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ÖZ t Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarında geniş alanlarda yüzlekler veren ve tüm
Tersiyer ve Kuvaterner boyunca etkinliğini sürdüren kalkalkalin ve alkalin nitelikli
volkaniatnanm petrolojik inceleme sonuçları verilerek, karplaştırmaları yapılacak ve
plaka tektoniği açısından kökensel yorumlarına gidilecektir. Araştırmada salt Senozoyik

volkaniıması konu alınmakla birlikte, Karadenk kıyılarındaki Üst Kretase yaşlı volkank-
manın da bölgedeki genç volkankma ile olanilişkisi göz Önüne ahnarak kısaca değinilmiş-
tir. Erek, son yıllarda bölfedeki farklı yaşlardaki ve niteliklerdeM volkanitlerde yapılan
yoğun araştırmaları toplu halde sunmak ve volkanitlerin aralarındaki ilişkiyi bdMeye»
bümek için yapılan çalışmalara küçük bir katkıda bulunmaktır,

ABSTRACT*, The caJc-alkaline and alkaline volcanism which occurs over large areas in
Western Anatolia» Thrace and the Aegean islands have kept its activity through out Ter-
tiary and Quaternary periods* The results of petrologies! studies of these occurrences are
given in the article and a possible concept of origin for these rocks is also suggested. Alt-
hough the Cenozoic volcanism is discussed in this work, the Upper-Cretaceous volcanism
the Black Sea coast is also mentioned brieflefly because of its relationship with the youn-
ger volcaMsm in the region understudy. The general purpose of this work is to quite a
number of studies on volcanic rocks which show different pétrographie properties and
extruded in different geolofical times* It is also intended m this work to point out the re-
lationship amongst these different types of volcanic rocks as much as possible,
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GlElŞ

Son yıllarda plaka tektoniği kuramının
oluşturulması ve çoğun yerbilimeileree benim-
senmesiyle birlikte volkanik kayaçlan ayrın-
tılı olarak inceleyen araştırmalar başlamıştır.
Volkanitlerin plaka devinimleriyle olan doğru-
dan ilişkileri nedeniyle, çeşitli jeokimyasal,
petrografik ve volkanolojik çalışmaların gere-
ği artık pek çok araştırıcı tarafından kabul»
lenilmektedir. Ege bölgesinin volkani^ma yö-
nünden çok ilginç olması, son yıllarda yerbi«
Hmeüeri bu yörede ayrıntılı çalışmalara yö-
neltmiş ve pek çok veri elde edilmiştir. Maka-
lede bu çalışmalar özet olarak toplu halde ve-
rilecek, volkanitler yayılma alanlarına göre
bölge, bölge adlandırılarak petrolojik bulgular
sunulacak ve sonuçta kokensel yönden bazı
yorumlamalara gidilecektir. Ancak, salt Üst

Kretase ve daha genç yaşlı volkanîtlere deği-
nileeek, daJta yaşlı volkanitlerde ayrıntılı ça-
lışmalar yapılmaması nedeniyle bunlar göz
önüne alınmıyacaklardır.

Şekil 1 de, tüm Batı Anadolu, Trakya ve
ba^i E^e adalarındaki volkanitlerin dağılımı
görülmektedir. Yapılan jeokronolojik, petro-

lojik ve jeolojik çalışmaların ışığı altında vol-
kanitler olasılı yaşlarına ve niteliklerine göre
(kalkalkalin ve alkalin) gruplandınlmış ve
hastalanmıştır, Volkanit yüzleklerin doka-

naklaıı son çalışmalara göre yapılan haritaya
işlenmiştir. Çeşitli lavlardan kimyasal analiz
için gerek yazar, gerekse diğer araştırıcılar
tarafından alınan örnek yerlerinin bir İnamı
haritada numaralarla gösterilmiş ve çeşitli
araştırıcılar tarafından lavlarda yapılan K/Ar
metodu ile yaş belirlemeleri de haritaya ak«
tarılmifür.

Bölgedeki Üst Kretase ve daha genç yağ-
lı volkanitlerin haritada dağılımı göz önüne
alınınca, bunların 4 ana grupta toplandıkları
beUrienmektedir :

1 — Üst Kretase yaşlı, toleyitik, kalkal-
kalin ve alkalin niteliklerde ve Karadeniz kı-
yılarında uzanan tipik ada yayı volkanizma*
sı.

2 — Girit adasının güneyinden geçen bu-
günkü etkin yitim zonundan türeeüği çıkarsa-
nan Kuvaterner yaşh ve salt kalkalkalin nite-
likli ada yayı volkanizması,

3 — Orta Eosende başlayıp, Orta-Üst
Pliyosene değin çeşitli evrelerle etkinliğini
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sürdüren ve çok geniş alanlarda yüzlekler ve-
ren kalkalkalin volkanimna.

4 — Orta Miyosende başlayıp Üst Kuva-
ternere değin çeşitli evrelerle etkinliğini sür-
düren alkalin volkaniıma.

Bilindiği gibi, volkanik kayaçları oluştu-
ran magmatik eriyiklerin kimyasal bileşimle-
ri Üe oluşumda, etkin olan jeolojik koşullar
arasında ilişkiler saptanmıştır. Araştırıcılar
tarafından volkanik kayaçlar alkalin ve subal-
kalin olmak üzere iki ana grupta toplanmış-
tır. Subalkaün grup ise kalkalkalin ve toleyî-
tik olmak üzere İM as grupa ayrılmıştır, Ege
bölgesinde bugüne değin Senozoyik yaşh ve
toleyitik nitelikli bir volkanizmaya rastlanma-
mıştır, Tüm lavlar alkaUn ve kalkalkalin nite«
liklidir. Bu nedenle, ilerdeki bölümlerde sunu-
lacak olan volkanitlerin smıflandırma diyag-
ramlarında, subalkalin kesime düşen tüm lav-
ların kalkalkalin as grubunda oldukları göz
önüne aimmahdır,

UŞAK VOOKAMİTİLEBÎ

Kalkalkalin nitelikli volkanizma, ilk kez
Orta Miyosende riyolit ve riyodasitik lav ve
tüflerle birikmeye başlamış, daha sonra Üst
Miyosende riyodasit, trakiandezit ve andezi-

tik lav, tüf ve aglomeralarla belirginleşmiş-
tir* Alt-Orta Pliyosende ise andezit ve dasi-
tik türde lav, tüf ve aflomeralarla gelişmiştir.
Saptanan 3 evrenin de aralarında durgunluk
dönemleri vardır. En son, Üst Pliyosende al-
kali bazaltik nitelikli lavlar ortaya çıkmakta-
dır, Volkanitlerde herhangibir radyometrik
yaş belirlemesi yapılmamış olup, yaşları fo-
sillerle kanıtlanan çökel kaya birimleri Üe olan
ilişkileri göz Önüne ahnarak saptanmıştır. Üst
Miyosen ve Alt«Orta Pliyosen yaşlı lavlardan
alman 22 örneğin majör element kimyasal ana-
lideri yaptırılmış ve değerlendirilmiştir. Örnek-
ler i% 50,8-87,2 arasında değişen Ölçüde SiO2 içe-
rirler. A12O3 agırhğı % 12,85-17,7 arasındadır.
Toplam Fe oksitler %2,54-6>54; MgO %0f30-3,8
ve CaO!%0,93-6,16 arasında değişik tenörler gös-
terirler. Na2O folM'^lS ve K̂ O '%3,05-7,00
arasmda değişken olup lavlar genellMe potas-
siktirler. TiOs %0,52-2,18 arasmda değerler
verir. MnO değerleri düşük olup %0,öl-0,35 ara-

Lavların Na^O+K^O ve SiO3 içeriklerine
göre sınıflandırılmaları yapidığmda, iki-üç
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sapmanın dışında subalkaiin oldukları belir-
lenmektedir (şekil 2), Lavların, subalkalin ol-
duklan ayrıca Ol'-Ne'-Q' üçgen diyagramında
da belirginleşir* Subalkalin lavların, AÎA ve
Normatif plajiyoklas bileşimi diyagramların-

da da kalkalkalin oldukları saptanır, Lavlann
Peacock indisleri 57,5 dolayındadır. Rittmann
indisleri ise 8:2-4. arasında olup zayıf kalkal-
kalin (sub-kalkalkalik) kesime düşmektedir-

ler. Lavlann, kimyasal bileşimleri göz önüne
alınarak (K2O ve SiCW Taylor sınıflamaları
yapıldığında genellikle yüksek Klu andezit ve
dasit olarak adlamak olasıdır (şekil 3), Ayrı-
ca Streckeisen üçgen diyaframına göre adia-
maları yapılacak olursa Latit andezit, kuvars
latit, riyodasit ve ender olarak riyolit kesimi-
ne düşmektedirler (Şekil 4), Ayrıca Rittmann
üçgen diyagramında ise Trakiandezit, kuvars
latit, riyodasit ve ender olarak riyolit kesimi-
ne düşerler. U§ak volkanitlerinden alman Ör-
neklerde oksitlerin SiO2 ye göre değişimleri de
incelenmiş, oksitlerin değişimlerinin genellikle
dikensk olduklan, SiO2 yüzdesi arttıkça CaÖ,
MgO, TiOb, A1*O8, MnO ve toplam Fe oksitle-
rin yüzdelerinin azaldıklan, buna karşın KoÖ
ve Na2O yüzdelerinin artmakta olduğu sap-
tanmıştır (Ercan ve diğerleri, 197T; Ercan ve
diğerleri, 1978; Ercan ve diğerleri 1979)

KABACAHISAB VOLKANtELEBt

Karacahisar yöresinde kalkalkalin nite-
likli ve Uşak volkanik grubu içinde yer alan
Orta Miyosen yaşlı, riyolit ve riyodasitik tür-
de lav, tüf ve aflomeralar görülür. Bölgede

çalışan Bingöl (1977), lavlardan aldığı 10 ör«
neğin majör element kimyasal analizlerini
yaptırmış ve banların Niggli ve Rittmann pa-
rametreleri göz önüne alındığında alkalin
mafmaya yakın kalkalkalin seriye ait riyolit
ve riyodasitik türde olduklarını belirtmiştir,
Lavlann alkali-silis içeriğine göre sınıflandır-
maları yapıldığında subalkalin kesime düştük-
leri görülür (şekil 5), Ancak Taylor sınıflama-
ları yapıldığında dasit sımrmda kalırlar (şe-
kil 6), Karacahîaar vlokanitierinde SiO2 %63-
67,5 arasında değişmektedir. Â12O3 ağırlığı
% 13,7-15,4" arasındadır, Toplam Fe oksitleri
%3-6,3; MgO %0,4^6 ve CaO :%0,70-4,17 ara-
smda değişik tenörier gösterirler, Na.0 %0,
25-2,50 ve K.O %'2,6-9 arasında değişken olup
çok yüksektir, TiOs değerleri % 0,00-0,70' ara-
sındadır. MnO değerleri düşüktür. Bingöl, ay-
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rica lavlardan aldığı 3 örnekte K-Âr metodu
ile radyometrik ya§ belirlemesi yapmış ve 16,9;
18,3 ve 20,9 milyon yıl gibi değerler bularak
Karacahisar volkanitlerinüı Orta Miyosen
yaşta olduklarını saptamıştır.

KULA VOLKANttLEBÎ

Kula yöresinde, Kuvatener yağlı ve alka-
li baıaltik nitelikte bir volkanizma izlenir. Ku«
la alkali baıaltik volkanitleri Türkiyenin en
iyi korunmuş ve ilginç volkanitlerindendir.
Bunlar 3 evr^Le yüzlekler verirler, ilk evrede
oluşan en yaşlı lavlar yaklaşık 1,1 milyon yıl
önce oluşmuştur (Borsi ve diğerleri 1972) ve
bugün altlarındaki daha yaşlı çökel kayalar
üzerinde plato bazaltları şeklinde, tepelerde
izlenirler. Daha genç 2. ve 3, evre lavlarından
daha yüksektedirler ve bacaları zamanın etki-

siyle bozulmuş ve şekilleri yuvarlaklaimıştır*
Lavlar genellikle 30-40 m. yükseklikteki şev-
leri içeren yüksek platolar oluştururlar. 1.
evredeki patlama dönemiyle 2* evredeki pat-
lama dönemi arasında oldukça fazla miktarda
Tersiyer çökel kayaları aşınıp röliyefte bir
alçalmaya neden olmuş ve 2, evre lavları da-
ha alçak düzeylerde akmışlardır* 2, evre kra-
terleri ve volkan konileri daha az aşınmış ve
daha iyi korunmuş olup, bu evrede 1. ve 3, ev-
redekilerde bulunmıyan bazı özel erüpsiyon
ürünü oluşuklar saptanmıştır* Volkaniklerle
ilgili kaynaklarda "Base surge" olarak, adlan«
dınlan (Fisher ve Waters, 1970) ve yeryüzün-
de ender yerlerde izlenebilen volkanik depo-
lanmalar 2* evreye ilişkin bam kraterlerin yö-
relerinde saptanmıştır.

Kula yöresinde daha sonra 3. evre lavlar
yer ahr* Bunlar vadi içlerinde akarak 10-15
km. mesafe kat etmişlerdir. Çok yeni olup ak-
tüel volkan görünümündedirler* 3» evreye
ilişkin tüfler üzerinde, Demirköprü barajı ya-
kınında ilkel insan ayak Meri bulunmuştur*
îlkel insan ayak izleri yaklaşık 12;OÖ0 yıllık-
tır (Tekkaya, 1976; Sanver, 1968).

Petrografik açıdan her S evrenin de lav-
ları arasmda fazla bir farklılık yoktur, Pla-
jioklas, ojit, olivin ve volkanik camdan olu-
şan hamur maddesi içinde olivin, ojit, horn*
blend, nefelin, lösit, plajiyoklas Penokrîstalle-
ri ve opak mineraller görülür, İnce kesitlerin
incelenmesi sonucu Alkali Olivin Bazalt olarak
adlamak olasıdır. Her 3 evrenin de lavların-
dan alman 19 örneğin majör element kimyasal
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analizleri yaptırılmıştır. Örneklerin Rittmann
diyagramına bakılacak olursa, kuvvetli alkali
nitelikte olup Rittmann indislerinin 6:8-17 a-
rasmda bulunduğu görülür (şekil 7), Lavların
Peacock indisleri yaklaşık 48 civarındadır. Al-
kali bazaltlaîın An-Ab'Ör diyagramında (şe*-
kü 8) bir kısmının sodik, bir kısmının da po-
tassik oldukları belirlenmektedir, Lavlar, nor-
matif plajiyoklas büeşimleri (N.P.C.) ve nor-
matif renk indisleri (N.C.L) ne göre sınıflan-
dırılacak, olurlarsa, sodik olanları Alkali ba-
zait, HaJwaiyit ve Mujearit; potassik olanları
ise TraMbazalt olarak adlamak ölaşıhaır (şe-
kil 9), Middlemost sınıflamalarında da aynı
adlama sonuçlanna ulaşılır* Kula bazaltları
üzerinde ayrıntılı petrolojik çalışmalar devam
etmektedir (Ercan, 1079).

SELENDt VÖUIANİTLEIII
Selendi yöresi volkanisna bakımmdan §ok

ügin§ ve karmaşıktır* En yaşlı volkanizma,
Orta Miyosen yaşlı olup kaJkaİkalin nitelikli,
riyodasit ve daaitik türdedir* Daha sonra Alt
Pliyosen yaşlı yüıe kalkalkalin riyodasitj da-
sit ve andezitik lav, tüf ve aglomeralar yer
alır. Özellikle Eğrelti dağ,. Yağcı dağ ve Yum-
ru dağ ana kraterlerinden saçılan volkanik
ürünler geniş alanlara yayılmışlardır, Daha
doğu kesimlerde is© Üst Pliyosen yaşta alkali
bazaltik bir volkanizma etkindir. Selendi yö-
resinde en son, Kula alkaH bazaltik volkaniz-
masınm l.evresine karşılık gelen Kuvaterner
yaşlı alkali bazaltik bir volkanizma görülür,
Çeşitli yaşlardaki lavlardan örnekler alınmış
olup petrokteıyasal çalışmalarımız devam et-
mektedir,

OEDtZ-StMAV-DEMtBGt̂  VOLKAMTIJEEt

Gediz^Simav-Demirci yöresindeki volka-
nizma Ük kez Üst Miyosende etkin olmuş ve
bazalt, andezit, dasit, riyodasit ve riyolit tür-
de kalkalkaJin takımın tüm çeşitli lavları oluş-
muşlardır. Daha sonra Üst Pliyosen yaşlı al-
kali bazaltik bir volkanizma görülür. Alkali ba-
zaltik bu volkanîzmanm daha genç olduğu ve
Kula bazaltlarının yaklaşık 1,1 milyon yıl önce
oluşan 1, evresine karşılık gelebileceği şek-
linde bazı görüşler de öne sürülmektedir (Ko-
nak, kişisel görüşme),

GfflRIWES V(MüEANÎTLEEt

Gördes doğusunda şimdilik Üst Miyosen
yaflı olarak düşündüğümüz bazalt, andezit,
dasit, riyolit türde kalkalkalin takımın lavları
karmaşık bir şekilde feniş alanlarda yüzlek-
1er verirler. Ayrıntılı petrokimyasal çalışma-
mız devam etmektedir,

Gördes batısında ise son derece ilginç bir
Üst Miyosen yaşlı asidik kalkalkalin volkaniz««
ma görülür. Lavlar tamamen riyodasit

ve riyolitik olup Alt-Orta Miyosen yaş-
lı çökel kayaları bir ok gibi delerek volka-
nik adalar şeklinde sivri tepeler oluşturmuş-
lardır. Lalapeder tepe, Tosbıyık tepe, Yellik
tepe, Çatalkaya tepe, Cöcenkaya tepe gibi vol*
kaıük tepelerde sivri volkan çivileri tipik ola-
rak izlenebilir. Tepeler, Alt Orta Miyosen yaş-
lı çÖkeUerin oluşturduğu antiklin eksenleri

boyunca sıralanmışlardır.
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Gördes kuzeyinde ise yine Üst Miyosen
yaşlı kalkalkalin nitelikli bir volkanlsna et-
kindir. Bu yörede çalışan Yılmaz (1075), vol-
kanitleri ayrıntılı olarak incelemiş ve volka-
nizmanm birkaç evreli olduğunu, önce anele-
zitik lav ve tüflerle başladığını, daha sonra
dasit lavları ve riyodaslt lav ve tüf ürünleri
oluştuğunu ve en son evrede riyolitik lavların
yer aldığını belirtmiş; volkanizmanm bilinen
klasik diferensisasyon ürünü olmadığını, ince-
lediği plajiyoklaslardakî An-Ab değişimlerinin
bunu Kanıtladığım ve volkanıma anında mag-
maya sürekli kabuk materyali karıştığını, ya-
ni bir anatekstik karışımın söz konusu oldu-
ğunu ve böylece farklı kimyada volkanitlerm
oluştuğunu belirtmiştir. Lavlar, Streckeisen
üçgen diyagramında alkali riyolit, riyolit, da-
sit ve andezit kesimlerine düşmektedir (şekil
10),

SINDmGI-BÎGADtÇ VOLKANlTLEKt

Sındırgı yöresindeki volkanitlerde çalışan
Bergo (1965) iki tip volkankma ayırüamıştır ;
a) TPrakibazaltik alkalin volkanizma .b) Riyo-
dasitik kalkalkalin volkanizma.

Trakibazaltik lavlar, tüflü bir örtü altın-
da katüapnışlardır ve kümülo kubbeler şeklin-
dedirler* Lavların yüzeye varış sırasındaki

yüksek akışkanlıkları salt düşey doğrultuda
yükselmiş ve hiçbir akıntı meydana geîm#
olanağı doğmadan soğumuşlardır. Bu yüzden

arazide piroklastik bir örtü altında gömülü
kalmış tek volkanik tepeler şeklinde izlenir-
ler. Başlangıçta kalın kül kütleleri oluşturan
şiddetli patlamalardan sonra kubbe yükselme-
leri oluşmuş ve lavlar, piroklastikler altında
soğumuşlardır.

Riyodasitik lavlar ise kısa akıntılar şek-
linde yüzeyde soğuyarak oluşmuşlardır. Ber-
go (1965) ya göre her iki tip volkanizma da
eşyaşlı olup Üst Miyosende oluştukları savla-
nabiür.

Bigadiç yöresinde çalışan Yılmaz (1977)
ise volkanitleri ayrıntılı olarak inceleyip pet-
rolojik veriler elde ederek yörede ilk etkin vol«
kanizmanm 13 Milyon yıl Önce Tortoniyende
oluştuğunu, ve alkalin bazaltik olduğunu; da-
ha sonra kalkalkalin- nitelikte andezit, dasit
ve riyolitik türde Üst Miyosen yaşlı bir vol-
kanizmamn etkin olduğunu savlamıştır. Yıl-

maz, ayrıca Orta Miyosen yaşlı bazaltik vol-
kanlamanın derin kökenli olduğunu, kalkalka-
lin dasit ve riyolitlerin ise eski aialik kayaçla-
rın (granit) kısmı erimesiyle oluştuğunu, da-
ha sonra bu iki magmanın karışımıyla andezi-
tik ve trakitik volkanijana görüldüğünü ve bu
volkanlarda kirlenme olayları izlendiğini öne
sürmektedir»

IAVŞANU VOU&ANÎTLERt

Tavşanlı çevresinde çalışan Nebert (I960)
volkanitlerin andezitik ve bazaltik olmak üze-
re iki türde olduklarını belirtir, Volkanizma-
mn kalkalkalin andezitik bîr patlama ile baş-
ladığını lav, tüf v© aglomeralar oluşturduğu-
nu, daha sonra sakin alkali olivin bazaltik lav
akıntıları görüldüğünü ve nihayet postvolka-
nik olaylar olarak SiO2 eriyikleri ve B-(Bor)
mineralleri oluştuğunu belirtir.. Üst Miyosen
yaşlı Tavşanlı volkanitlerinde ayrıntılı çalış-
malar gerekmektedir,

DüRSUNBEY-OBHANELÎ -• " ^

Orta-Üst Miyosen yaşlı kalkalkalin ande-
dezit, dasit ve riyolitik türde bir volkanizma
olup, vöİkanîzmanm birkaç evreli olma olası-
lığı vardır. Yer yer de Üst Pliyosen yaşlı genç
alkali bazaltilc bir volkanizma etkindir (Çağ-
layan, kişisel görüşme)*
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MFBANYA-GEMLÎK VOIAANtXLEBt

Eosen yaşlı, kalkalkalin andezit ve da«
sitik bir volkankma etkindir, Volkanhanaınn
Üst Kretase (Bajosiyen) de başlayıp, Üst Eo-
sende son bulduğunu Önş süren baa. araştırı-
cılar da vardır (Altınlı, 1948) aynca yer yer
de daha genç alkali bazaltik bir volkanizma-
mn da BOZ konusu olduğu öne sürülmektedir
(Genç, kişisel görüşme)*

YALOVA VOLKANtTLEBİ

Armutlu yarımadasında Eosen yaşlı, ge~
nèlliklé andemt, yer yer riyodasit ve riyolitik
kalkalkalin bir volkanizma geniş alanlarda
yüMekler verir. Bölgede çalışan Akartuna
(1968), volkanitlerin Paleosen-Eosen yaşlı ol-
duklarım, volkanizmanın birkaç evreli olduğu-
nu, evreleri ayırtlamanm çok füç olduğunu ve
ayrıca yer yer de pillov lava görünümünde
bazaltik lavlar da bulunduğunu belirtir»

M. KEMALPAŞA VOLKANtlOSBt

M. Kemalpaşa yöresinde kalkalkalin an-
deMtik bir volkanimıa izlenir. Andezit lavları
üzerinde yer alan ve daha sonra çevrede olu«
şan yerel küçük göllerde çokelen çökellerde
Ponsiyen-PUyosen yaşlı fosiller saptanması
sonucu volkanİ2mamn Üst Miyosen yaşta ol-
duğu belirlenmiştir (Yalgmkaya, kişisel gö̂
rüşme).

GÖNEN-BIANYAS-SUSUELUK
VOLRAJSltrLEBt

Bölgede önce, Alt Miyosende başlayıp Üst
Miyosene değin etkinliğini sürdüren ve 3 evrede
oluşan, andezitik lav, tüf ve aglomeralar oluş-
turan kalkalkalin bir volkanizma yer alır. Bir
suskunluk döneminden sonra, fosilli Alt Pliyo-
sen yaşlı kiUi kireçtaşları ürerinde yer alan
yine andezitik AJt-Örta Pliyosen yaşlı bir vol-
kanizma etkindir. Daha sonra Üst Pliyosende
ise alkali bazaltik lavlar Menir (Ergül, kişi-
sel görülşme),

EDBEMÎT-BALYA VOLKANtTLEEÎ

Balya-Edremit arasında, Orta-Üst Miyo-
sen yaşlı kalkalkalin ve andezit ve dasitik tür-
de bir volkanizma etkindir* Aygen (1956),
başlangıçta dasitik, daha sonra anderitik lav

ve tûfler oluştuğunu öne sürer, Krushensky ve
diğerleri (1971), bu voikanitlerde aynnülı ça-
lışmalar yapmışlar ve iki formasyon ajmrtla-
mışlardır: a) Hallaçlar foımasyonu: Andezi-
tik ve dasitik lav akıntılan ve tüfler şeklinde-
dir, b) Dedetepe formasyonu: Laahar birikin«
tileri ve tüfler içerir, Araştırıeılar aynea 17
volkanik Örneklen majör ve trace element
kimyasal analizler yapürmışlardır. Edremit-
Balya volkanitlerini bu kimyasal analiı so-
nuçları ile alkalî-süis içeriklerine göre sınıf-
landıracak olursak, subaikalin oldukları be«
lirginleşir (Şekil 11). Lavlann Taylor sımfla-
malarında ise andezit ve dasit türde oldukları
kanıtlanır (şekil 12), Benda ve diğerleri (1974),
aynı bölgede Neojende olugan gölsel çökel ve
volkanitleri incelemiş, çökellerde poleû etüdü,
volkanitlerde K/Ar metodu ile radyometrik yaş
belirlemesi yapmış ve Balya batısında 19,9^0,4
M. Y, ve 19,8^0,8 M.Y, gibi değerler bulmug-
lardır*



AKÇAY VOLKANtTLMtt

Akçay yakm çevresinde, kuzeyde ve batı-
sında yine Üst Miyosen yaşlı bir volkanisana
förûlür. Àkçay volkanitlerinde ayrıntılı çalış-
malar yapan Bingöl (1960), volkanik kayaç«
ların ortalama 1-0,5 km. genişlikte KD-GB
yönde düzgün olmıyan ve kesik bantlar halin-
de yüzlekler verdiğini ve lavların yaşlıdan
gengô doğru: 1-Kuvarslı bazaltlar. 2-Andesdtik
breşler. 3-Tüfler. 4-Riyoliüer. 5-îgnimbritik
kompleks şeklinde ayırtlanabileeeğini ve ig«
nimbritik kompleksin a) Aglomera. b) Tüfob-
reş e) Tüfolav d) Silifikasyon breşi birimleri
içerdiğini belirtmiştir. Bingöl, aldığı lav ör-
neklerinden yaptırdığı kimyasal analiz sonuç-
ları Üe yaptığı jeokimyasal araştırmalar sonu-
cunda ise bunların Niggli, Jung ve Brousse,
Rittmann ve H. de la Roche diyagram ve pa-
rametrelerini göz Önüne alarak, volkanîana-
mn bazik lavlarla başladığını, îgnimbritik lav-
larla bittiğini, kalkalkalin nitelikte olduğunu
ve KfeO ile SiO3 özellikleri, volkanösedimanter
Özelikleriyle birleştirildiğinde karasal ve kra-
tonik bîr arazide oluştuklarının saptandığını
belirtmiştir*

AYVACIK VOOtANÎTLERÎ

Ayvacık doğusundaki bölfede, Üst Miyo-
sen yaşlı, kâlkalkalm nitelikte andezit ve da-
sitik bir volkanisna yer ahr. Ayrıca daha son-
ra Üst Pliyosen yaşlı alkali bazaltik bir volka-
nizma da yüzlekler verir (Bingöl ve diğerleri,
1078). Ancak kalkalkalin volkanizmanm Or-
ta Miyosen, alkali bazaltik volkanizmanm ise
Üst Miyosen yaşta olduklarını Öne süren bam
araştmeilar da vardır (Öngür, kişisel görüş-
me) .Esasen, EMne doğusundaki başka bir al-
kali bazalt yüzleğinden alman Örnekten ya-
pılan radyometrik yaş belirlemesi sonucu da
(0,7 m,y.) bunu göstermektedir (Borsi ve di-
ğerleri, 1072),

GÜLMNAE VOUCANtTLEBÎ

Biga yarımadası GB ucundaki Gülpmar
yöresinde Alt-Örta Miyosen yaşlı kalkalkalin
bir volkanizma geniş alanlarda etkindir* Borsî
ve diğerleri (1972) tarafından yapılan radyo-
metrik yaş belirlemeleri 21, 5; 19,3; 17,1 ve 16
m.y, gibi değerier verir* Aynı araştırıcılar ta-
rafındaıı yaptııılan 0 örneğin kimyasal analiz

sonuçları ile lavları alkali-süis içeriklerine gö-
re sımflandıracak olursak subaikalen nitelik-
te olduklan g&ülür (şekü 13). Gülpnar vol-
kanitlerinin Taylor sınıflamaları yapılacak
olursa andezit, dasit ve riyolit kesimde kaldık-
ları görülür (şekil 14). Lavlar, Borsi ve diğer-
leri (1072) tarafından latit-andezit, latit, riyo-
dasit, v*b. olarak adlandırılmışlardır* Di Paola
ve tnnocenti (1W9), Gülpmar volkanitlerinm
hemen yakınında yer alan Tuzla granodiyori-
tik intrüzyonunun, volkanik kayaglarm kim-
yasal ve mineralojik bileşimine çok yalan bir
bileşime sahip olduğunu ve bu nedenle bu böl-
gedeki volkanik ve plütonik kayaçlarm oluşum
yönünden kökensel olarak birbirleriyle ilişki*
li olduklan sonucuna varmışlardır* Araştırıcı-
lar, bu kalkalkalin seride riyodasitik ignimb-
riUer ve latitik türde lav domlarında ayrıntı-
lı incelemeler yapmış ve volkanik örnekler
içinde korendon minerali bulunduğunu, bilin-
diği ffibi metamorfik kayaçların kısmi erime-
leri sonucu meydana gelen anateksi kayaçla*
rm, alkali el^najalara kıyasla genellikle biraz
daha fazla alümm içerdiklerini ve sonuçta vol-
kani^nanın, kabuk malzemesinin kısmi erime-
si ile oluşabileceğini Öne sürerler*

Bölgede, büjdik kuıkların boşlukları ilk
evrede ignûnbrit şeklinde riyodasitik bileşim-
li İavlann püskürmesini olu#turmu§, hemen
sonra ga^ yüzdesi ve alkali elemanları yönün-
den fakirleşmiş bir magma, olasılıkla daha
önceki evrede çıkmış edan ignimbritlerin ta-
kip ettiği çatlaklar boyunca sıralanan domlar
ve kalın lav akıntıları halinde yiMekler ver-
miştir.
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Biga-Bayramiç-Çanakkale arasında çok
geniş alanlarda yüzlekler veren volkanizma ilk
kez Orta Eosende etkin olmuş ve genellikle ye«
şil renkli kalkalkalin andedtik lav, tüf ve agio-
mera ürünleri vermiştir, Volkanitler, fosilli Eo-
sen detritikleriyle yer yer arakatküı, yer yer de
detritikler tarafından Örtülü olarak klenir. Ay-
nı volkanÎ2ma Gelibolu yarımadasında da izle-
nir. Daha sonra uzun bir suskunluk dönemi geç-
miş ve Alt Miyosende başlayıp çeşitli evrelerle
Üst Miyosene değin süregelen bîr ikinci kalkal-
kalin volkanizma andeMt, dasit, riyodasit ve ri-
yolitik lav, tüf ve Ignimbrîtik ürünler vermiş-
tir (Bingöl ve diğerleri, 1073), Üst Miyosen so-
nunda aynca alkali bazaltik bir volkanizma yer
yer etkin olmuştur. Daha sonra alkali bazaltik
volkanizma, Üst Pliyosende yeniden kendini
göstermiştir,

Orta Eosen ve Miyosen yaşlı kalkalkalin
volkanitler kökensel yönden birbirlerinden
farklı gibi görünmektedir* Âynea alkali bazal-
tik volkanitlerin de yaş sorunu henüz ortada-
dır.

AYVAIJK VOLKANtTUEEl
Ayvalık iîge merkezi çevresinde ve küçük

adalarda Üst Miyosen yaşlı kalkalkalin ande-
zit ve dasitik bir volkanizma bulunur. Lavlar,
mafik latit andezit ve riyodasit olarak adlana-
bilir (Borsi ve diğerleri, 1972), Aynca yaplan
son çalışmalarda da Maden adasında bir alka-
li bazaltik volkanizmanın varlığı saptanmıştır
(Savaşçın, kişisel görüşme),

DİKILÎ-ÇANBAEU-BERGAİIA
1

dasitik kalkalkalin bir volkanigma etkindir.
Volkanitler» bölgede çalışan Akyürek ve Soysal
(1978) tarafından "Yürekli dasit ve riyodasiti"
olarak adlandırılmışlar ve köken bakımından
Kozak granodiyoriti üe ilişkili olabileceklerini
öne sürmüşlerdir, Araştırıcılar bölgede daha
sonra "Yuntdağ Volkanitleri" olarak adlandır-
dıkları Orta-Üst Miyosen yaşh andezitik bir
volkanizmamn etkin olduğu, Yuntdağ volkanit-
terinde andezitik lav, tüf süisifiye tüf ve laahar
birimleri ayırtlandığını belirtmişler ve volka-
nizmamn son ürünleri olarak geniş alanlara ya-
yılan aglomeralar bulunduğunu (Rahmanlar
Aglomerası) ve bunların yaşlarının Alt Pliyogp-
ne kadar çıkabileceğini öne sürmüşlerdir, Araş-
tırıcılar, bölgede son olarak Üst Pliyosen yaşlı
alkali bazaltik bir volkanizma saptamış ve
"Dededag Bazaltı" olarak adlamışlardır,

Volkanitlerde petrokimyasal araştırmalar
yapan Borsi ve diğerleri (1072), lavlardan al-
dıklan 15 örnekten yaptıkları kimyasal anaJk
sonuçlarına göre bölgedeki kalkalkalin lavların
Streckeisen üçgen diyagramında Riyodasit, da-
sit ve latit andeMt olarak adlanabüeceğini be-
lirtmişlerdir (şekil 15), Volkanitlerin alkali-si-
lis içeriklerine göre sımflamalarun yapacak o-
lursak subalkalen oldukları belirlenir (şekil
16), Ayrıca Taylor sınıflamasında ise andezit,
dasit ve riyolit kesimine düşmektedirler (şekil
17). Borsi ve diğerleri (1972) lavlarda radyo-

VOLKANİTLER
Dikili, Çandarh, Bergama ve Soma yörele-

rinde ilk kez Orta Miyosen yaşlı dasit ve rıyo-
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metrik yaş belirlemeleri de yaparak 18?5; 17,6;
17,3 ve 16,7 m,y. gibi değerler bulmuilardır.
Benda ve diğerleri (1074), ise radyometrik yaş
belirlemelerinde 18,2 ve 18,1 m.y.lik değerler
elde etadşlerdir,

Bölfede ayrıntılı volkanolojik araştırma
yapan öngür,(1972), bu geniş alandaki volka-
nitlerin bazalt, andezit, trakiandezit trakit ve
riyodasit bileşimli lav akıntıları ve domları ile
tüf aglomera ve laaharlardan ibaret olduğunu,
domsal çıkı§iarm egemen olduğunu, bazı kesim-
lerde sılisleşme ve albitleşmenin yer aldığım,
yer yer de silisli filonlarm oluştuğunu belir-
ler.

Di Paola ve înnoeenti (1969), bu bölgede
volkanitleıin esas olarak domlardan oluşması-
nın volkanitlerin altında plastik ve kalın bir
Çökel serisinin vsutiığım belirttiğini öne sürer-
ler.

FOÇA VOLKAMİTLEBt

Foça yöresinde volkanizma tüfler, volka-
nik breşler ve lavlarla temsil edilir. Lavlar hem
alkalin hem dé kalkalkalin olup birarada yer
alırlar. Her iki f arkh magmanın kanşımian söz
konusudur. As daha ya§lı olan kalkalkalin seri,
kaim tüf katmanları, hibridik-latitik ve riyoli-
tik lavlardan oluşur* Bunları üstleyen alkali
seri (hawaiyit, mujearit, nefelin-olivin bazalt)
KB yönlü düşey atmüı faylar boyunca dizilir-
ler. Alkali serinin Foçadaki ilk ürünleri, bol
karbonat yumruları taşıyan cürufumsu lavlar-
dır. Yapılan radyometrik yag belirlemesi 16,5
m,y, olup Orta Miyosene karşılık gelir (Savaş-
cin, 1075 ve 1978), Bölgede ayrmtılı çalışmalar
yapan Savaşçın pekçok örnekten majör ve "tra-
ce" element analizi yapmış olup, alkalm-kaikal-
kalin lav biraradalığı ve "trace" elementlerin in-
celenmesi sonucu Foça volkanizmasımn Benioff
zonlarmdaki gruplandırmalara uymadığım ve
sorguç (plume) yoluyla magmadan yükselen al-
kalî-karbonatit komplekslerin levha içi açılma-
larla yukarıya taşınması sonucu oluştuğunu be-
lirtmiştir. Savaşçın ve Dora (1977), Foça bölge-
sinde Üst manto kökenli alkalik malzemenin ye-
rel olarak an, kirli (kontamine) ve karışım (hib-
rit: alkalin+kalkalkalîn) şeklinde ve alkaliba-
zaltik nitelikte olduğunu belirtirler, Foça volkâ-
nitlerinin Rittmann diyagramı (§ekü 18)%ve
Streckeisen üçgen diyaframı (şekil 19) bu fik«
ri kanıtlamaktadır.

Îımîr-Menemen arasındaki bölgede de yine
kalkaJkalin nitelikte latit andeMt, andezit, da-
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sit ve riyodaaitik bir volkankma izlenir, Ayrı-
ca ender olarak yer yer de alkali nitelikte lav-
lar da bulunur. Yapılan bir radyömetrik ya§
belirlemesi 19,2 m.y. gibi bir defer vermiş olup
Alt-Örta Miyosene karşılık gelmektedir (Borsi
ve diğerleri 1972), Çeşitli lavlardan» çeşitli
araştırıcılar tarafından örnekler alınarak kim-
yasal analizler yaptırılmıştır. Menemen çevre-
sinde çalışan Savaşçın (1974), bu yörede şimdi-
ye dek andezit olarak adlandırılan & tipi vol«
kanitleri kuvars-latit olarak adlar. Bunların,
sıkışma kubbelerine benzer şekilde oluştukları-
m, bu nedenle uçuşkan elemanlarını kaybet-
mediklerinden bol iri kritaUi ve biyotitçe zen-
gin olduklarını belirtir. Araştırıcı, yöred© bu
güne değin bazalt olarak tanımlanan volkanit-
leri Püp olarak adlamış ve « tip üe epdmyasal

yapıda olduklarını ve yine kuvars-Iatit olarak
adlanaMleceklerini, ancak biyotit içermedikle-
rini Öne sürer. Ayrıca y tipi olarak adladığı ve
örtü şeklinde oluşmuş akışkan erüptiflerden

meydana gelen 3u tip lavların da şimdiye de-
ğin porfirit olarak adlandırıldığını ve Hyalori-
yolit olarak adlandırmanın daha doğru olacağı-
nı ve volkanik aktMtenin son evresinde îse ob-
sidiyen damarları oluştuğunu ve bunlann da
hyalo-alkali riyolitolarak adlanabileceğini be-
lirterek Menemen yöresinde hibridik bir magma
probleminin varlığım ortaya koyar, Bornova-
Karşıyaka-Yamanlar köyü çevresinde çalışan
Dora (1964), volkanizmamn dasitik lav ve tüf-
lerle başladığım, bir süre sonra riyodasit türde
lavlarla belirginleştiğini ve son ürün olarak an-
dezîtik lav, tüf ve aglomeralarla ıralandığını
öne sürer,

Jbmir«Menemen volkanitlermden, aJcarsu-
1ar aracıyla tapnan kınnıtıiar, Manisa çevre-
sindeki Neojen havzasında çökelime katılarak
kiltaşlan ve kumtaşları üe birlikte tüf fit düzey-
leri oluşturmuşlardır, Manisa batısındaki tüf-
fitlerden yapılan bîr radyömetrik yaş belirleme-
si 17,3 m.y. gibi bir değer vermiştir (Besang ve
diğerleri 1977).

KABABÜRÜN-ÇEŞME VOLKANlTUStf

Karaburun çevresinde ve Çeşme doğusun-
da Alt-Örta Miyosen yaşlı kalkalkalîn bir vol-
kanimna etkindir, Latit-andezit, andezit, dasit
ve riyodasit türde lavlar izlenir. Yapılan radyö-
metrik yaş belirlemeleri 21,3; 19,2; 18,2^ 17,3;
ve 17 m.y, gibi değerler vermişlerdir (Borsi ve
diğerleri, 1972) Araştırıcılar 19 örneğin majör
element kimyasal analMnî yaptırmışlardır, Ka-
raburun-Çeşme volkanitlerüıi alkali-silis içerik-
lerine ffore sınıflandırırsak (şekil 20), subalka-
1in kesimde kahriar, Taylor smıflamalannda
(şekü 21) andezit ve dasit olarak adlanabilir-
ler, Streckeisen üçgen diyagramında ise (şekü
22) latit andezit, dasit, riyodasit türde olduk-
ları ortaya çıkar, Ancak, Karaburun çevresin-
de yer yer de bazaltik lavlar olduğu bazı araş-
tırıcılar tarafından öne sürülür (Kalafatçıoğlu,
1961 ve Lehnert-Theil, 1969). Ayrıca ham araş-
tırıcılara göre Karaburım-Çeşme volkanitleri
kabuk-üst mantonun bolümsel ergimesi île tü-
remişlerdir (îhnocenti ve Mazzuoli, 1972)*
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UBLA-CUMAOVASI VOULANtnLEBÎ

Urla-Seferihisar ve Cumaovası yörelerinde
alkalin nitelikli, Orta Miyosen ya§lı h^n bazik,
hem de asitik bir volkanisma söz konusudur.
Lavlar, alkali bazaltik (Hawaiyit), trakitik, al«
kaM. riyolitik ve riyolitik türdedir» Çeşitli araş-
tırıcılar tarafından volkanik örnekler alınarak
kimyasal analizler yapılmış ve yoramlanmıştır.
Alkali gidişatı olan bazaltik kayaçlar Urla böl-
gesinde Hawaiyitlerden, alkali trakitlere kadar
değişen bir farklılaşma gösterirler* Bu seri» ka-
buk altından türemiş alkali baıaltik bîr mag-

manın, kabuk içine yavaş yerleşmesi ve bu yer-
lefim© sırasmdâJçi ortaç kimyadaki depolanma-
nın farklılapoıaşı sonucu oluşmuştur (Innocent
ti ve Mazzuoli-ı 1972), Bazik kayaçlann kmya-
sal bileşimi ve Eb, Sr ve Sr izotopik bileşimleri,
bunlartn alt kabuk olduğunu kesin olarak be-
lirtmektedir. Urlanın hawaiyltik örnekleri jrük-
sek Sr 87(/Sr 86 ve U (5,0 Ppm) ve Th (9,6
Ppm) içeriği göz Önünde tutulursa bu magma-
nın az bir miktar kabuk materyali üe karıgmış
olduğu akla gelmektedir, (Borei ve diğerleri,
1972)* Srferihisar ve Cumaovası yörelerinde
ise asidik, alkali riyolitik ve riyolitik bir volka-
nizma söz konusudur* Bu lavlar ise araştırıcıla-
ra göre alkali bazik magma yükselimi sonucu
felişen anatektik olayların ürünleridirler, ÎLk-
sel Sr izotopik oranının da ö>7121 oluşu üst ka-
buk (kıtakabuğu: şial) kökenli materyal ana*
teksisi için tipik bir rakamdır (Borsi ve diğer-
leri 1972), Ancak bu alkali riyolitik ve riyoli-
tik kayaçlann üst kabuktan türemiş olacağı
çoğu araitıncılar tarafındajı benünsenmişse de
oluşum işlemi içm anatektik olaylar, bölümsel
ergime, yükselen magma sonucu anatektik er
gimeler gibi değişik kavramlar söz konusu olup
tartışmalıdır, (Savaşçın, 1978). Alkali riyolitik
kayaçlar, yer yer perlit türündedir ve Cuma-
ovası yöresinde belirgin volkanik domları oluş-
tururlar (Özgenç, 1975), Cumaovasmda, volka-
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nîk domlan oluşturan, bu riyolit ve perlit tü-
ründeki çeşitli camsı kayaç serilerinde yapılan
kimyasal analizler sonucu, bölgenin geçirdiği
ekstrüzyon evriminin biri yaşlı, diğeri genç iki
aşamada olduğu bam araştırıcılar tarafından
savlanır (Özgenç 1978), Ve bunların granitik
bir magmadan anateksi yoluyla türedikleri ve
kimyasal büeşinüerindeki farklılıkların, mag-
matik farklılaşma oldukları belirginleşir. Bölge-
de alkali bazik ve alkali asitik lavlar yer yer
birarada bulunurlar. Yapılan radyometrik ya§
belirlemeleri Üe 11,3; 11,9 ve 12,5 m.y. gibi de-
ğerler elde edilir ve Orta Miyosen yaşta olduk-
görülür» (Borsi ve diğerleri, 1972), Ayrıca vol«
kaıütlerin, çökellerle olan ilişkilerinden çıkar-
sanan yaşlarının da Orta Miyosen (Dasiyen)
olarak belirlenmesi (Akartuna, 1962) ile pa«
leontolojik yaş ile radyometrik yaşın birbirle-
riyle uyumluluk gösterdikleri ortaya çıkar. So-
nuç olarak Urla-Cumaovası volkanitleri, tekto-
nik bir çöküntü havzasının kenarlarında yer a-
lan bir domlar zincirini oluşturur. Gerek ignim«
britlerin yokluğu, gerekse volkanik faaliyetle-
rin sadece domlardan ve akıntılardan ibaret o-
lufu, sert temel üe volkanitler arasında füişoid
plastik bir serinin varlığını gösterirler ve lav-
larda yer yer filiş anlavları bulunur (Di Paola
ve înnoeenti, I960)*

SÖKE VOOLâNtTLEBÎ
Söke yöresinde hem alkali bazaltik, hem de

latit, latit andezit ve andezite türde kaikalka-
Hn olmak üzere iki tip volkanıma etkindir
(Akat, kişisel görüşme). Radyometrik bîr yaş
belirlemesi yapılmamasına kargın, çökel kaya-
larla olan ilişkileri sonucu kalkalkalin volkaniz-
manın Orta Pliyosen (Şimşek, kişisel görüş-
me), alkali bazaltik volkantaaanin ise Üst Pli-
yosen (olasılıkla daha da genç) oldukları çıkar-
sanabUir, Örneğin, alkali bazaltik volkanitler.
Alt Miyosen yaşh çökel kayaları kesmiş olup
ayııca Üst Pliyosen yaşlı çökeUer de bazaltlar-
ÛBJCL etkilenmiş ve dokanak noktalaıında kat-
man uçları yukarı doğru zorlanmıştir (Yüksel,
1971; Temek, 1959) Alkali bazaltik volkaniz-
ma, yaşça Kula'daki alkali baıalük volkamsuâ-
iun ilk evresine (1,1 m.y.) karşılık gelebilir.

DENtZU VOJMAWŒIMRt
DeniMi Ü m.evkBZİ doğusunda alkali traMtik

bir volkaniamamn varlığı bilinir, Lavlar, Alt
Pliyosen yaşlı çökel kayalan kesmiş ve bunla-

rın toerüıde yayıümş olup dokanak zonlamdE
hafif süisleşmeler yapmı§lardır, Üst Pliyosen
yaşlıdırlar ve ojit-biyoütli trakit olarak adlana-
bilirler (KasteUi, 1971),

Ayrıca daha güneyde yine Üst Pliyosen
yaşh alkali baıaltik lavlar da ye ralmaktadır
(Becker-PMen, 1970).

BODEUM VOLKAHttIAEl

Bodrum volkanitleri, daha batıdaki Ege
adalarındaki (Sisam, Patmos, Kalünnos, Kap-
pari, Kos) voUcanitlerlô ^ provenstedir. Yak-
laşık Üst Miyosen yaşlı, hem kalkalkalin, hem
de alkalin (şoşonitik) bir volkaakmamn varh-
ğı ve bir aradahğı söz konusudur. Ancak, ça-
hşmalar arasında, lavların adlandırılması ve
birbirleriyle olan ilişkileri konusunda çelişkiler
vardır. Bum ve diğerleri (1967), salt kalkalka-
lin nitelikli lavlardan aldıkları 6 örneğin kimya-
sal analizleri sonucu, lavlan Trakidasit ve Tra-
kıandezit olarak adlandırmışlardır, Bu analiz-
leri, volkaMtlerin alkali-silis içeriklerine göre
mmflaAdırmalarmda kullanacak olursak, lavla-
rm subalkalîn kesime düştükleri förülür (şekü
23). Lavların subalkalin olduklajrı OT-Ne'-Q'
üçgen diyagramı ile de belirginleşû* (şekü 24).
Lavların Streckeisen üçgen diyagramına göre
adlandırılmaları yapılacak olursa (şekil 25) la-
tit-andezit kaiminde kaldıkları görülür. Ayrı-
ca lavlar Rittmann normlarına göre kuvars-la*
tit ve latit olarak adlanabilirler. Robert (1976),
Bodrum yarımadasında yaptığı çalışmalar so-
nucu iki volkanik evre bulunduğunu, 1. volka-
nik evrenin patlayıcı nitelikte olup, piroklastik-
1er, tüf ve volkanik breşler oluşturduğunu, da-
ha sonra kalkalkalin riyolitik laviarm çıktığım,



riyolitlerin yer yèr trakiadezitik olduğunu ve
bunlan kesen daha genç trakibazaMk ve trakî-
tik 2, volkanik evre lavları bulunduğunu bu al-
kali lavların şoşonite benzer bir bileşimde oldu-
ğunu ve ayrıca "Absorakit"© yatkınlık gösteren
bazik potasik bir volkanizma olduğunu öne m-
rer, Bodrum volkanitlerinde ayrıntılı volkano-
lojik çalışmaların gereği ortadadır, Bodrum ba-
tısındaki Ege adalarındaki, aş provêristeki vol«
kanimıa Herki bölümlerde ele alınacaktır* Bod-
rum lavları olasılıkla Üst Miyosen yaşlıdır
(Bernoulli ve diğerleri, 1974). Bodrum lavları
ve olasılıkla yakınındaki Ege adalarındaki lav«
lar Üst Miyosende oluştuktan sonra, volkaniz-
manm bitiminden bir süre sonra, akarsular ara-
cılığıyla, volkanik yüreklerden koparılan kı-
rıntılar uzun mesafelerde taşınmış ve Milas,
Turgut, Yatagan Çine, Muğla ve Ören dolayla-
rındaki karasal Neojen havzalarında çökelirne
katılmışlar ve karasal çökeller iğinde ffeniş
alanlar kaplıyan tüffit düzeyleri, oluşturmuşlar-
dır. Bu yörelerde tüffitlerin yer aldığı geniş
Neojen havzalarında hiçbir volkanik merkez ve
lav yüzleği bulunmayışı nedeniyle bu tüffitle-
rin Bodrum'dan ve zayıf bir olasılıkla Kappari,
Kalimnos ve Kos adalarındaki lavlardan akar-
sularla taşınmış olmaları gerekir* Tiiffit düzey-
lerinden alınan örneklerden yapılan yaş tayin-
leri 21,1; 11,1; 0,25; 10,2 ve 1S,2 m.s. gibi" de-
ğerler vermektedir (Besang ve diğerleri, 1977;
Becker-Platen vediğerleri, 1977),

Ancak, Bölgede Muğla-Yatağan arasındaki
Neojen çökeüerinde ayrıntılı sedimantolojik

araştırmalar yapan bazı araştırıcılar,
Alt Pliyosen yaşlı karasal çökeller
içindeki tüffit düzeylerinin, akarsular tara-
fından başka bölgelerden taşınmalarından çok,
bunların çevredeki Bodrum, Kos, Nysiros Yelli
adalarındaki volkanik merkezlerde olan şiddet-
li indif alar sonucu, küllerin geniş alanlara ha*
vadan yayılmalarıyla oluştuklarını öne sürmek-
tedirler (Leflef ve Sedimantoloji grubu araş«
üncıları, kişisel görüşme) *

Sakil 25 : Bodrum volkanitlertoln Streckeisen üçgen
tllya^riumna g'ére adlandırılımıları

Mgur© M t Momenclatore ot Bodrum volcanics ac«>r-
dlng to Etreckeliien Mongular plot

Ayrıca Datça yarımadasında, Datça ilçe
merkezi batısında ve Knidosta yer yer çok genç
Kuvaterner yaşlı tüller ve lapÜİiler görülür.
Orombelli ve diğerleri (1007) ve Rossi (1966)
tarafından bu Kuvaterner yaşlı tüfler "Çepne-
kÖy Tüfleri" olarak adlandınlmış olup genç
alüvyon çökeUeri içinde yer yer 20-40 m. kahn-
lık sunarlar ve Özellikle Knidos'ta geni§ bir ya^
kaplarlar, Aynca yer yer de saçılmış lav parça-
lan ve pirbklastikler görülmektedir. Lav par-
çaları, volkan bombaları, dasit ve andezitik tür-
de olup, bunlar batıdaki, çok yakındaki Nysi-
ros ve Yelli adalarındaki volkanik merkezlerden
şiddetli patlamalarla etrafa saçılmış olmaları
olasıdır.

EEŞAN VOUKANttLEBl

Trakya yarımadasında, Keşan ilçesi çevre-
sinde birkaç evreli kaJkalkalin ve alkalin nite-
likli volkanitler yürekler verirler. Ük volkanik
evre Üe Alt Ölüosende, kalkalkaMn andezit, da-



sit ve riyoUtik lav ve tüfler oluşmuştur. Bit
durgunluK döneminden sonra Üst Oligosende
yeniden bir kalkalkalin andezıtik volkanizma
görülür* Bu volkanizma Alt Miyosene kadar de
vam etmiştir, ve daha batıya doğru Yunanîs-
tanda da etkin olmuştur. Orta Trakyada geniş
alanlarda, Oligosen«Miyosen yaşlı çökeller için-
de pek çok yerde birkaç evreli ve değişen kalın-
lıkta tüf horizonları vardır. Bunlar Alt Oligo-
sen ve Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı kalkal-
kalin volkaniüerm taşınmış ürünleridir. Genel-
likle bozuşmuş» kaolenleşmii andezitik, dasitîk
cam tüf lerî olup çökellerden ayırtlanmalan çok
güçtür.

Üst Öligosen-Alt Miyosende ayrıca alkali
nitelikli trakitik bir volkanmna da imlenir*

Daha sonra Üst Pliyosende yeniden alkali
bazaltik bir volkanizma etkin olmuştur (Ter»
nek, 1949; Kopp ve diğerleri, 1969; Lebküçh-
ner, 1974).

TEKİBDAG VOLKANtTUEBl

Tekirdağ çevresinde, olasılıkla Üst Pliyo-
sen yaşh alkali bamltik bir volkanîzma etkin-
dir* Bunlar, dağınık küçük volkan bacaları şek-
linde izlenmekte olup, derinlerdeki eski kırık
hatlan üzerinde yer alırlar. Bazaltlar, Pliyosen
yaşh QÖkeUer üzerinde de aktıklarından Üst
Pliyosen veya belki de Alt Kuvaterner yaşlıdır-
lar. Ölivin-ojit bazalt olarak adlandırılmışlardır
(Lebküçhner, 1974; Kopp ve diğerleri, 1969).

DEMİRKÖY VOLILâJ^JLEBİ

Demirköy kuzeyinde başlayıp Bulgaristan-
da da geniş alanlarda devam eden Üst Kretase
ya§h bir volkanizma etkindir, Demirköy volka-
niüeri, kalkalkalin ve alkalin nitelikli olup Spi-
lit, Riyodasit ve dasitîk lav ve tüflerden oluş-
muştur. Tümüyle denizaiti volkanizması olup
yine Üst Kretase yaşh denizel çokel kayalanyla
birhkte arakatkıhdırlar. Yer yer pillov lava
(yastık yapı) lar sunarlar. Bu denizaltı volka-
nizması birkaç evreli olup, en yaşh volkanizma
spilitik, daha sonra riyodasitik ve en son dasi-
tik ürünler göze çarpar (Ayhan ve diğerleri,
1972).

Demirköy volkanitieri daha doğuya doğru,
Karadeniz kıyılarında, Çatalca doğusunda, İs-
tanbul, Sarıyer-Kilyös ve Şüe çevrelerinde de
devam ederler (Erentöz, 1950 ve Baykal, 1943),

Demirköy volkanitlerinde ayrıntıh çah§-
malar yapılmamasına karpn, Bulgarista^da da
devam eden ve araştırıcılar, tarafından "Sred-
nogoıie Zonu" olarak adlandırılan bu volkanik
kuşakta pek çok ayrıntılı çahpnalar yapıldığın-
dan, bu petrokîmyasal çahşmalara kısaca de-
ğinmenin yararlı olacağı kanısındayız: ŞekE 26
da Demirköy volkanitlerinin batıya doğru UM-
mım olan ve Bul&aristanda D-B yönde uzanan
Srednogorie volkanik kuşağı görülmektedir. Bu
volkanik kuşakta bol kalkâlkahn ve alkalin
(Şoşonitik) ve ender olarak toleyitik lavlar
saptanmışür (Boccaletti ve diğerleri 1974-a,
1974^b ve 1978). Şekil 27 de ise Srednogorie zo-
nundaki volkanitlerden ahnan örneklerin KaO
ve SiÖb içeriklerine göre sımflandırmalan gö-
rülmektedir* Kalkalkalin volkanizma dalış çok
Orta Ve Batı Buigaristanda andezit ve bazaltik
andezit türde düşük Klu ve yüksek Klu ola-
rak iki grupta kendini gösterir, Alkalin volka-
nizma ise çoğun şoşonitik olup, trakibazalt, go-
şonit bazalt, latit ve trakitik türde ve daha çok
Doğu Buigaristanda Ultramafik kayaçlarla bir-
likte (Lösit bazanit, lünburgit ve pikrit) Menir«
1er, Şoşonîtik volkanitler, orta derecede siliah*
(intermediate) olup yüksek K£O, yüksek Rb,
Sr ve Ba ve düşük TiO2 içerirler. Boccaletti ve
diğerleri (1974a, 1974b, 1978), Srednogorie kal-
kalkalin ve şoşonitik volkanik kayaglarında
yaptıkları majör ve "trace" element analiz in-
celeme sonuçlarına göre, bunların dünyadaki
pek çok aktif yitim zonuna ilişkin ada yayı ve
kıta kenan volkanikleriyle eşkimyada oldukla-
rını saptamışlar ve Demirköy ve daha doğuda-
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ki ÎBtmbvâ-Sïïe volkanitleriyle birlikte Üst Ju-
ra-Alt Kretasede» Afrika plakasının, kuieye
doğru Avrasya plakasına dalmamyla oluşan es-
ki bir yitim zonundan türediklerini öne sürmüş-
lerdir. Araştırıeüar» birbirini takip eden iküi
yitim zonu düşünmekte ve kuzeydeki yitim zo-
nundan Srednogorie volkamtlerinin türediğini,
daha güneydeki ve daha genç yaşlı olanından
ise Eosen-Oligosen yaşlı Yunanistan volkanit-
leri, Keşan volkaniüeri, Bigo-Bayramie-Çanak-
kale Eosen volkanitleri, Mudanya-Gemük vol-
kanitleri ve Yalova volkanitierinin türediğini
Öne sürmektedirler.

KUZEY EGE
VÖIJLâJdMJBB

Ku^y Ege denMnde yer alan İmroz, Boz*
eaada, SamothraM, Lımnif Mdilli ve AyioB ada-
lannda, Batı Anadoludaki Alt-Örta Miyosen
ya§lı kalkalMin volkanissma etkindir,

İmroz adasında Alt-Orta Miyosen yaşlı
kalkalkaUn andezîtik bir volkanizma görîEür,
Akartuna (1950), adadaki lavlarda ayrıntılı
petrokimyasal çalışma yapmamasına kar§m,
andezitik lavlan, homblendli a^deat ve ojitli
andezit olmak üzere iki gruba ayırmış ve volka-
ötenanm fĉ ÜU Eosen ve Oligosen çökeUerini
kestiğmi, lavlaun i k i n d e tee Üst Miyosen yaş-

lı (Sarmasiyen-Ponsiyen) çökellerin yer aJdığı-
m saptıyarak volkanizmanın yaşının Alt-Orta
Myoaen olduğunu belirtmiştir* İmroz adası lav-
larından alman 3 Örneğin Georgalas (1050), ta-
rafından yapünlan majör element kimyasal
analizlerim ineeliyecek olursak, lavların Ritt-
mann diyagramında (şekil 28) Rittmann india-
lerinm S:2-E civarında olup, orta, derecede kal-
kalkalin olduğu belirlenir. Lavlar, Taylor, diyag-
ramında ise Yüksek Klu andezit ve dasit kesi-
mine düşerler (şekil 20).

ŞeMl £8 s Kuzey Ege adnUınndaki volkamtlorin
mann diyagramı

Figure 28 : Rittmann ding rain of the v olcanies İn
Northern Aegean Islands

m Midim
• Umnİ

& İmroz
+• Sdmotroki
+ Ayiot

Aynı volkanizmamn devamı Bozcaada
ve Tavşan adasmda da Menir (Kalafatçtoğlu,
196S),

Ldmni adasında, yine Alt-Orta Miyosen
yağlı, kalkaJkalîn bîr volkaj&izma etkindir. Da-
vis (1959), ve Paraskevopolos 1956) tarafın-
dan lavlardan alınan 12 Örneğin majör element
kimyasal analMerini kullanacak olursak, lavla«
ran Rittmann diyagramında, Rittmann indisle*
rinin Sı2-4 arasında oldukları, orta ve zayıf
kalkalkalin nitelikli oldukları görülür (şekil
28). Lavlar, Taylor sınıflamalarında, yüksek
alüminyumlu bazalt, yüksek potasyumlu ande-
Mt, andemt ve dasit kesimlerine düşmektedirler
(şekü 29).

SamothraM adasında da Alt-Orta Miyosen
yaşlı aynı kaJkaJkaJm volkanteıa görülür, Pa-
raskfvopoulös (19^), tarafından alman iki or-
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neğin kimyasal analiz sonuçlarında, Rittmann
diyagramında Rittmann indislerinin 6 r3 dolayın-
da olduğu ve zayıf kalkalkalin kesime düştük-
lej t, Taylor diyagramında ise yüksek Klu an-
dezit ve dasit olarak adlanabilecekleri ortaya
çıkar (şekü28 ve 20),

Ayios adasmm büyük bir kısmı da aynı
volkaniüerden oluşmuştur. Ktenas (1935) ta-
rafından alınan örneğin kimyasal analiz sonu-
cunu kullanırsak, Rittmannn diyaframında,
Rittmann indîsinin §:2 olduğu ve orta kalkalka-
lin nitelikli olduğu, Taylor diyagramında ise
dasit kesimine düştüğü belirginleşir (şekil 28 ve
29).

4- SomotraKi
# Äyios

MidüH adasında yine Orta Miyosen yaşü,
aynı kalkalkalüı volkanizma devam eder, Yapı-
lan radyometrik yaş belirlemeleri 15,5; 10,2;
16?9 ve 18 m*y, gibi değerler verir (Borsi ve di-
ğerleri, 1972), Volkanizma başlangıçta andezi«
tık lav ve tüflerle etkin olmuş, daha sonra ge-
niş alanlarda yüdekler veren riyodasitüç bile-
şimde ignimbritler oluşmuştur, tgnünbrit Örtü-
sü en çok 150 m, kalınlıkta olup metamorfik
bîr taban üzerinde (SerpantMt, mermer ve
§M) bulunmaktadır, Ignimbritik örtü KD-GB
yönlü faylardan etkilenmiş ve batıya doğru e-
ğilmişlerdir. Daha genç bir fay sistemi olan
KB-GD yönlü faylar bu örtüyü kesmektedir,
tgnimbrit oluşumu çok miktarda magmanın
yüzeye çıkabileceği açık yanMara bağlanabilir.
Böyle yarıklar ise ancak sert bir temel sayesin-
de olabilir ki bu da Midilli adasında mevcuttur
(Jones, 19T1; Bom ve diğerleri, 1672). Midilli

adasında lav domlan, lav akıntıları, tüf-aglo-
meralar ve volkanik breş seklinde ürünler ve-
ren bir volkankma etkin olmuştur. Lavlar» St-
reckeisen üçgen diyaframına göre Latit-ande-
zit, Latit ve dasit olarak adlanabilirler. Borsî
ve diğerleri (1972) ve Georgalas (1949) tara-
fından alman 11 örneğin kimyı^al anallı so-
nuçlannı kullanacak olursak, Rittmann diyag-
ramında (şekil 28) Rittmann mdislerînin 8:l-2f5
arasında olduğu ve doygun ve orta derecede
kalkalkalin oldukları görülür, Taylor sınıfla-
masında ise yüksek alümina bazalt» Yüksek Klu
andezit, andezit» dasit ve Riyolit olarak adla-
nabilirler (şekil 29). Midilli adasında daha son-
ra Üst Miyosende alkali bazaltik bir volkanîşna
etkin olmuş ve küçük bîr bölgede yüılekler ver-
mi§tir. Bu alkali bazaltik volkanızma şoşonitik
niteliktedir (Fytikas ve diğerleri» 1976).

Sakız, Sisam, Patmos, Kalimnos, Kappari,
Piskopî adalarında ve Kos adabının doğusunda,
Bodnmı volkanitlerîyle eş provenste bir volka-
nizma etkindir, Volkani^a gendlikle alkalin
nitelikli olmakla birlikte yer yer de Bodrum'-
da olduğu gibi kalkalkalin volkanîtlerle »alkalin
volkanitlerin blraradalıgı söz konusudur.

Sakız adasında yaygm kalkalkalm (Riyo-
lit» latit-andezit ve kuvars latit*aııdeMt) volka-
nisna ile birlikte, alkalin nef elin olivin latit ba-
zaltlar görülür* Tüm lavlar Üst Miyosen yaşlı-
dırlar (Beseneker ve Ptehler, 1974)*

Sisam (Samos) adasında da Orta Miyo-
sen yaşlı alkaU riyolitik bir volkanizma ile bir-
likte daha genç, Üst Miyosen yaşlı alkali oHvin
bazaltlar Menir (Piehler ve Stengelin, 1968),
Bazaltik lavlar içinde riyolitik lav ve temeldeki
kireçtaşı anklavları görülür, Bazaltik lavlar
Al2Oâ bakımından çok fakir olup %8-6 AlgO8

içerirler. Bazaltlarda olivin, hipersten ve Nefe-
lin de förülür, ve şoşonitik niteliktedirler (Ro-
bert, 1976),

Patmos adasında, ajmntlı çaüşmalar sonu-
cu alkalin nitelikli, alkaU riyolit, potassik tra-
kit, potassik bazalt ve ender olacak kalkalka-
lin nitelikli kuvars-latit türde lavlann ardalan-
masmdan oluşan bir volkanizma saptanmıştır.
Temelde Paleozoyik yaşlı mermerler vardır.
Küçük b^ bÖlg^ie de Fonolit yiMeğî izl©nmi§-
tir (Robert, 1976). Lavlar Üst Miyosen yaşlı»
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dır. Ancak son yapılan radyoraetrik araştırma«
İarda 4,36; 7,03 ve 7,20 m.y. gibi yaşlar saptan-
mı§ (Fytikas ve diğerleri, 197Ö) ve alkalin vol-
kankmanm bîr süre Plyosende de devam ettiği
belirlenmiştir, Lavlarda Al2Oa miktarı düşük
olup %7-8 dolayındadır. T1Ö2 fazla miktarda
olup !%2-3 arasındadır, Patmoe adasındaki ba-
zaltik lavlarm bir kısmı şoşonitîk niteliktedir*

Kappari (Pserimos) adasında, aym şekil-
de, Üst Miyosen yaşlı alkali nitelikli ve Mit,
kuvars latit, trakit ve kuvars trakitik bir vol-
kanizma yer yer etkindir (Pichler ve StengeMn,
1068), Aynı volkani^ma Koş adasının doğu
uçunda da kendini gösterir.

Kalimnos adasında, Üst Miyosen yaşlı al-
kali riyolit, riyolit, latit andeMt ve latit bazalt
şeklinde §oğun alkalin, yer yer kaJkalkalin lav-
lar bîr arada bulunur. Aynı volkanizma Pisko

pi (Tilos) adasında da yer yer etkin olmaktadır
(Pichler ve Stengelin, İ968).

AKTİF Ytmi ZONXJNDAN TÜREYEN
KUVATERNER-AKTÜEL YAŞLI
KALKALKALİN ADA YAYI
VOl̂ KANtZMASI

Bilindiği gibi, Afrika plakasının, Ege-Ana-
dolu plakası ile çarpışma ve alta dalması sonu-
cu olasılıkla Üst Miyosende başlıyan ve Girit
adasının güneyinden geçen yitim olayının (şe-
kil 30) günümüze değin etkinliğini sürdürdüğü
pek çok ara§tıncı tarafından saptanmış ve yi-
tim sonunun varlığına ve Özelliklerine ilişkin
pek çok veri toplanmıştır (Morelli, 1978; Ercan
ve diğerleri, 1970) * Yaklaşık 12 Milyon yıl önce
oluşmaya başlıyan yitim zonu (Fytikas ve di-
ğerleri, 1976), Ege denizinde ilk volkanik ürün-
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lerînl iki ada yayı volkanizması şeklinde yakla-
şık 3 m.y. Önce vermeye başlamış (Milos adası)
ve volkanik etkinlik günümüze değin süregel»
mistir. Ada yaylarmdaki tek aktif volkan Şan-
törün adalarında olup en son 1950 yılında lav
püskürtmüştür* Diğer adalarda bilinen son püs-
kürmeler Methana (M,Ö. 250) ve Nysiros
(1888) dedir, Ege denizinde bu yitim zonundan
türeyen volkanitler, iki ada yap şeklinde dizi-
lim gösterirler* Bunlardan güneydeki Cromyo-
nia, Aegina, Methana, Poros, Milos, Santorini,
Khristiana, Anidhros, Yelli ve Nysiros volka-
nik merkezlerini içeren bir dış yay ve daha ku-
zeyde yer alan ve Porphyrion, Thebes, Eileria,
Aehilleion, Likades, H. îoannis, Antiporos ve
Kos volkanik merkezlerini içeren bir iç yaydır.
Her iki volkanik kuşağın da kayaları, bazalt-
andeat-dasit-riyolit serisi olup tipik bir kalka!«
kalin takıma aittir (şekil 31). ÎQ yaym volka-
nik merkezleri, dış yaya göre artan bir K̂ O içe-
riği gösterirler. K2Ö/Si0ı2 oranında da güney-
den kuzeye doğru gidildikçe bir artış göze çar-
par ki, bu da K2t>/3i02 oranının, Benîoff zo-
nunun artan derinliği ile artmakta olduğu ku-
ramım Öne süren araştırıeılan desteklemekte-
dir. Ayrıca, değişken fakat nispeten yüksek
olan Sr izotop oranları (değerleri 0,7037-0, 7184
arasındadır) iç yayın volkan kayalarında yük-
selir (Pe ve GladhiU, 1975). Ringwood (1969)
un düşündüğü ada yaylan modelinin esasına
göre, volkantema, alçalan bir litosfer parçasının
amfibolit veya eklojit ile en ai 30 km* en çok
80-150 km. derinlikte eriyip karışması ile oluş-
maktadır* Ege ada yaylarında bugüne değin
toleyitlere rastlanmayıp, bu zonun tipik Pasi-
fik okyanusa! yitim zonlarmdan farklı olduğu-
nu belirtmekte, bazı araştmeılar toleyit olma-
yışım, Afrika plakasının 2,5-2,7 cm/yıl gibi dü-
şük bîr hızla yitmekte olmasına bağlamakta-
dırlar (Pe ve Piper, 19T2).

Girit adasının güneyinden geçen aktif yi-
tim zonunu daha batıya doğru gözleyecek olur-
sak (şekil 30), İtalya'nın füneyinde bir dönüş
yaptığı ve Sicilya adası kuzeyinde "AeoMan A-
daları" denilen volkanik adaların da bu yitim
zonundan türedikleri belirlenmektedir, Aeolian
adalan, 8 volkanik ada olup (şekil 32), Alicudi,
FUicudi, Sauna, Lipari, Vulcano Panarea, Ba-
silizzo ve StromboU adalarıdır. Bunlardan Vul-
cano ve Stromboli adalarında, volkanlmna gü-
nümüzde de devam etmektedir. Aeolian adala*
rında başlangıçta toleyitik, daha sonra bazalt,

Yitim zonundan türeyen Ege denizindeki
ada yayı voîkanîzmasmdan salt Milos, Santori-
ni, Khristiana, Anidhros Antiporos, Kos, Nysi-
ros ve Yelli adalarındaki volkanİMnaya değini-
lecektir.

Milos adasında ve yanındaki Andümlos,
Kimolos, Polîaidos, adacıklannda ilk volkanik
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aktivite 8 milyon yıl önce başlamıştır. Saptanan
en genç lav ise 480,000 yıllıktır. Yapılan radyo-
metrik yaş belirlemeleri 1,4.7 Milyon; 1,13 Mil-
yon; 880.000 ve 480.000 yü gibi değerler ver-
miştir (Fytikas ve diğerleri, 1976). Milos ada-
larında lav domlan ve akmtılan, tüfler, laahar,
ignimbritler ve obsidiyenler v*b* volkanik ürün-
ler izlenmektedir. Lavlar, Streekeisen'e göre
İatit-andezit Dasit, Riyodasit ve Riyolit olarak
adlanabilir, Rittmann indisleri 8:1,5-3 arasında
olup orta derecede kalkalkalindirler (Pichler
ve Stengelin, 1968). Adada günümüzde de sıcak
su ve fümeroller görülür* Lavlar içinde yer yer
glokofan-lavsonit şist anklavları bulunmuştur
ve bu bölgeden geçen daha eski bîr yitim zonu-
nun varlığının kamtı olarak yorumlanmıştır
(Vilminot ve Robert, 1974)'.

Santorinï adalarında ise (şekü 33) ük vol-
kanik aktivite yaklaşık 1 milyon yıl önce başla-
mıştır. Da!m sonra yaklaşık M.Ö. 1400 yılların*
da çok şiddetli bir patlama olmuş ve patlama
sonucu, küller 200,000 km2 lik bir geniş alana
yayılmış, ayrıca o devirdeki meşhur Minos uy-
garlığı büyük çapta yok olmuş ve yok olan kıta
(Atlantis) rivayeti çıkarılmıştır» Daha sonra,
tarihsel kayıtlara geçen M.Ö, 900, M*Ö, 197, M.S.
19^48-7M-lö70-1650-1707-1866-1925-1928-1939

ve en son 1950 yılında püskürmeler olmuştur ve
günümüMe de fümeroller izlenmektedir (Örcel
ve Blanquet, 1955). Lavlar, kaikalkalin takımın
high^alümina bazalt-Andezît-dasit-rîyolit gibi
bütün tiplerini karakterim ederler (şekü 31).
Rittmajnn indisleri 5:l-3ı arasındadır (Hehler
ve Kusmaul,1972),

Santorini adalarının GB sında yer alan ve
3 küçük adadan oluşan Khristianaadalarında
çoğun dasitik ve ender olarak andezitik lav
akıntılan ve riyolitik tüfler görülür. Lavlarda-
M yüksek miktarda Cr, Ni ve Mg içerikleri, an«
deMtik magmanın ultramafik materyalle karı-
lıp kirlendiğini belirler, Khristiana adaları, Ege
denizindeki volkanik ada yayımn en güney sı-
mrmdadır ve lavlar Benioff zonunun en az de-
rin olan kesiminden geldiği için K sö miktan en
düşüktür, Khristiana adalarında SiO2 !%60 için
ortalama K2O !%1,68 dir. Lavlar yaklaşık 135
km. derinlikten gelmiştir. Daha kuzeydeki San-
torini adalarında SiO2 !%60 için ortala K2Ö
%1,8İ tür ve lavlar yaklaşık 145 km. derinlik-
ten gelmiştir. SantorM adalarının daha da
kuzeyindeki Anidhros volkanik adacığında ise
SiO2 '%60 için ortalama K̂ O %2ßi dir ve lav-

lar yaklaşık 165 km» derinlikten gelmiştir (Mu-
rad ve Pucheld, 1976),

Nysiros ve Yelli adalan, Güneyindeki ada
yapnın en doğu ucunu oluştururlar, Volkaniz-
ma lav, tüf, perlit ve obsidiyen gibi ürünler ve-
rir, Lavlar, mı yaşhlarda, başlanpçta SiÖ2 ba-
kımından fakir olup bazaltik andezJt, latit-an-
dezit tipte olmalarına karşın son evrelere doğ-
ru, gençleştikçe, gittikçe SiÖ2 bakımından zen-
ginleşmişler ve dasit, riyodasit ve riyoüt türde
^oluşmuşlardır. Lavlann Rittmaım indisleri, S: 1-8
arasındadır (Davis, 1968), Nysiros adasındaki
genç volkanik indifalarda etrafa saçılan vol-
kan bombaları, pîroklastikler ve küller, Datça
yarımadasındaki Knidos çevresinde alüvyonlar
altında Menirler. Nysiros adasından alman bir
örneğin radyometrik yaş belirlemesi 200,000 yıl
olarak saptanmıştır. (Fytikas ve diğerleri,
1976), Nysîros adasında en son 1888 yılmda
bir mdifa olmuştur.

Antîparos adası, kuzeydeki ada yayı için-
de yer alır, Volkaniana, Antiparos ve çevre-
sindeki küçük adalarda salt, riyolitik ve alkali
riyolitik nitelikte ürünler vermiş olup, Rittmann
indisleri 8:1,8-3,5 arasında değişir (Pichler ve
Stengelin, 1968). Lavlar, Benioff zonunda da-
ha derinlerinden geldiği için K2O içeriği l%4-6
arasında yüksek değerlere ulaşmaktadır (Nüı-
kovîch ve Hays, 1972),
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Kuzey ada yayının en doğudaki ucunu oluş-
turan Kos adasımn doğu kısmında, aynen Sa»
kn»Sisam ve Patmos adalarında olduğu gibi
Üst Miyosen yaşlı Alkali bazaltik bir volkaniz-
manın etkin olmasına karşın, batı kısmında,
aktif yitim zonundan türeyen genç Kuvatemer
kalkalkalin andezit dasit ve riyolîtik türde lav«
lar yer alır, Bu lavlar da, Antiparos ada amda-
ki lavlar gibi» «%6 ya kadar erişen yüksek K2O
içerirler,

SÖNUÇLAB VE IABTIŞMA
Bölgedeki Üst Kretase ve Senozoyik yaşlı

volkanizmaya ilişkin, çeşitli axastmeilarm bul-
guları göz Önüne alınacak olursa, ilk aşamada,
bu geniş alandaki, farklı yaşlarda ve nitelikler-
deki tüm volkanitlerin e§ kökenli olmadıkları ve
değişik yaşlardaki volkanitler için farklı köken*
sel yorum yapmanın gerekliliği belirlenmekte-
dir.

Kuzeyde Şile-îstanbuİ ve Demirköy'de yer
alan ve Bulgaristanda da geniş alanlarda devam
eden Üst Kretase yaşlı volkanizmanın tipik bir
ada yayı volkanizması özelliklerini gösterdiği ve
toleyitik-kalkalkaMn-alkalin (şoşonitik) lavların
bir arada olup, olasılıkla Üst Jura-Alt Kretase'-
de Afrika plakasının kuzeye doğru Avrasya
plakası altma dalmasıyla oluşan eski bir yitim
sonundan türedikleri fikri ağırlık kazanmakta-
dır, Ancak, daha güneyde yer alan Eosen-Oligo-
een yaşlı kalkalkalin volkantemanm (Keşan,
Mudanya-Gemlik, Yalova, Biga-Bayramiç-Ça-
nakkale volkanitleri), Üst Kretase volkanitle*
riyle eşkökenli olup olmaması sorunu henüz
tam aydınlığa kavuşmamıştır. Hernekadar basa
araştırıcılar birbirini takip eden ikili yitim m-
nu düşünmekte ve Eosen-Oligosen yaşh volka-
nitlerin de Üst Kretase volkanitleriyle birlikte
aynı plaka devrimleriyle ilişkili olduklarım öne
sürmekte iseler de bu konuda henüz yeteri ka-
dar veri elde edilmemiştir. Eosen-Oligosen vol-
kanitlerinin, kendilerinden daha genç olan Mi«
yosen-Pliyosen volkanitleri üe de ülskili ve eş-
kökenli olabileceği de göz önüne alınmalıdır.

Güney Efe adalarında görülen ve 3 milyon
yıl önce olupnaya başlayıp, günümüze değin et«
küüîğinî sürdüren gen§ kalkaîkalin volkamzma-
nın da kökeni, yapılan ajnıntılı §ali|malarla açı-
ğa kavuşturulmuş ve yaklaşık Üst Miyosende
başlayıp, günümüze değin oluşumunu sürdüren
ve Afrika plakasının Ege-Anadolu plakası ile
çarpışıp alta dalmadı sonucu oluşan aktif yitim

zonundan türedikleri saptanmıştır. Ancak bu
volkanizmanm tipik Pasifik yitün zonu volka-
nimnasmdan farkh olduğu, kalkalkalin lavlann
yamsıra toleyitik ve alkalin nitelikli lavların
bulunmayışı da göz önüne alınmalıdır. Buna
karşın, aynı yitim zonunun daha batıya doğru
devamı olan italya'nın güneyindeki zondan
türeyen ada yayı volkanitlerinde (Eeonliyen
adaları) kalkaîkalin lavlann yamsıra alkalin
ve toleyitik lavlann varlığı da bilinmektedir,

Batı Anadolu ve bazı Ege adalarındaki Mi*
yosen-Pliyosen yaşlı, çeşitli evrelerdeki kalkal-
kalm v© alkalin (yer yer şoşonitik) volkanitle-
rin kökeni hakkında çelişkili fikirler öne sü-
rülmekte olup, araştırıcılar henüz tam bir fikir
birliğine varamamışlardır, Miyosen-Pliyosen
yaşh kalkaîkalin volkanitlerin, bugünkü Sa-
mothraki-îmroH-Limni-Ayios-Skiros adalanmn
daha batısından geçen ve olasılıkla Paleosen
yaşh eski bir yitim zonundan türedikleri görü-
şü (Ercan ve diğerleri, 1979) henüz tam ağırlık
kazanmamıştır. Araştmeılar, Batı Anadoluda-
ki kalkaîkalin lavlarda, batıdan-doğuya bir K2Ö
zenginleşmesi olduğunu ve dolayısıyla bunların
daha batıdaki eski bir yitim zonundan türedik**
lerini öne sürmekte iseler de lavlardan kimya*
sal analiz için ahnan örnek sayısının az oluğu
ve ayrıca Foça»Menemen çevresindeki aynnüh
petrokimyasal çalışmalar (Savaşçın 1974, 1975,
1978) bu görüşü desteklememektedir. Özellikle
Foça yöresindeki lavlardan alınan örneklerde
yapılan majör, "trace" ve nadir toprak element-
leri analiz sonuçları, en azından bu bölgedeki
ardışıMı kalkaîkalin ve alkalin lavların bir yi*
tim zonundan çok, bir açılma (grabenleşme)
volkanîzması olduğu förüşünü tamtlar (Savaş-
çın, 1978). Esasen Bt Anadoludaki alkali nite-
likli (trakibazalt-hawaiyit-mujearit-alkali oli-
vin bazalt tefrit) lavlann, genç graben hattan
boyunca KB-GD yönde dizilimi, yapılan kimya-
sal analizlerinin yorumu ve bunların dünyada-
ki tipik levha içi açılmalarla oluşan diğer vol«
kanitlerle olan benzeşmeleri de dikkate alınma-
lidn%

Foça ve Kula yörelerindeki ve Batı Anado-
ludaki diğer alkali nitelikli lavlarm, levha içi
açılmalarla, Eksel kimberUtik magmanın sorguç
(plume) yolu üe yükselmesi sonucu oluştukları
ve bölümsel kabuksal ergimelerle, kendilerine
eşlik eden kalkaîkalin lavlann gelişimine de
neden olduğu görüşü (Savaşçın, 1978) ağırlık
kazanmaktadır. Aynca tolejdtik nitelikli hiçbir
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İavm da bulunmayışı, bizi eski bir yitim zonun-
dan türeme fikrinden uzaklaşmaya zorlamak-
tadır» Bunun yanında» kalkalkalin (latit ande-
zit-kuvars latit-andezit*dasit-riyodasit ve riyoli-
tik) ve alkalin (alkali badt-traki-bazalt-hawai-
yit-mujearit-tefrit) lavlarla birlikte yer yer de
alkali nitelikli riyolitik lavların da biramda bu»
lunşu (Urla-Seferüıisar-Cumaovası) da göz
önüne alınmalıdır. Alkali riyolitik asitik lavlann
üst kabuktan türediği görüşü çoğun ara§tıneı-
larea benimsenmişse de oluşum işlemi için ana«
tektik, bölümsel ergime ve yükselen magma
sonucu anatektik ergimeler gibi değişik kav-
ramlardan hangisi ile uyumluluk sağladığı so-
runu da henüz tam açıklık kazanmamıştır (Sa-
vaşçın, 1978),

Ayrıca volkanik kayaç adlandırılması soru-
nu da henüz tam belirlenmemiş olup, lavlar çe-
şitli sınıflamalarda değişik adlar almaktadır,
Petrokimiyasal verilere före kalkalkalin nite-
likli pek çok kayaç, alkalice çok zengin olup» bu
nedenle yapılan grafiklerde alkalin kesime düş-
mektedirler*

Sonuçta» Batı Anadolu'da, özellikle Miyo«
sen-Pliyosen yaşh tüm lavlarda ayrıntılı petro-
lojik ve jeokronolojik incelemelerin gereği tar-
tışılmaz bir şekilde ortaya çıkmaktadır* Bölge-

de ilerde yapüacaş daha ayrıntılı çalışmalar,
konuya daha fazla açıklık getirecektir.
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