bu konuda
yapilrrus oz acrklamalan hanrlatmakla'"yetinmek istiyorum:

fosillesme

Fosiller ve tortul kayaclar arasmda, olusum surecleri bakmnndan, siki
bir parale!Iik vardir, Hemen biitiin tortul (sedimenter) kayaclar, allokton
olusumlardir. Genellikle jcosenklinalvcya Tersiyer basenlerinde cereyan eden,
uzun sureli sedimantasyon surecleriyle tortul malzemenin yrgilmasi ve
katmanlasmasi sonucu olusmuslardrr, Bunlarm, olusumunu hazirlayan bashca
dogal cevre faktorleri ise korrazyon, korrozyon. abrazyon. gkisyasyon.
gravitasyon gibi dogal sureclerdlr,
Tc,rtul kayac veya depolan, bir kac em. kalmhktan, yuzlerce m.
kahnhgakadar dcgisebilirler, Karalann.vgenis alanlanna yayilmrslardir. Bir
tahminegore, karalar alamnm, % 75'ini kaplamaktadirlar, .
Tortul kayaclann biiyiik cogunlugu, degi!jik fosiller ihtiva ederler.
Bunlann .olusumlan srrasinda (miIyonlarca yillik bir zaman surecinde
olusurlar), fiziksel bilesimlerine kansan ve ftziksel-kimyasal degi!jmeler sonucu
kaya91al/an,fllolojik-z.oQlojik canltlar fosil ve bu degisirne ise fosillesme (Ing,
fossilisation) denir. Kayaclann petrografik yas itibariyleolusum tarihleri ne
kadar eski ise, fcsillesmis bitki ye hayvan tiirleri de, 0 denli iIkel canhlardir.
Bunun tersi, daha gelismis canh fosilleri ihtiva eden kayaclardir. Paleontoloji
iImi, jeolojik zamanlar ve devirler boyunca, daha genel ifade edecek olursak,
Arkeen'den Kuaterner ortalarma kadar (yaklasik 5 ila 6 milyar yrl boyunca),
yeryuzunde binlerce'cesit hayvan ve bitki tiirii turemis, gelismis ve zaman icinde
bunlar, yok olmuslardrr, Bunlardan ele gecen fitolojik ve zoolojik fosil tiirleri,
jeolojjk zaman ve devirlcrinin palinolojik, paleobotanik ve paleoklimatik
fzb, rak, R., 1992, Cografya Terimleri SOzIilgii (Dordnncn baski). M.E.B, Ogreunen
Kitaplan Dizisi, Yay.No. 157, s. 128.
" Pam! r, H.N.-OztunalJ, 0., 1971, Yerbilim Terimleri Sozlugu. T.D.K. Yay.No. 320,
.
Ankara, s.ll6
10 Ztm, S.H.-Sbaffer, P.R., 1965,Kayaclarve Minemller (Bilineu mineraller, kiymetli taslar.:
ccvherler ve kayaclar klavuzu), Maden Tetkik ve Amma Enstitusu Yaymt, s.121,
IS
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ozellikleri hakkmda,' bize bazi bilimsel ipuclan vermektedir, Ornegin trilobit
turleri, Paleozoyik'in Sluriyen ve Devoniyen devirleri icin, tamuci ve aymci
(karakteristikjjurlerdir. . Aym sekilde, Gronlad adasmm guney kiyilannda,
goknar ve ladin agact fosillerine rastlanmtsnr. Demek ki ihman iklim ozellikleri,
gecmiste bu kiyilarda da etkilfoluyordu.· . - . '.
.
Fosiller, yer yer 90k fazla miktar ve turlerde rastlanabilecekleri gibi,

bazt yorelerde pek nadir de bulunabilirler. Cunku, jeolojik zaman ve devirleri
boyunca yasanus olan binlerce canh turunden, pek aZI fosillesrneler yoluyla
I
gunumuze intikal edebilmislerdir.
Biraz once' de deginildigi iizere fosiller, jenetik acrdan iki buyuk
kategoriye aynhrlar:
.
a) Zoolojik kokenli fosiller. b) Fitolojik kokenlifosiller .

Bunlardan, inceleme konumuzun bashg; ve bu arada Oltu tasim
yakmdan ilgilendiren fosiller grubu, fitolojik kokenli olanlardir. Dolayrsiyla da,
bu grup fosiller icin baziomekler soz konusu edccegiz, Bunlar, daha 90k
Mmiir yakitlara (antrasit, taskomuru ve linyitler) jenetik kaynak teskil etmis,
[osil bitkiler olacaklardlr".·
\

.

()'akl~lk370

I

Ozellikle Birinci JeolojikZaman
milyon yI1 surmustur),
bubakrmdan ,90k onemlidir, Bu zamanm Karbonifer Devri (220 milyon yI1
sUrdiigU hesaplanmaktadir); 90k zengin flora ve gur orman ortuleriyle temsil
.
edilir (Sekil I'i inceleyiniz).
Fosillesrnek suretiyle komiir diye tammladrguruz kayaclan olusturan,
bir cok bifid turu vardir" 23. Ancak, konuyu fazla detaylandirmadan kacinarak,
bunlann en onemlilerini, kisaca hatirlatmarmz da yeterli olacaktir:

.

,

Birinci jeolojik zaman .komurlerini (antrasitler ve taskomurleri)
olusturan ve bugun bu rezerv bolgelerindeki komurlerinde paleontolojikpaleobotanik yontemlerle teshis edilen bashca fitolojik kokenli fosilIer, soyle
haurlanabilirler: Boylan 25 ila 30 m.yi bulmus Lepidodendron.zgsci fosilleri
(Sekil 2'yi inceleyiniz), yine bu yukseklige ulasnns Sigilaria Karbonifer devri
agaclan, bugunun bambulanna benzer ve 20-30 m. boyundakiCcilal11ifes'
fosilIeri (Sekil 3'U inceleyiniz), Filicales. Pecopteris ve bugunku egreltilerin
dey ornekleri olan Glossopteris (Sekil 4'U inceleyiniz), Neuropteris.
Nakoman, E., 1971, Kcmur-Pnleobotauik. M.T.A Yay, NO.8 (Egitim Serisi), Ankara, 5.2133.
.
22 Nakoman, E., 19it' a.g.e, Ankara, s. .
:
23 Kelin, t, 1977, Genel Jcoloji (Cilt:l). IT.D Yoy.No. 1096, Istanbul, s.322-359.
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Mariopteris (Sekil 5 a ve b'yi inceleyiniz) gibi egrelti bitkisi agaci fosilleri ile
daha pek 90k fitolojik kokenli fosillesme bitkileridir. Ayru sekilde, linyit
(komuru) diye tammladigirmz yeraln enerji kaynaklan da, yinefosille~ml~ .
jltolojik kokenli olusumlardir, Antrasitier ve taskomurleriyle bunlar arasindaki _
en onemli farklardan biri, olusum devrelerinin farkli olusudur. Biraz once de .
ifade edildigi iizere antrasit ve taskomuru turleri, gene! olarak Paleozoyik'te
(gunumuzden yaklasik 450-500 milyon ytl once ve cogunlukla da Karbonifer
Devri boyunca). olusrnuslardir". Oysa linyitler, buyuk cogunlugu ile Tersiyer
(gunumuzden yaklasrk 60-70 milyon yil once) devrinde (ozellikle de Eosen,
Oligosen ve Miyosen devirlerijolusrnuslardrr. .

Sekil 1. Birinci jeolojik zamarun ozellikle Karbonifer Devri, nemli ve steak
iklim ozellikleri nedeniyle, zenginflora ve gur .orman ortulerinin
gelismesini saglanustrr, Fosillesen bu . gur bitki ortusu, gunumuzun
I
antrasit ve taskomurlerini olusturmustur (Nakoman, 1971 s.I 'den).
Buraya kadar yapilan aciklamalar, komur ve kendisi de bir komur tiirii
olan (az sonra daha detayli incelenecektir) OUu tasrrun, fitolojik kokenli fosiller
olduklanm karutlamak icin yetcrlidir. Ancak, paleontologlann bu goruslerini
karutlayan, yine komur havzalannda elde edilip laboratuvar yontemlerle
incelenmis baska karutlar da vardir. Ornegin bazi komur :havzalannda,
24

Doganay,H., 1991, Enerji Kuynaklarr.Ataturk Univ.. Yay.No. 707, KfiZ1l11 Karabekir

Egt.Fak. Yay.No.IS, Erzurum, s. 12-19.
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krvnlarak (orojenik hareketlerle) fosillesmis agar; govdeleri bulundugu
kesfedilmistir, Pennine Daglan, Saksonya ve Ruhr komur havzalannda oldugu
gibi (Sekil 6 a ve b'yi inceleyiniz).
"

Sekil 2. Lepidodendron: Fosilleserek Paleozoyik'in Karbonifer ve Permiyen '
devri komurlerini olusturan bitkilerden, 25 ila 35 111. yuksekliginde,
genis batakhk agaclarmdan biri (Moret'ye gore Nakoman 1971 'den).

/

Fifoloj;kKakel/Ii Bir Fosil: OLT.uTA$!

-,

. 1jlekil 3;' Calamites: Fosilleserek Karbonifer ve Penniyen devri komurlerinin
olusqmunda rol oynayan, boyu 20 ila 30 m. yi bulan, bugunku bambu
agaclanna benzeyen agaclardan ikisi (Hirrner ve Morel'ye gore
Nakoman 1971 'den).

1jlekil 4, Glossopteris: Fosilleserek Karbonifer Devri'nde komur olusturan
bitkiler arasinda, bugunku egreltilerin soyundan olan glossopterisler de
. buyuk onem tasirlar (Moret'yegore Nakoman 1971 'den).

· 12

Prof Dr. Hayati DOGANAY

Sekil 5 a. Neuropteris ve Seldl 5 b. Mariopteris: Kuzeybati Anadolu veya
Eregli-Zonguldak taskomurn havzasi kornurlerinin de biiyiik
cogunluguyla bunlann . fosillesmesi yoluyla. olusmustur, Bunlar,
tohumlu dev egrelti otlandir (Corsin'e gore Nakoman 1971 'den).'

r'~'I'
1"~ur.I""''''I~

..... n

Sekil 6 a. ve Sekil 6 b. Fosillesmis ve orojenik hareketlerle sekillemnis, daha
soma da buzullar altmda kalarak komurlesmis bir agar; govdesi
(Lombard'dan Nakoman Tvr l 'e gore). Yine fosillesmis bir agar;
killiigil (Zim ve Shaffer 1965'e gore).
Buraya kadar yapilan aciklamalar fosil, fosillesme ve fosillerin
jnoiojtk-fenettk kaynaklart hakkmda, smrrh bir cercevede de olsa, samnm
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karutlanyla birlikte acik bir fikir vermektedir.. Simdi de, bu surecterm Oltu tas:
ile ilgisini kuralun:

2c Oltu Ta~1 Fitolojik Klikenli Bir Kllmiirdiir:

2.1. C~rafi Konum OzeHikierr. Fosillesmis fitolejik . kokenli bir .
linyit komurt: olan siyah kehribar, Erzurum il merkezine gore. 124 km.
kuzeydoguda yeralan ve bu il dahilinde bulunan Oltu kentinin (l92Tde 120 ve
1990'da 21800 nufus)adma atfen, Oltu tasr diye adlandmlrmstir.
Daha once Doganay tarafmdan yapihp yayimlannus" ve bunlardan da
genis oIyilde yararlamlmis calismalannda T. Parlak tarafindan deginildigi
uzere" Oltu tasi rezervleri, daha cok Oltu kent merkezi kuzeydogusunda yer
alan Dutlu Dagi (Dutlutepe veya Yasakdag 2522 m.) yamaclannda ve greli
marn katmanlan icinde yerahr (Sekil Tyi ineeleyiniz).· Bu dag cevresinde
kurulmus koylerden, ozellikle Gunluce (eski ad! lzinsor), Dutlu (eski ad! '
. Lispek), Gilzelsu (Sihcek), Gokcedere (eski adi SI1Jsor) ve aynea Sulnnkaya
(eski ad! Kecek) ile OJur ilce yonetim simrlan icinde bulunan Ormanagzi (eski
adi Kamavas), Yesilbaglar (eski ad! Norpet), Taslikoy (eski adt Hukam) ve
Cataksu (eski ad! Tavusker) cevreleri, bilinen ve isletilen, bashca siyah
kehribar rezerv isletme alanlan olarak goze carpar,
.
Tablo 1.
OJtu Ta$1 Cikarmn ile Ugrasan Ailelerin Cogridi DagJlI~1
Kiiyiin Ad.
Dutlu :

Hane Sayisi

Gunluce
Sulunkaya
Guzelsu
Alatarla
Gokcedere
igdeli
Caksu
Tashkoy
y esilbaglar

95

Ormanagzi
Toplam

170

118

155
80
166

38
112
121
38

Oltu Tasi Cikaran Aile say"sl
.

56

21
9
5
2
1
36
2

3

157

12
6

1250

153

Kaynak: Doganay 1985, s.l l-t; Parlak 1989, s. 5; Ozav 1996,
s.224'den

"Doganay, H., 1985; a.g.m., s. 114.
26 Parlak,

T., 1989, a.g.e, 5.

.
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Tablo 2.
Oltu Ta~1 Isleyen Ustalarm Cografi Daglh~l
OItu Tall Isleyen Usia Sayrsr

KoyUnAdl
, Tutrnac

incl

85
78

igdeli

42

Senduran
Dutlu
Gunluce
Sansaz
OLTV iLCE MERKEZi
'ERZURUM n, MERKEZi

4
4

3
2

42
30
305

TOPLAM:
Kaynak: Ozav 1996, s.225'ten.
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Sekil 7- Oltu tasr rezervleri ve Ilretim alanlarmm cografi daglh~ haritasi:
Oltu tasi' veya siyah kehribar fosil kayaclanrun, sedimenter tortul
kayaclaricinde olusmus bir linyit .k6miirii tiirii oldugu anlasilmaktadir.

!
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Az once de ifade edildigi uzere (Harita Tyi tekrar inceleyiniz), Oltu tas;
rezervlerinin bugunku bilgilerimize gore buyuk cogunlugu, Dutlu Dag: '
kutlesinde bulunmaktadir, lsletme alanlan, Zengin'in etudlerine gore", Tersiyer
-olusumlan olan konglomera, marn ve -kirec:tast tortul katmanlan icinde
yerahrlar, Bu katmanlar, ozellikle Dutlu Koyu (eski adi Lispek) cevresinde,
litolojik yapt bakinundan, daha cok silis oram ynksek lilv akmtilannm '(efuzif
lavlar) eseri olan dasit bir temel yapt uzerinde siralanmislardir. Ancak, Oltu
tasi belirtileri ve rezerve damarlanrun yeraldrgr bu katmanlar (Zengin bunlan
horizon diye tammlarmstir), samnm Eosen ve-Oligosen devirlerine ait fli~
katmanlarr 'olmahdir. Soz konusu katmanlam icindeOltu tasi, yine Zengin'in
, belir/emelerine gore, marn katmanlan . icinde fosillesmistir. Bu katmanlar,
gene! olarak yatay uzamsh olup, orojenik hareketler sonucu yank krvnmlar
durumuna gelmis kalker katmanlarla birlikte, yatayhgmi yitirmis ve egimli bir
yapr kazannus Oltu tasi damarlanna da rastlamr, ,
<;Jltu tasi fosili, greli (kumtasi) marn katmanlari icinde mercekler
teskil edecek sekilde olusmustur. Bu katmanlann kahnliklan, yaklasik 70 ilii 80
em. dolayinda olup, uzunluklanru kestinnek hayli zordur (Fotograf l 'i
inceleyiniz). Cunku, tektonik hareketlerin bir sonucu olarak, bazr damarlann '
,yatayhldan kaybolmus ve mostralan izleme imkaru ortad~ kalknustrr.
'hletihnek uzere acilan galeriler, hemen hemen topografya yuzeyi ile tegetteskil
ederler. Bunlar, icinde egilmek suretiyle iki .kisi cahsabilecek kadar dar olup,
bircogu, bu egim kesiklikleri ve fosil katmammn kesintiye ugramasi nedeniyle,
isletilme sonucu en fazla 200 ilil 50,0- 600 m. takib edilebilmektedir (Fotograf
, 2'yi inceleyiniz)

27

Zengin, Y., 1956. Oltutasr Yataklari. M.T.A Dergisi, SaYl:48, Ankara, s.148.
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Fotngref 1. Gre/i marn katmanlan arastnda bir 01111 tast fosil daman: Yatay
katmanlasmayi verentipik bir belirlemedir (Fotograf, Parlak tarafmdan
cekiimistir),
. ;l

- ....,":.

~,.,.

-'

....

;:.,-,

..

Fotograf 2. 01111 tast madeni topografya ytizeyine leget actlan ve icinde 'en
fazla iki kist caltsabilen galerilerden ctkanltr. Fotograf, kalker
katmanlan icinde acilnus ve hafriyatm agiz girls yamna dokiildiigii
boylebir galeriagzt kismun gosteriyor.
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2.2- OItu Tasinm Olusum Kiikeni ve Nitelikleri: Dalla makalemizin
basmdan 'beri de tekrarlandigi uzere Oltu tasi.vfltolojik kokenli bir fosildir..
Bunun boyle oldugu, eldeki bu makaleyi kaleme almak zorunda kaldigmnz
1996 yih esas aluursa, daha 40yll Once (1956'da} jeelogZengintarafmdan, .
laboratuvar yontcmlerle" (Tablo 3'ii inceleyiniz) kanttlanrms bulunuyor",
Nitekim bu fosilin kimyasal analiz sonuclan 05.06.1955 tarih ve Lab. Rapor
No. 43 148), uzun alevli-dusuk. kalorili taskomurleri ve linyit kiimiirlerine
benzer, fiziksel-kimyasal element sonuclan vermistir (Tablo 4'ii inceleyiniz).
Komurler, fitolojik-organik kokenli enerji kaynaklan olup, fosillesme sonucu
olusmus kayaclar olduguna gore, demek ki, Oltu tasr ve komurler, aY111 jenetik
kaynaklann "eseridirler." Hatta, "de.!i;erli arastnmaci Jeolog zengin, " sahada
etiidlerini yaparken, fosil agat( govdeleri belirlemis ve bunlardan birinin kesit
fotografim da cahsmasma kamt olarak koymustur (Fotograf 3'ii inceleyiniz),
Bu kesit fotografta Oltu "~I fosilinin, greli-mam bir doku icinde fosillestigi ve
bitkisel kokenli tipik bir sedimenter fosil oldugunu, cevher mikroskobunda
incelemek suretiyle kamtlamisnr,
Zaten daha sonra yapilan cahsmalar da, Oltu tasmm bir fitolojik
kokenli fosil oldugunu dogrular nitelikte bulunmaktadir, Nitekim, Turkiye
Komiir Envanter/ konulu cahsmalannda, Kalafctoglu-Konyah-MemikogluDagh ve Nakoman" da, hemen heinen aYJO sonuea varmaktadirlar. Bir farkla ki
bu olusumu, Balkaya-Kornurlu ve Duralar (Siitkans) gibi yorelerde rezerve
- olmus linyit yataklan He bagmnh gormusler; bu jenetik bag kurulduktan sonra;
hornojen bir kiimiir olusu, aynca stkt (sik dokulu), parlak, .asfalt gOrilmlflil,
jenetik struktilrttnt; yitirmis. kara opak (siyah ve saydam olmayan) olusu gibi
. ozelliklerini vermisler; aynea da, Oligosen devrine ait bir olusum olabilecegini
belirtmislerdir, BlIgorus, dogrudur, Cunku, Oltu tasr siyah bir kehribar olup,
kehribarlar fosillesmis reeine anlarmna gelir. Bunlar, biiyiik coguniugu ile
Oligosen Devri'nde olusmus linyit rezervleriyle, hernen hemen ayru jenetik
kokenden rneydena gelmistir", .

28 Zengin, Y., 1956, a.g.m, s.148.
.
,
I
_
" Kalarat~lOglu, A.- Konyah, Y.-Memikoglu, O:CDagh, M.-Nakoman, E., 1978, Turkiye
KomnrEnvanteri. M.TAYay. No.17I, Ankara, s.105.
.
so Yal~mlar,t., 1985, Struktnral Jeomorfoloji (Ci1t: T, Genisletilmis O~onCi\ Baski), Istanbul
Oniv. Edebiyat Fak. No. 800,lstaobu! s.227.
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Tablo: 3
Oltu Tasmm Kimyasal Analiz Sonuclari
Elementler "e. Digerleri
C
H.
S
Kiil
Ucucu maddeler (Bochmer'e gore).
Nem
Kalori
Kaynak: Zengin, 1956 s. 148'den,

:0/0,

77.95
06.72
0.90
0.30

45.35
2.18
8064 K. Callkg.

Tablo: 4
Oltu Tasmm (klimijr) Bazi Kormirlerle Karsrlastmlmasi
C % si

H %·si Kalorisi Ueucu Maddc

75-80

4.5-5.5

820b

70-75

5.5

6000

60

77-95
Oltu TaSI
Kaynak: Zengin, 1956 s..148'den.

6.7

8064

45.35

Klimiir Tiirii
Taskomuru (Uzun
ZaYIf)
Linyit

\

alevli

ve

40-45

Laboratuvar
analizlerinden
de
acikca ortaya yl1<tJgI
iizere
Oltu tasi,
.
.
\
,
kalori degeri dusuk taskomurlerine yakm bir linyit komuru tiiriidiir. Olusumlan,
aym jenetik kokene dayamr, Bir farkla ki, Oltu tasi yani siyah kehribar, igne
·yapraklz-reyineli cigay/arm fosillesmesi sonucu olusmuslardir (Fotograf 4'ii
inceleyiniz), Bu cevher (aym zamanda da bir maden oldugu haurlanmahdir),
ocaklardan cikanldigmda nispeten nemli-yumusak ve kolay islenip cilakabul
eden organik kdkenli bir kayac olup, biitiiniiretim, basta tezbih olmak uzere,
ziynet esyast imaldtt amaciyla kullaruhr,

I
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Fotograf 3. Oltu tasi kesitinin cevher mikroskobu alunda buyutulerek ahnnus "
bir fotografi (Zengin, 1956' s.148'denkFitolcjik kckenli-recine fosili

oldugu anlasilnusnr.

Fotograf 4. Oitu tasr, Eosen ve Oligosen devrelerinde, igne yaprakh-recineli
agac govdelerinin fosillesmesi sonucu OU~l1lU~; organik kokenli bir
kayac, yani sedimenter bir olusumdur. Bugun bu linyit turu komurnn
isletildigi Dutlu Dagi, basta sartcam ve ardtc oimak uzere, bir igne

yaprakh orman sahasidir, Bu durum, fotografta acikcagorulmektedir.
I
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SONUe;::
Oltu tasi, baska bir ifade ile siyah kebribar, fitolojik kokenli bir fosildir.
Igne yaprakh, yani recineli agaylarm fosillesmest sonueu olusmustur, Buna,
organik kokenli sedimenter bit kayac rom de diyebiliriz.
Bashca isletilen rezervler, Oltu kentine gore 12 ila 18 km. kadar'
kuzeydoguda, Dutlu Dagi yamaclannda ve yaklasik 1900 ila 2~00 m.
yukseltilerde bulunmaktadir, Halen bazt ctkanm yerlerine yayan gidilmekte ve
bu yoleuluk birbucuk ila uy saat arasmda degismektedir, Bir linyit klimiirii
turil olan Oltu tasi, kalori degerinin ondan yuksek ve daha homojen olmasi, silo,
parlak, asfalt gorunuslu olusu ve cilalanma nitelikleri gibi ozellikleriyle, yakit
olarak degil, ziynet esyalan ve tezbih yapimmda tuketilmcktedir. Oltu tasi
rezerv sahalannda, yaklasik 1905'ten bugune isletilmis, 600 dolaymda galert
vardir, Gunumuzde bunlarm yaklasik 300 kadan, yaz sezonunda isletilmektedir.
Sayisi 150' ila 200 arasmda aile bunlan isletmekte, elde edilen cevher, teneke
hesabt ile Oltu tasr isleyicisi.atolye sahiplerine satilmaktadir. Bugun 42 'si Oltu
-kenti, 233'u Oltu koyleri ve 30'u da Erzurum kent icinde (cogu Rustempasa
Kervansarayi'nda) olmak uzere, 305 Oltu tast isleyicisi usta vardir.

01111 tast sus esyalart, arnk Erzurum'u tanttan onemli simgelerden
.
biri durumuna gelmistir,
Evet!
. Oltu
., tasi, fosillesmis-taslasmis bir reeineli al:a~ fosilidir.
Gerci bir yanhs adim, eldeki bu duzeltme makalemizin ortaya cikmasuu
sagladi, Iyi de oldu.. l;iinkii, hem gercek dl~l yazilr bir ifade belli bir oranda
duzeltildi ve hem de, Oltu tasi ile ilgili daguuk literatur, bir araya getirilmis oldu;
Ancak yine de, su hatirlatmayi sonuc olarak tekrarlamak samrun yararh
olacaktir: llimde elestiri, bir sanat oldugu kadar, aym zamanda da bir tekniktir.
Bunun farkina varmayanlar, siirekli hata yaparlar. Bu teknik, her ilmin ilgili-bilgili
ve yetkilileri tarafmdan kullamhr. Bir yandanfosil kavrami ile muhtemelen sadece
kumsallardaki midye-istiridye kabuklarnu hatirlayacaksm, ote yandan da, yillar
Once Ball Iiteraturunde bile yerini alnus ve dogrulugu kamtlannns bilimsel bir
gercegi, ters yuz etmeye kalkisacaksui., HiI' akla gelmez mi ki, ornegin
paleontologlar, palinologlar, sedimantologlar, stratigrafistler, historik jeologlar,
paleoklimaloglar, paleobotanistler, paleocografyacilar ve nihayet cografyacilar, bu
yanhshgr zamamnda farkma vanr ve hatayi duzeltirler?
Ne diyelim ! Temenni olunur ki, bir daha ilmi gercek ve asilsiz sayia,
birbiri yerine ikame edihneye kalkisrlmasm.
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