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TÎREBOLU-HARŞÎT (GÎRESUN) ARASI JURA-KRETASE YAŞLI
MAGMATIK KAYAÇLARIN PETROLOJÎSÎ VE JEOKİMYASI
Petrology and geochemistry of the Jurassic - Cretaceous
magmatic rocks between Tirebolu - Harşit (Giresun)

Nezihi KÖPRÜBAŞI K.T.Ü. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Bölümü, Trabzon

ÖZ: İnceleme alanında tabanı Jura - Alt Kretase yaşlı Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığı oluşturmakta ve Harşit

Granitoyidi tarafından kesilmektedir. Bu birim üzerinde Üst Kretase yaşlı Aşağı Harşit Volkanik Karmaşığı gelmekte-

dir. Bu kayaç gurubu birbirinden bağımsız, volkanizma ile başlayıp tortullaşma ile sona eren üç fazdan oluşmaktadır.

Yörede en genç volkanikler Neojen yaşlı olivin-ojit bazaltlardır.

Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığına ait kayaçlar genelde kalkalkalen, fakat daha ziyade toleyite geçiş

gösteren ve primitif ark ortamını belirten bir jeokimyasal karakterdedir. Harşit Granitoyidi T - tipinde, peralüminüs, kal-

kalkalen özelliktedir ve olgunlaşmakta olan bir ada yayı ortamını karakterize eder. Aşağı Harşit Volkanik Karmaşığı'na

ait kayaçlar da yitim kökenli ve kalkalkalen özelliktedir.

ABSTRACT: In the investigation area, the basement area formed by Pontid Lower Basic Volcanic Complex of Jurassic

- Lower Cretaceous age and is intruded by the Harşit Granitoid. The unit is covered by the Lower Harşit Volcanic

Complex of Upper Cretaceous. This rock group comprises three phases independent of one another, begining wiyh vol-

canism and ending with sedimentation. The youngest volcanics in the area are the olivine - augite basalts of Neogene

age.

The rocks belonging to the Pontid Lower Basic Volcanic Complex are in a geochemical character, which is gene-

rally calcalkalen, but rather, showing transition to tholeiite and indicating a primitive arc environment. The Harşit Gra-

nitoid has I-type, peraluminus, calcalkalen features and characterize an island arc environment that is getting mature.

The rocks bellonging to the Lower Harişt Volcanic Complex are also related to the subduction and are calcalkalen in

character.

GİRİŞ

inceleme alanları Giresun ili sınırlan içinde Tire-

bolu - Doğanken! (Harşit) arasında olup, yaklaşık İSO

km2>dir (Şekil 1). Bu alan, tipik bir magmatik ark olan

ve Karadeniz sahili boyunca uzanan Pontid Jeotektonik

Birliği'nin Doğu Pontid volkanik ve metalojeftik praven-

si içinde yer alır.

Doğu Pontid metalojenik kuşağı, içerdiği litolojik

birimlerin ilginçliği, çeşitliliği ve cevher zuhurlarının

çokluğu nedeniyle eskiden beri birçok araştırıcıya konu

olmuştur. Acar (1972), Vujanoviç (1972) yöredeki cev-

her zuhurlarını ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Akın

(1974) ve Eğin (1978) Harşit - Köprübaşı metalik cev-

herleşmesini inceleyen Ph. D. tezleri hazırlamışlardır.

Gedikoğlu (1978) Harşit Granitoyidi ve çevre

kayaçlannı ayrıntılı olarak inceleyen bir çalışma

yapmıştır. Aslaner ve diğ., (1982) çalışmalarında Harşit

Vadisi'ndeki Üst Kretase yaşlı mineralizasyonlan ince-

lemişler ve bunların jenezleri hakkında önemli bulgular

elde etmişlerdir.
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GENEL JEOLOJİ

inceleme alanında en yaşlı birim, ilk defa Zankl

(1959) tarafından Alt Bazik Seri olarak adlandırılan spi-

litik bazalt, andezit, dasitik kayaç ve mermerlerden

oluşan Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığadır. Jura -

Alt Kretase yaşlı olan bu birimdeki bazaltlar aşırı dere-

cede sipilitleşmişler, andezitler ise yer yer keratofir-

leşmişlerdir. Birim içirişinde bulunan mermerler masif

bir görünüme sahiptirler.

Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığı Harşit Gra-

nitoyidi tarafından kesilmiştir (Şekil 2). ilk defa Schult-

ze - Westrum (1959) tarafından Harşit Graniti olarak ad-

landırılan birim daha sonraları Gedikoğlu (1978)

tarafından Harşit Granit Karmaşığı olarak ad-

landırılmıştır, inceleme alanında bulunan granitoyitik

kayaçlar tek bir isim altında toplanamayacak ve kesin

sınırlan jeoloji haritasına işlenemeyecek kadar çok

değişimler gösterir. Bunlar granit, alkali granit, alkali

Şekil 1. Yer bulduru haritası.

Figure I. Location map.

feldispat granit, granodiyorit, kuvarslı diyorit ve diyorit
gibi kayaçlardır. Bu çeşitliliğin nedeni büyük bir
olasılıkla aynı magma odasından türemiş birbiri ardına
gelen magma akıntılarının katılaşması olayıdır.

Granitoyid sokulumu ve mermer dokanağma

bağlı olarak gelişen skarnlar kalınlıkları bazan 150 - 200

mfyi bulan bir zon oluştururlar.

Yörede yoğun bir şekilde kendini gösteren Üst

Kretase volkanizmasına ait kayaçlar Aşağı Harşit Vol-

kanik Karmaşığı olarak adlandırılmıştır (Şekil 3). Birbi-

rinizi izleyen üç ayrı fazla gelişen birim, çok genel an-

lamda büyük bir volkanotortul istif görünümündedir

(Şekil 4).

Birinci volkanik faz mineralize dasit ve tüflerle

başlar. Volkanik etkinliğin durduğu dönemlerde çökelen

pelitik tortul kayaçlarla (ptj) son bulur. Bu fazın en

önemli özelliği çalışma alanı ve yakın yöresinde bulu-

nan büyük küçük birçok maden zuhurunu içinde bulun-

durmasıdır.

ikinci volkanik faz bazik bir volkanizma ile

başlar. Kalınlıkları bazen 200 m'yi bulan hipersten-ojit

bazalt lavlar ve aglomeratik görünümlü piroklastikler bu

fazın tabanını oluştururlar. Daha sonra volkanizmanm

asitik bir karakter kazandığı söylenebilir. Asitik volka-

nizmanm ürünleri olarak iri korrode kuvarslı porfiri

dasit ve biyotitli dasitleri görmek mümkündür. Volka-

nizmanın duraksadığı dönemlerde yine pelitik tortul

kayaçlar (pt2) çökelmiş ve faz sona ermiştir.

Üçüncü volkanik faz Üst Kretase'nin en üst

kısmını oluşturur. Oldukça kaim bir dasitik tüf birimi ile

başlar ve son bulur, inceleme alanında tüflere ait lav-

ların bulunmaması bu volkanizmaya ait merkezin

çalışma alanı dışında olabileceğini düşündürmüştür.

inceleme alanındaki en genç volkanik kayaçları

Neojen yaşlı olivin - ojit bazaltlar oluşturmaktadır. Ojit

kristallerinin çıplak gözle rahatlıkla görülebildiği bu

kayaçlar diğer bazaltik kayaçlardan daha az altere

olmuşlardır. Birim Senoniyen ve Üst Kretase yaşlı bi-

rimleri kesmiş ve onları uyumsuz olarak örtmüştür.

Yöredeki en genç oluşuklar taraçalar ve

alüvyonlardır.

PETROKİMYA

Bölgede üç ana evrede oluşan magmatik
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Çizelge 1. Alt Bazik Volkanik Karmaşığı'na ait bazalt-

ların ana ve bazı iz element içerikleriyle

CDPW normları.

Table I. Major and some trace elements content and

CIPW norms for the basalts of the Lower

Basic Volcanic Complex.

kayaçlann evrimini ve tektonik yerleşimini incelemek

amacıyla ayrıntılı bir şekilde petrokimya çalışması

yapılmıştır. Çalışmalar sırasında analizlerin tümü

K.T.Ü. Jeoloji Bölümü Jeokimya Laboratuvarında

yapılmıştır.

Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığının Jeo-

kimyası

Birime ait kaylaçlarm analizleri Çizelge l'de su-
nulmuştur. Bu analiz sonuçlan çeşitli diyagramlara
uyarlanmış ve sonuçlan irdelenmiştir.

Volkanitlerin kimyasal analizlerinden alkali

(N&fî + KgO) ve SiO2 kapsamlan kullanılarak yapılan

diyagramda Irvine ve Baragar (1971), Macdonald ve

Katsura (1964) ve Kuno (1960) ayınm hatlan kul-

lanıldığında, bunlann çoğunun subalkalen (kalkalkalen

Şekil 3. Harşit (Giresun) bölgesinin jeoloji haritası.

Figure 3. Geological map of the Harşit (Giresun) region.
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+ toleyitik), bir kısmının da özellikle sipilitleşmeden

dolayı kalkalkalen sınırına çok yakın alkalen ve alkalen

özellikte oldukları görülmüştür (Şekil 5).

AFM diyagramında (Kuno, 1968) çeşitli magma

tiplerinin farklılaşma gidişleri verilmiştir. Bunlardan to-

leyitik magmalar farklılaşmanın orta evrelerinde aşın

demir zenginleşmesi göstermektedir. Kalkalkalen seri-

lerde ise bu durum, alkalilik arttıkça demirin azalması

sekilinde görülmektedir. Pontid Alt Bazik Volkanik

Karmaşığı örnekleri AFM diyagramına uyarlandığında

(Kuno, 1968) örneklerin kalkalkalen trendini verdikleri

görülmektedir (Şekil 6).

Çalışma alanındaki volkanik kayaçlann ¥^O ve

SiO2 içerikleri kullanılarak Peccerillo ve Taylor (1976)

diyagramına göre adlandırmalan yapılmıştır (Şekil 7).

Bu diyagramda bunların genellikle toleyitik ve kalkalka-

len (bir kısmı yüksek potasyumlu) özellikte oldukları

saptanmıştır.

Volkanik kayaçları kimyasal yönden daha da

aynntıh olarak adlandırmak için Zanettiıl (1984) diyag-

ramındaki yerleri araştınlmış (Şekil 8), örneklerin ba-

zalt, andezit, dasit, bazaltik andezit, traki bazalt ve feno-

tefrit alanında yer aldıklan görülmüştür.

Harşit Granitoyidi'nin Jeokimyası

Tanımlama

Streckeisen (1976), Chappel ve White (1974)'a

göre mineralojik, petrografik ve petrokimyasal
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9
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tanımlaması yapılmış granitik kayaçlar, genelde aynı

kütle içinde fakat birbirine yakın değişik bileşimde ve

dolayısıyla farklı petrografik adlarda kullanılmaktadır.

Jenezi aynı olan bu petrografik birimlerin

oluşturduğu kütle için son yıllarda "granitoyid" deyimi

kullanılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde de granitten

alkali granite, diyorite ve hatta gabroya kadar çeşitli

kayaç gruplarını içeren büyük granitik sokulumlar için

yine "granitoyid" terimi kullanılmaktadır.

Çizelge 2. Yitimle ilgili granitoyid serilerinde petrolo-

jik, jeokimyasal değişimler ve sınıflama

(Brown ve diğ., 1984).

Table 2. Petrological, geochemical variations and

classification in granitoid series related to

subduction (Brown et al., 1984).

Granitoyidlerin Genel Jeokimyasal Özellikleri

Granitik kayaçlann kökeni hakkında uzun

yıllardan beri süregelen tartışmalarda jenez ile ilgili

çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

İlk defa Chappel ve White (1974), granitoyid ba-

toliüerini kimyasal ve mineralojik kriterleri göz önüne

alarak magmatik manto kökenli I - tipi granitler ve daha

önce oluşmuş metamorfik ve sedimanter kayaçlardan

türemiş kabuk kökenli S tipi granitler olarak

sınıflamıştır.

Daha sonra Ishihara (1977) bu sınıflamaya bir

ekleme yaparak I - tipi granitleri "magnetit serileri", S -

tipi granitleri de "ilmenit serileri" olarak ayırmıştır. Pitc-

her (1983) bu sınıflamaya ayrıca M ve A - tiplerini ekle-

miştir. Bütün bu çalışmalardan yararlanarak Brown ve

diğerleri (1984), granitoyidleri ana petrolojik ve jeokim-

yasal karakterlerine göre Çizelge 2'de özetlendiği gibi

sınıflamıştır.

Granitoyid sokulumlannı jenetik olarak

sınıfladırmayı amaçlayan yukarıdaki çalışmalardan

yeryüzünde oluşan granitik kütlelerin çok büyük bir

kısımının yitim mekanizmasıyla oluştuğu ortaya

çıkmaktadır. Bunlardan M ve T - tipleri daha çok manto
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kökenlidir ve yitim süresince oluşmaktadır. S - tipi ola-

rak sınıflandınlanlarda ise, kabuk köken kendini belli et-

mekte ve genellikle bunların oluşumları yitimin son ev-

resine veya çarpışma başlangıcına rastgelmektedir. Az

da olsa bir kısım granitler (A - tipi) plaka içi veya yay

gerisi ortamlarda oluşmakta ve belirgin kimyasal karak-

terleriyle diğer tip granitlerden ayrılmaktadır.

Harşit Granitoyidi'ne ait kayaçlann ana ve iz ele-

ment analizleri ve CDPW normları Çizelge 3'de sunul-

muştur. Analiz sonuçlan çeşitli diyagramlara uyar-

lanmış ve irdelenmiştir.

Ana Oksit Özellikleri

Ana element içeriklerinden SiO2, A12O3, CaO,

K 2 O ve NagO arasındaki ilgiler granitoyidlerin

sınıflamalarında önemli rol oynarlar. Özellikle alkali -

kalsiyum ilgisi günümüz literatüründe de halen önemle

kullanılmaktadır. Bu amaçla inceleme alanındaki grani-

toyid örnekleri Şekil 9fda Peacock (1931) diyagramında

değerlendirilmiştir.

Aşın aynmldaşmadan dolayı örneklere ait (K^O

+ Na2O) ve CaO değerleri, birbirinden çok uzak

kümelenmeler şeklinde görülmektedir. Enterpolasyon

yoluyla bu kümelenmelere ait çizilen olası trendlerin

kesim noktası yatay eksene iz düşürüldüğünde

örneklerin alkali - kalsiyum indeksinin "kalkalkali"

alana düşebileceğini göstermektedir.

Çizelge 3, Harşit Granitoyidi'nin ana ve bazı iz ele-

ment, içerikleriyle CIPW normlan.

Table 3. Major and some trace element content and

CIPW norms for the Harşit Granitoid.
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Aynı örneklerinin alümina doygunlukları Çizelge

4'de özetlenmiştir. Bu tabloda bütün örneklerin

alüminyum doygunluğu açısından peralüminus oldukları

görülmektedir.

Aynı örnekler AFM (Kuno, 1968), diyagramına

uyarlandığında tümünün toleyit - kalkalkalen trendi

arasında toplandıkları görülmektedir. Göze çarpan diğer

bir önemli özellik de, aynmlılaşmadan dolayı örneklerin

tamamının A (1^0 + Na2O) uç noktasına yakın bir

alanda kümelenmiş olmasıdır. Bu da, granitoyitik kütle

içinde bazik ve ortaç kayaçlann çok az yada hiç bulun-

mayışı nedeniyledir (Şekil 10).

1 z Element Kimyası

Granit kökenini bulmakta, K, Rb, Th, U gibi

hafif nadir toprak elementleri (LREE), (La, Ca) gibi

büyük iyonlu litofiller (BİL) ve aynca Nb, Ta, Hf, Y

gibi kalıcılığı yüksek (HSF) elementlerin çoklukları ve

birbirine oranlan önem kazanmıştır (Brown ve diğ.,

1984).

Harşit Granitoyidi'nin kökenini açığa çıkarmak

amacıyla laboratuvar olanaklarının elverdiği ölçüde Rb,

Sr, Zr, Y, Ba, Nb, Ce analizleri yapılmıştır. Bu iz ele-

mentler P, K ve Ti ile birlikte kondirite oranlanmış,

çıkan değerlerin yönsemesi Şekil lTde dünyada tipi be-

lirlenmiş diğer granitoyid yönsemesiyle karşılaştırılmış

FeO

Şekil 10. Granitoyid örneklerinin Kuno (1968) di-

yagramında dağılımı.

Figure 10. Plots of the samples granitoid on the Kuno

(1968) diagram.

ve örneklerin genç - normal yayların temsil edildiği

alana düştükleri görülmüştür.

Aykol ve Tokel (1991), Doğu Pontidlerdeki

çeşitli granitoyid örneklerini SiO2 - Rb diyagramına

(Pearce ve diğ., 1984) uyarlamışlar ve hepsinin volkanik

yay alanında toplandıklarını görmüşlerdir. Harşit Grani-

toyidi'ne ait örneklerin de bu alana düştükleri

görülmektedir (Şekil 12).

Özellikle yitim jenezinde ayıtman olan HFS ele-

mentlerinden Nb'un Y'a karşı değişimi ve uyumsuz bir

LIL olan Rb'un uyumlu HFS elementlerinden Y +

Nb'nin toplamına karşı değişimi Pearce ve diğ., (1984)

Şekil 11. Harşit Granitoyidi'ne ait (SiO2 : % 67 - 73,

n : 9) iz elementlerin kondrite göre normal-

leştirilmiş dağılımı (Brown ve diğ., 1984).

Normalleştirilmiş değerler Wedephol

(1975)fden alınmıştır. Noktalı alan genç ve

normal yayların aralığını göstermektedir.

Figure 11. Chondrite - normalized trace elements pat-

tern for Harşit Granitoid (Brown and ot-

hers, 1984). SiO2 : % 67 - 73, n: 9. Norma-

lizing values from Wedephol, (1975).

Stippled area represents the range of primi-

tive and normal arcs.
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tarafından irdelenmiş ve diyagram şeklinde verilmiştir.

Her iki diyagramda da Harşit Granitoyidi örnekleri net

bir şekilde volkanik yay alanında yer almışlardır (Şekil

13a-b).

Volkanik yay granitoyidi olduğu diğer diyagram-

larla belirlenen Harşit Granitoyidi, jeotektonik ortam-

ların belirlenmesinde ayırtman olan Rb/Zr - Nb ve Rb /

Zr - Y diyagramına uyarlandığında yay olgunlaşmasını

işaret eden alanda toplandıkları görülmektedir (Şekil

14).

Aşağı Harşit Volkanik Karmaşığının Jeokim-

yası

Bu kısımda Üst Kretase yaşlı asitik kayaçların je-

okimyasal özellikleri incelenmiştir. Karmaşığa ait

örneklerin kimyasal analizleri ve CIPW normları

Çizelge 5'de sunulmuştur. Aşağı Harşit Volkanik

Karmaşığı örnekleri Pearce ve diğ., (1984) tarafından

önerilen Nb-Y ve Rb - Y + Nb diyagramlarına uyar-

Şekil 12. Pearce ve diğ. (1984) tarafından önerilen

Rb - SiO2 ayırtman diyagramında Harşit

Granitoyidi ve Doğu Pontid granitoyidleri-

ne ait değerlerin dağılımı. Doğu Pontid gra-

nitoid değerleri Aykol ve Tokel (1991)'den

alınmıştır.

Figure 12. Rb - SiO2 discriminant plots for the grani-

toids of Harşit and eastern Pontid showing

tectonic classification suggested by Pearce

et al. (1984). Eastern Pontid granitoid valu-

es from Aykol and Tokel (1991).

landığında birimin volkanik yay alanına düştüğü

görülmektedir (Şekil 15 a - b).

Akyol ve Tokel (1991)'in çalışmalarından alınan

Üst Kretase yaşlı Pontid granitoyidlerine ait değerler

Aşağı Harşit Volkanik Karmaşığı örnekleri ile aynı di-

yagramda irdelenmiş ve Şekil 15 (b) de görüldüğü gibi

her iki kayaç gurubunun da volkanik yay alanında top-

landıkları görülmüştür.

Şekil 13, Granitoyid örneklerinin Nb - Y (a) ve Rb -

(Nb + Y) (b) ayırtman diyagramlarında

dağılımları (Pearce ve diğ., 1984). WPG:

Plaka ortası granitoyidleri, ORG: Okyanus

sırtı granitoyidleri, Syn. COLG: Çarpışma

granitoyidleri, VAG: Volkanik yay granito-

yidleri.

Figure 13. Distributions of the samples of granitoid on

Nb - Y (a) and Rb - (Nb + Y) (b) discrimi-

nant diagrams (Pearce et al., 1984). WPG:

Within plate granitoids, ORG: Ocean ridge

granitoids, Syn. COLG: Collision granito-

ids, VAG: Volcanic arc granitoids.
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Çizelge 5, Aşağı Harşit Volkanik Karmaşığı'na ait da-

sitlerin ana ve bazı iz element içerikleriyle

CIPW normlan.

Table 5. Major and some trace elements content and

CIPW norms for the dacites of the Lower

Harşit Volcanic Complex.

SONUÇLAR

Doğankent (Harşit) - Tirebolu yöresinin stratigra-

fisi ve magmatik evrimine yönelik bu çalışma sonunda

elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir.

İnceleme alanının en yaşlı birimini oluşturan ve

daha önceki araştırıcılar tarafından (Zankl, 1962) Alt

Bazik Seri olarak adlandırılan birim için Pontid Alt
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Bazik Volkanik Karmaşığı ismi önerilmiştir. Bu birim

içinde bulunan bazaltların kalkalkalen - toleyit karakter-

li oldukları tesbit edilmiştir.

Pontid Alt Bazik Volkanik Karmaşığı'nı kesen

Harşit Granitoyidi'nin yapılan incelemeler sonucu nor-

mal bir yitim ortamında oluşmuş kalkalkalen ve

peralüminus karakterli bir volkanik ark granitoyidi

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kayaçlar Doğu Pon-

tidlerdeki Kretase Yaşlı diğer granitoyidlerle benzer

petrokimyasal karakterdedir (Şekil 12).

Çalışma alanında bulunan Üst Kretase yaşlı asit

volkanikler ve tortul kayaçlar çok geniş anlamda bir vol-

kanotortul istif görünümündedir. İnceleme sonunda bu

birimler volkanizma ile başlayan ve tortullaşma ile son

bulan üç ayrı faza ayrılmış ve tamamına Aşağı Harşit

Volkanik Karmaşığı ismi verilmiştir. Aşağı Harşit Vol-

kanik Karmaşığı'nı oluşturan felsik volkanitlerin jeo-

kimyası, Pontid'lerde ayrıntılı çalışılmış aynı yaştaki

granitoyid kayaçlanyla karşılaştırdığında benzer jeokim-

yasal karakterlerin ortaya çıktığı görülmüştür (Şekil 15 -

b). Büyük bir olasılıkla bu volkanitleri, Üst Kretase bo-

yunca Pontid'lerde oluşmuş yitim kökenli kalkalkalen

magmatizmanın bir parçasıdır ve bu magmatizmayla

oluşmuş granitoyid batolitleriyle jenetik ilişkilidir.
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