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ÖZ : Akhisar güneydoğusunda mostra veren volkanitlerin yaşı bu çalışmayla Alt Jura olarak saptanmış-
tır. Bu volkanitler, sığ deniz ortamını karakterize eden çökel kayalar içersinde yer almışlardır. Sert,
genellikle yeşilimsi ve petrografik olarak riyolitik olan bu kayaların ana element bileşimleri kalk-alka-
len karakteri göstermektedir.

Batı Anadolu, Ege Adaları ve Yunanistan karası üzerinde mostra veren Triyas ve Jura yaşlı volka-
nitlerin dağılımları ve yerleri harita üzerinde özetlenmiştir. Triyas volkanitleri genellikle spilitik ve ba-
zal tiktir. Jura yaşlı olanlar ise spilitik, bazal tik, andezitik ve dasitik kayalardan oluşmuştur.

Bunların petrokimyasal karakterleri ve oluşum biçimleri. Alt Mesozoyik'te bölgenin jeodinamik ev-
rimiyle, volkanizmanın kökeni arasındaki ilgiyi araştırmak açısından irdelenmiştir.

Tüm veriler göz önüne alındığında, Triyas ve Jura yaşlı volkanik kayaçlarm, bölgede etkin olan
riftleşme olayları ve yitim zonu ürünleri olarak meydana gelmiş olabilecekleri ortaya çıkmaktadır.

ABSTRACT : Volcanic rocks of Lower Jurassic age, which crop out in the southeast of Akhisar, have
recently been identified. They are intercalated with marine deposits, with characterize a shallow
water enviroment. Greenish compact meta-volcanics are petrographically rhyolitic. Major element
analyses indicate that they are calc-alkaline in character.

Distribution and the localitions of the Triassic and Jurassic volcanics which crop out in West Ana-
tolia, Aegean islands and the mainland Greece are summarized on the map. Triassic volcanics are
mainly spilitic and basaltic. Differentiated products are subordinate. Jurassic volcanics consist of spili-
tic, basaltic, andesitic and dasitic rocks.

Their petrochemical character and mode of occurance are discussed in order to understand the
relation between the feodynamic evolution of the region and the genesis of the volcanism during the
Early Mesozoic.

On consideration of the data, the products of Triassic-Jurassic volcanism seem to be related to
rifting and subduction processes.

GİRİŞ

Batı Anadolu'da yer alan Senozoyik yaşlı volka-
nik kayaların özellikle son yıllarda bölgesel düzeyde-
ki ayrıntılı araştırmalara (Borsi ve diğerleri, 1972;
Innocenti ve Mazzuoli, 1972; Ercan, 1979; Ercan ve
diğerleri, 1979; Ercan, 1980; Ercan, 1981; Innocenti
ve diğerleri; 1982; Savaşçın, 1982; Ercan ve Gedik,
1983; Ercan ve Günay, 1984; Ercan ve diğerleri, 1984;
Ercan ve diğerleri, 1985 A ve B v.b.) konu olmaları-

na karşın, Mesozoyik yaşlı volkanitler henüz bölge-
sel düzeyde ayrıntılı olarak araştırılmamıştır. Bu
makalenin amacı, Ege Denizi çevresinde ve Batı
Anadolu'da gözlenen Triyas ve Jura yaşlı volkanitler
lerin dağılımları, kimyasal özellikleri ve kökenlerine
ilişkin yersel verilerin ön değerlendirmesidir. Bu çer-
çeve içinde, Akdeniz ve diğerleri (1980) tarafından
tanınmış olan Akhisar volkanitlerine alt petrokimya-
sal veriler ilk defa sunulmuş ve irdelenmiştir.
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Şekil 1 : Akhisar çevresindeki İLiyas yaşlı volkanik
kayaçlarm dağılımı.

Figure 1 : Bistribution of the Liassic volcanics aro*
und Akhisar

AKHİSAR GÜNEYDOĞUSUNDAKİ ALT JURA
VOLKANJÎTLERİ

Stratigrafik Özellikler

Akhisar güneydoğusunda yüzeylenen Alt Jura
volkanitleri ilk kez Akdeniz ve diğerleri (1980) tara-
fından «Hasköy Formasyonu» olarak tanımlanan Jura
yaşlı bir kırıntılı topluluğunun «Metavolkanit Üye-
si» olarak ayırdedilmiştir. Akhisar doğusunda geniş
yayılımlı olan Hasköy Formasyonu (Şekil 1) döneni*
selMk gösteren bir istif içinde değişik kalınlıktaki ta-
bakalar halinde tekrarlanan çakıltaşı, silttaşı ve
kiltaşlan ile kireçtaşı ve volkanik kaya merceklerin*
den oluşur. Çoğunlukla çakıltaşı ile başlayan tekrar*
lanmalarda kumtaşı ve silttaşına, bazen de killi ki-
reçtaşı merceklerine geçilir. Litofasiyeslerden bir ve-
ya birkaçının atlandığı düzensiz ardalanmalara sık
rastlanır. Çoğu tekrarlanmalarda belirli bir düzen
yoktur (Akdeniz, 1985).

Alttan üste doğru belirgin tane boyu inceliminin
izlendiği birim, Geç Triyas (Noriyen) yaşlı dolomiti-
ze kireç taşlarından oluşan «Gökbel Formasyonu?>
(Akdeniz ve diğerleri, 1980) üzerine transgresif olarak
gelir. Karadan türeme kırıntıların karbonatlar üze-
rine gelmesi ve tabanda kireçtaşlarmm yer yer mer-
cekler şeklinde çökelimini sürdürmesi, daha ileri ev*
rede açman, yavaşça gelişen bir regresyona yorula-
bilir. Formasyonun çökeİim ortamı sığ bir peneplen
alanıdır ve kırıntılı gelişi ile birlikte çökelmenin hız-
landığı sığ denizde çökel tipi ve oranları hidrolik re-
jimin şiddeti, deniz seviyesindeki değişimler ve belki
de iklim faktörlerinin kontrolü altındadır. Tekrarlan,
malı çökeller sık değişen enerji koşullarını, olgunlaş-
mamış çakıltaşlan ve kumtaşlan ise duraylılık dö-
nemlerini belirler. Birim içinde oygu-dolgu, akıntı

sürüklenimi ve kanal yapılarına sık rastlanır. Tane
boyu incelimi, alttan üste ve sahilden açık denize
doğrudur. Kireçtaşı mercekleri sahilde paralel
uzanan resif mercekleri dizisi görünümündedir.
Bunlar, derinliği 90 m/yi geçmeyen ortalama tuzlu-
luktaki sığ deniz canlılarının kalıntılarını içerir.
Kumtaşlarındaki çapraz tabakalar, dalgalı laminas-
yon, tırmanma rippılları, silttaşlarmdaki solucan
eşeleme izleri ve diğer biyoturbasyonlar gelgit düz-
lüğünü hatırlatır. Tabana yakın kesimlerde gözlenen
mercek şekilli volkanik kayalar, içinde bulundukları
çökellerle yanal geçişlidir (Şekil 2). Kabuz Dere içki-
de üç farklı seviyede gözlenen ve metamorfik kaya
kırıntıları içeren tüf düzeyleri kumtaşı ile ardalan-
malıdır (Akdeniz, 1985).

Hasköy Formasyonu içindeki kireçtaşı mercekle-
rinden alman örneklerdeki (Sırataş, Gökgedik, Bey-
pmar Dere) fosillerin çoğu kuvvetli rekristalizasyon
geçirdiklerinden tanımlanamamıştır. Bu örneklerde
kısmen korunabilmiş;

Thecosmilia cf. clotharata EMMR.

türü, Üst Triyas-Resiyen yaşım belirler. Küçük Has-
köy doğusundaki Yazlak Dere içinde bulunan çakıl-
laşmış bir Ammonitin üzerindeki sütür çizgisi izi,
bunun Phylloceratidaelere ait olduğunu gösterir. Bu
familya Liyas'ta geniş yayılımhdır. Karacakaya Ma-
hallesindeki1 evlerin yanmda, koyu renkli, bol Alg'lı
kireçtaşı merceğinden alman örneklerde, Liyas yaşı*
nı veren;

Fseudocyclammina liasica Hottinger,
Thaumatoporelia sp.,
Reophax sp.,
Havrania sp.,
Valvulina sp.

formları bulunmuştur. Ayrıca, Akhisar güneyinde
Liyas kireçtaşları ile yanal geçişli olan Hasköy For-
masyonu, üzerindeki Orta-Üst Jura yaşîı kireçtaşları

Şekil 2 : Hasköy formasyonu içindeki bir ınetavo!
kanit merceği (Halilbeyler Mahallesi batısı)
mv: Metavolkanit
kt: Kumtaşı

Figure 2 : A metavolcanic lense in the Hasköy for-
mation - West of Haliibeyler village
mv: Metavolcanic
kt: Sandstone.
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ile de düşey geçişlidir (Akdeniz ve diğerleri, 1980; Ak-
deniz, 1985). Tüm bu veriler, Hasköy Formasyonunun,
dolayısıyla bu formasyon içinde mercekler şeklinde
izlenen volkanik kayaların Liyas yaşında olduğunu
göstermektedir.

Litoîojik ve Petrografik Özellikler

Akhisar güneydoğusunda, Hasköy Formasyonunun
alt seviyelerindeki kumtaşları içinde mercekler şek.
linde gözlenen ve volkanik kayalara özgü ayrışması,
rengi ve yapısı ile çekellerden kolayca ayırdedilen
volkanik kayalar, Kabuz Dere içinde, Halilbeyler Mâ
hallesi-Korkut Tepe arasında, Kızıltepe batısında ve
Karaballık Mevkii doğusunda yüzeylenir (Şekil 1 ve
Şekil 2).

Yeşilimsi krem, koyu yeşil arasında renk tonla^
rı gösteren metavolkanitlerin çarpıcı rengi, yağlı
yeşildir. Çoğunlukla masifimsi görünümlü, sert, dâ
yanıldı düzenli eklemli, az belirgin şisti yapılıdır.

Mikroskop altında, porfiroblastik, lepidoblastik,
kataklastik dokulu olan metavolkanitler, kuvars, fel
dispat, klorit, muskovit, ikincil olarak da epidot, kal-
sit ve opak mineraller içerir. Kuvars ve alkali feldis-
pat fenokristallerinin oluşturduğu porfiroblastlar,
yine kuvars, feldispat, muskovit ve klorit mikrolitle-
rinden oluşmuş, belirgin yönlenmeli bir hamur içer-
sine dağılmıştır (Şekil 3). Örneklerde bulunan iki tip
kuvarstan, taneler şeklinde olanlar, yuvarlakça veya
allotriyomorf görünümlüdür. Mineral sınırları belir*
gindir. Seyrek kırıklar, korrozyon etkileri ve inklüz-
yönlar bulunur. Kümelenmiş şekilde gözlenen ikinci
tip kuvarslar ise, kenetlenme dokulu ve kuvvetli dal-
galı sönmelidir. Allotriyomorf kristallerin sınırları
belirgin değildir. Çevrelerini saran klorit, muskovit
demetleri ve mikrolitik hamur ile girik yapıdadır
İki tip kuvarsın bir arada bulunduğu örneklerde, kal-
sit kristalleri ile kaya kırıntılarına da rastlanır. Vol-
kamt merceğinin çökellere yakın sınırından alman bu
örnekler priklastik tüfler olup, sıkışmış tüflerdeki
zayıf akıntı izleri taşıyan ototaksitik yapılar bulu-
nur. Kayada beyaz benekler halinde gözlenen feldis-
pat porfiroblastları bozuşarak, serisit, kaolen ve
epidota dönüşmüş (sosuritleşme) öhedral alkali fek
dispatlardır. Bazı örneklerde, ikizli ve pertitik yapı-
lar oluşturan albitler yaygındır. Seyrek olarak oligok-
las bulunur. Klorit ve muskovitler, lepidoblastik do^
kuyu oluşturacak şekilde dizîmiş veya fenokristalle*
rin çevresini sarar şekilde kümelenmiştir (Şekil 3).

Metavolkanitlerdeki fluidal yapı ile birlikte, yer
yer kataklastik dokunun gözlenmesi, kataklastitlerî
andırırsa da öhedral, subhedral plajiyoklas, köşeli
ve korrozyonlu kuvars fenokristaleri, kayayı ince
kesitte kataklastitlerden ayırır. Bu kayalar genel gö.
rünümleri ile, milonit ve blsatomilonite benzemekle
beraber, feldispatların öhedral fenokristalleri bunun
volkanik kaya olduğunu kanıtlar. Mikroskop altındaki
doku, yapı ve mineral bileşimlerine göre, riyolitik
bir kayadan türemiş olan metavolkanitler, içinde bu-
lundukları çökellerle yanal geçişlidir. Çökellere ya

km kesimlerdeki priklastikler içinde metamorfik
kaya parçaları bulunur. Petrografik veriler, Akhisaı
yakınındaki Hasköy metavolkanitlerinin riyolitik
türde kayalar olduklarım gösterir.

Şekil 3 : Metavolkanitlerin mikroskop altında görü,
nüsü. Belirgin yönlenmeli ve mikrolitik
hamurla sarılmış kuvars (k) ve alkali fel-
dispat (f) fenokristalleri - Kızıltepe batısı.

Figure ,3 ,: A view of the thin section of a metavolca-
nie under microscope. Quartz (k) and
feldspate (f) fenocrystals showing certain
lineaments surrounded by «. mlcrolitic ce-
ment - West of Kızıltepe.

Jeokimyasal özellikler

İnceleme alanında, Hasköy Formasyonu içinde
üye olarak ayırdedilen metavolkanitlere ait 3 örneğin
majör element kimyasal analiz sonuçlan Tablo I de
sunulmuştur :

Örnek No ve 1
Alındığı Yer Kızıltepe

2 3
Kabuz Dere Yağlılar

SiO 2

A12O3

F e 2 O 3

MgO
CaO
Na 2 O

K2O
TİO2

P3O5

Ateşte Kayıp

72.34
15.79
1.41
0.17
0.02
3.49
3.82
0.12
0.09
1.19

70.01
15.44

1.16
1.84
0.65
0.70
7.36
0.12
0.08
2.72

73.51
15.37
0.69
0.23

0.03
3.49
5.41
0.02
0.04
1.08

Tablo 1 : Akhisar volkanitlerinin majör element
kimyasal analizleri.

Table 1 : Major element chemical analyses of the
Akhisar volcanics.

Metavolkanitlerin kimyasal analizlerinden yarar-
lanarak bulunan bazı parametrelerin grafiklere uy
gulanması sonucu, belirlenen kimyasal nitelikler şu
şekildedir :
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a) Petrografik adlamanm doğruluğunu kanıtla-
mak için analiz sonuçları, Zanettin (1984) diyagra-
mında yerine konmuş ve kayamn riyolit alanına düş»
tüğü görülmüştür (Şekil 4). Analiz sonuçları Pecce^
riUo ve Taylor (1976) diyagramına da yerleştirldiğin.
de (Şekil 5) aynı sonuç elde edilmekte olup, petrog-
rafik adlama ile kimyasal adlamanın uyumlu olduğu
belirlenmektedir.

b) SiO2-Alkalen (Na2O + K2O) içerikleri, gerek
Irvine ve Baragar (1971), gerekse Macdonald ve Kat-
sura (1964) ile Kuno (1960) ayırım trendleri göz önü*
ne alındığında kalkalkalen niteliği gösterir (Şekil 6)
Esasen 2 dolayındaki Rittmann (1962) indisleri volka>
nitlerin kalkalkalen niteliğini' destekler.

c) Rittmann (1962) ve Gottini (1968 ve 1969) in-
disleri (Şekil 7) Sial'ik (kabuksal) kökeni gösterir.

Sonuç olarak, Akhisar'daki Liyas yaşlı metavol-
kanitler, Sial'ik (kabuksal) kökenli bir magmadan
türemiş, kalkalkalen nitelikli riyolitlerdir. Bunlar, Ba-
tı Anadolu'da Liyas yaşlı kaya birimleri içinde sap-
tanan kıta kabuğu kökenli ilk volkanitler olup, Liyas'-
taki bir bölgesel kabuk kalınlaşmasına işaret edebi-
lirler.

Şekil 4 : Batı Anadolu ve Yunanistan'daki Triyas ve
Jura yaşh volkanik kayaçlann Zanettin
(Î984) diyagramında adlandırılmaları.

Figure 4 : Classification of Triassic and Jurassic voh
canic rocks of Western Anatolia and Gree-
ce on the basis of Zanettin's (1984) diag-
ram.

Şekil 5 : Batı Anadolu ve Yunanistan'daki Triyas
ve Jura yaşh volkanik kayaçlann Pecceril-
io ve Taylor (1976) diyagramında adlandı-
rılmaları. Simgeler Şekil 2 deki gibidir.

Figure 5 : Classification of Tiiassic and Jurassic vol
canic rocks of Western Anatolia and Gree*
ce according to Peccerillo and Taylor's
(1976) diagram. Symbols are same as Fi-
gure 2.

ŞeMİ 7 : Akhisar volkanitlerhıin Gottini (1969) di-
yagramı.

Figure? : Gottini (1969) diagram of the Akhisar voi-
canics.
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ALT MESÖZOYİK YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN
EGE DEMİZİ ÇEVRESİNDEKİ YAYILIMLARI ve
ÖZELLİKLERİ

Ege bölgesinân Erken Mesozoyik sırasındaki jeo-
dinamik evrimine ilişkin araştırmalara katkı koymak
amacıyla, Batı Türkiye ve Yunanı s tanda yüzlekler
veren Triyas ve Jura yaşlı volkanik kayaçlarm dağı-
lımları, kimyasal özellikleri ve yersel araştırmaları
yapan araştırıcılar belirlenmiş ve Tablo 2 de sunul-
muşlardır. 64 gözlem noktası seçilmiş ve bunların 13
tanesindeki lavlarda, çeşitli araştırıcılar tarafından
yapılan kimyasal analizlerden temsilci örnekler
ayırtlanarak Şekil 4 ve Şekil 5 teki diyagramlara yer-
leştirlmişlerdir. Volkanik kayaçlarm dağılımları ve
gözlem yerleri ise Şekil 8 de gösterilmiştir. Kretase
yaşlı volkanik kayaçlar ise bir başka araştırmada ele
alınacaklardır. Triyas ve Jura yaşlı volkanik kayaç-
Jarm dağılımlarına göz atıldığında, Triyas yaşlı olan-
ların çoğun spilit ve bazalt, daha az olarak andezit,
dasit ve riyolit türde lav, kısmen de tüf ve aglome»
ra; Jura yaşlı olanların ise yer yer spilit ve bazalt,
yer yer de andezit, dasit ve riyolit türde lav, kısmen
de tüf ve aglomeralarla temsil edildikleri belirlen-
mektedir.

TRİYAS VOLKANİTLERİ

Batı Anadolu'daki Triyas yaşlı volkanitler, ku-
zeyde İzmir, batısındaki Karaburun Yarımadasından
Biga Yarımadasına, oradan da, Balıkesir, Bursa ve
Bilecik üzerinden Ankara'ya kadar uzanan bir zon
oluşturur. Kuzeybatı Anadolu'da bu volkanitler Bin-
göl ve diğerleri (1973) tarafından «Karakaya Formas-
yonu» olarak tanımlanan, Erken Triyas yaşlı bir for-
masyon içinde bulunmaktadırlar. Karakaya Formas-
yonu, spilitik-bazaltik volkanitler ve bunlarla birlikte
çamurtaşları ve radyolaritlerle yer yer giriklik gös-
teren feldsipatlı kumtaşı, kuvarsit, konglomera ve
silttaşı arkalanmasından meydana gelir. Tipik olarak
Biga Yarımadasında Edremit, Zeytinli kuzeyi (Şe-
kil 8, Gözlem 44), Yenice, Çan çevresinde izlenen bu
volkanitler, metaspilit ve spilitik bazalt olarak adlan*
dirılmış ve koyu gri renkli, iri gözenekli olup, boş-
lukların kalsit, zeolit ve epidot ile dolu oldukları
saptanmıştır. Ojit ve albit fenokristalleri camsı bir
hamur içinde yer almaktadırlar (Bingöl ve diğerle-
ri, 1973). Karakaya Formasyonunun litolojileri, za«
man zaman derinleşen, genellikle sığ bir denizel or.
tamı belirler. Çok az metamorfik olup, bol miktarda
Permo-Karbonifer yaşlı kireçtaşı blokları içerir.

Daha güneyde Bergama-Kmık çevresinde de Ka.
rakaya Formasyonu volkanikleri ile özdeş volkanik-
ler bulunmaktadır. Bölgede çalışan Akyürek ve Soy-
sal (1983), ayırtladıkları Alt Triyas yaşlı «Kınık For*
masyonu» içinde «Bakırtepe Voikanit Üyesi» nin de
yer aldığını ve bu volkanik üyenin yeşil şist fasiye*
sinde metamorfizma geçirmiş spilit, diyabaz ve tüf-
lerden oluştuğunu belirtmişlerdir (Şekil 8, Gözlem 43).
Spilitler gaz boşluklu olup, boşluklar kalsit ile dolu-
dur. Hamuru intersertal doku gösteren küçük feldis-

patlar ve sosuritleşme gösteren porfirik dokulu fel-
dispatlar oluşturmaktadır. Ojit kristalleri de belir-
gindir. Bakırtepe voikanit üyesi içinde Permiyen yaş»
iı kireçtaşı blokları da bulunmaktadır. Ayrıca, yine
aynı bölgede Akyürek ve Soysal (1983) tarafından
ayırtlanan Erken Triyas yaşlı «Çavdartepe Formasyo-
nu» içinde «Kocaçukur Metavolkanit Üyesi» olarak
adlandırılan metaspilit, metadiyabaz ve türlerden
oluşan volkanik kayaçlar da bulunmaktadır. Prehnit-
Pumpelyit fasiyesinde metamorfizma geçiren bu vol-
kanitler koyu yeşil, nefti renkte olup yaygın gaz boş-
luklarına sahiptirler. Boşluklar, klorit, kuvars ve
prehnit ile doludur ve belirgin bir yönlenme göste-
rirler. Spilitlerde hyalopilitik doku gözlenmekte olup,
başlıca pıajiyoklas, ojit, titanojit mikrokristalleri
bulunmaktadır.

Daha güneyde Kemalpaşa yakınlarında Mahmut
Dağında (Şekil 8, Gözlem 42) Üst Triyas yaşlı spilitik
volkanitler saptanmıştır (Akdeniz ve diğerleri, 1986).
Bu mevkide, yer alan dolomitize kireçtaşı mercekli
metakumtaşı ve metasilttaşları içinde iki mercek
halinde gözlenen morumsu yeşil renkli spilitler, bo*
zıışmuş olup koyu renkli mineralleri klorit ve epi-
dota dönüşmüştür. Kayaçlarda karbonatlaşma yaygın
olup kalsitle doldurulmuş, az çok yuvarlak şekilli
boşlukların arasındaki düzensiz plajiyoklas çubuk*
lan belirgin sosuritleşme göstermektedir. Dalgalı
sönmeli bükülmüş klorit levhacıkları, ikincil kuvars
ve opak mineral taneleri ile aralanmış ve intersertal
doku yer yer korunabilrniştir.

Ankara çevresinde yer alan Triyas volkaniüeri,
Akyürdk ve diğerleri (1984) tarafından «Ortaköy For*
masyonu» olarak adlanan, Orta-Geç Triyas yaşlı bi-
rim, kısmen ilksel halini koruyan kayaçlar, kısmen
de düşük dereceli metamorfizmaya uğramış spilit ve
diyabaz türde lavlar, tüfler ve aglomeradan yapılıdır.
Bu volkanitlerde yastık yapılar ve spilitlerin boşluk
dolgularında belirgin yönlenmeler izlenir. Volkanit-
ler, grabenleşme sonucu oluşmuş ve yarıklardan çı-
karak, çökelmekte olan çökel kayalar içine yerleş-
mişlerdir. Lavlarda petrokimyasal çalışmalar yapan
Çapan ve Tekeli (1985), bunların bir kısmının koma-
tiit ve komatiitik bazalt olduklarım, çevredeki yastık
yapılı bazaltlar ve volkano-tortul kayaçlarla birlikte
bulunduklarını belirtmişlerdir. Seri içinde alttan üste
doğru komatiit-komatiitik bazalt-toleyitik ve alkali
bazalt-tüf ve detritik çökel kayalara geçiş vardır.
Kalınlık 30-50 m. arasında değişmektedir. Çapan ve
Floyd (1985), alkali bazaltların yüksek li, Zr ve Mb
içeriğine ve Zr/Y oranına sahip olup, levha içi, olası-
lıkla okyanus adaları ortamım temsil ettiklerini dü-
şünmektedirler. Toleyitik bazaltlar ise, düşük Zr/Y
oranlı ve düşük uyuşumsuz element içerikli olup,
ada yayı toleyitinden ziyade okyanus sırtı toieyitine
benzemektedirler. Çapan ve Floyd (1985), Ankara ba-
zaltlarının (Şekil 8, Gözlem 48) Tetis denizi çevre-
sindeki ofiyolitik olmayan levha içi ve ada yayı or-
tamlarına ait olduklarım belirtmektedirler.

Kuzeybatı Anadolu'da, oluşumları Karakaya For-
masyonundaki volkanitlerden farklı gibi görünen
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Tablo 2 : Batı Anadolu, Ege adaları ve Yunanistan'daki Triyas ve Jura yaşlı volkanik kayaçlarm özellikler!
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Table 2 : Properties of Triassic and Jurassic volcanic rocks of Western Anatolia, Aegean islands and Greece*
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Triyas yaşlı başka volkanitler de vardır, örneğin,
İstanbul'da Kilyos yakınında (Şekil 8, Gözlem 45) Tri-
yas yaşlı küçük bir volkanik yüzlek Kaya ve Lys
(1980) tarafından saptanmıştır. «Kocatarla Formasyo-
nu» olarak adlandırılan bu volkanitler, ileri derece*
de değişmiş, iç yapışız, som katmanlı ve yersel gaz
boşlukları içeren bazaltik lavlardan oluşmaktadırlar.
Bunlar, Karbondfer yaşlı «Gümüştere Formasyonu»
üzerinde uyumsuz olarak yer alırlar. Üzerlerinde de
Triyas yaşlı çökeller gözlenmiş ve yaşlarının Alt Tri-
yas (Skitiyen) olduğu belirlenmiştir. Lavlar, Karaka^
ya Formasyonu içindeki volkanitler gibi denizel or-
tamda oluşmamışlar, aksine karasal bir ortamda
meydana gelmişlerdir. Ayrıca, İzmit-Gebze arasında
yer alan Skitiyen yaşlı kırmızı renkli detritikler için-
de de yüzeysel mafik lav düzeyleri (Şekil 8, Gözlem
46) saptanmıştır. Bu bölgede Triyas çökelleri kara*
sal olarak başlayıp, tedricen litoral fasiyesteki olu-
şuklara ve en sonunda derin deniz çökellerine geç-
mektedir. İçlerindeki bazaltik dayklar mor, yeşil,
siyah renklerde, badem yapılı, sert ve damar şeklin-
dedir (Özdemir ve diğerleri, 1973).

Batı Anadolu'da, Kuzeyde Karaburun Yarımada-
sından başlayarak, Biga Yarımadası, Balıkesir, Bur*
sa ve Bilecik üzerinden Ankara'ya kadar uzanan ve
Triyas volkanitleri içeren zonun yanısıra, daha gü-
neyde Batı Toroslar'da Antalya nap birliği içinde yer
alan ikinci bir zon daha vardır. Ancak, kuzeydeki
zonda yer alan Triyas volkanitlerininn bazit nitelik-
te olmalarına karşın, güneydeki zonda yer alan Tri-
yas volkanitleri hem bazik, hem de ortaç ve asit'k
ürünler içermektedirler. Örneğin, Ermenek-Huğlu
arasında (Şekil 8, Gözlem 49 ve 50) tortul kayaç'a--
la arakatmanîı olarak Erken-Orta Triyas yaşlı vo!ka*
notortul çökeller yer almaktadırlar. Üst kesimlere
doğru yeşil renkli tüf itlerin de yer aldığı 1000 i TI.
kalınlıkta olan bu dizi, alttan üste doğru bol kırın-
tılı ve lav akıntılarının arakatmanlandığı bir ortam-
dan, tümüyle pelajik oluşukların meydana getirdiği
bir ortama aşamalı olarak geçmektedir. Volkanizma
patlayıcı olup, andezit ve dasit türde ve kalkalen
niteliktedir. Bu volkanitler adayayı arkası veya ada
yayları arasında oluşan ve zamanla derinleşen açıl-
malarla meydana gelmiş olabilirler (Gökdeniz, 1981
ve 1983).

Batı Toroslar'da Alanya, Antalya, Gödene, Kor*
kuteli ve İsparta çevresinde yaygın yüzlekler veren
tüm diğer Triyas yaşlı volkanitler ise spilitik ve ba-
zaltik türde ve alkali-toleyitik niteliktedirler. Bu
voikanitler genellikle Geç Triyas yaşlıdırlar.

ö. Yılmaz ve diğerleri (1981), Antalya körfezin*
de'ki bazik volkanitlerin denkaltmda meydana gelmiş
olup, Anadolu ve Afrika-Arabistan levha kenarları
arasında ilk parçalanmayı gösteren en eski kayaçlar
olduklarım belirtmişlerdir. Geç Triyas yaşlı çökel ka-
yalarla ardalanmış yastık lav akıntıları, seı^pantinit-
ler, gabrolar, amfibolitler ve çökel kaya blokları bir
arada ofiyolitli melanj oluşturmaktadırlar.

Şenel ve diğerleri (1983), Teke Torosları'nm gü-
neydoğusunda incelemeler yaparak, Orta-Geç Triyas

yaşlı olan volkanitleri «Karadere Formasyonu» ola-
rak adlamış, bunların koyu kahve renkli ve yastık
lav biçiminde bazik denizaltı lav akıntıları oldukla-
rını, yer yer spilitleşme gösterdiklerini ve kalınlıkla*
rımn 600 m. ye ulaştığını belirtmişlerdir. Araştırıcı-
lara göre grabenleşmeyle gelişen derin yarıklardan
denizaltında bazaltik lavlar çıkarak çökeller içine
yayılmışlardır. Bazik volkanitlerin, değişik düzeyler-
deki çökellerle ilksel ilişkili olmaları, volkanik etkin*
liklerin zaman zaman duraklıyarak sürdüğünü göste^
rir. Kırıntılı kayalardan oluşan birimlerde karadan
türeme malzemenin (bitki kırıntıları ve terrijen ge-
reç) yanısıra volkanitlerin bol olması, volkanizma-
nin oluştuğu kesimin, karaya pek uzak olmadığını
göstermektedir.

Robertson ve Woodcock (1981), Antalya batısın-
da Gödene çevresinde bulunan Geç Triyas yaşlı de-
nizel alkalin mafik lavlar, çökel kayalar, mafik ve
ultramafik plütonlarm, orijinal okyanusal ofiyolitik
temelin kalıntılarından meydana geldiklerini ve «Gö-
dene Zonu» olarak adlanan bu zonun, Mesozoyik ok-
yanus havzasında pasif bir kıta kenarında oluşan
riftleşmeyi temsil ettiğini belirtmişlerdir. Lavlar, ço
ğunlukla alkali bazalt türde olup. psoydomorf olivin,
piroksen, magnetit, ve ilmenit kristaleıi içerirler.
Bazı örnekler, ejirin-ojit içerikli trakitlerdir. Ender
olarak da kalkalkalen nitelikli ve hornblendli ande*
zitik lavlar bulunmaktadır. Lavlar zeolit-yeşilşist fa*
siyesinde metamorfizmaya uğramışlardır. Ayrıca yas-
tık yapılı lavlar, epiklastik volkanik breşler, proklas-
tik lav breşleri v.b. volkanik ürünler de vardır. Mar-
coux (1976), Antalya çevresindeki Geç Triyas volka-
nizmasmın, Alpın sistemine ilişkin Tetis okyanusu
nun açılması ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Ju*
teau (1975), Belenköy çevresindeki (Şekil 8, Gözlem
54) lavlarda ayrıntılı petrokimyasal çalışmalar yapa-
rak genellikle alkali bazaltik lavların özelliklerini ta-
şıdıklarım saptamıştır.

Ayrıca, Muğla-Milas dolaylarında, Permo-Karbo.
nifer yaşlı konglomeraları kesen ve Mesozoyik yaşlı
dolomitik kireçtaşlarının altında yer yer izlenen ba*
zik volkanik dayklann yaşı henüz tartışmalı olup,
bunlar da Alt Triyas yaşlı olabilirler (Çağlayan ve
diğerleri, 1980).

Batı Türkiye'de gözlenen Triyas yaşlı volkaniz-
ma, Ege adalarında ve Yunanistan'da da yüzlekler
vermektedir. Güneyde Girit adasında Erken Triyas
yaşlı ve genellikle bazaltik, yer yer andezitik türde
(Seidel ve diğerleri, 1982) volkanitler ile Üst Triyas
yaşlı ve spilit-bazait türde (Robert ve Bonneu, 1982)
volkanitler saptanmıştır. Daha kuzeyde yer alan Ege
adalarından, Andros, Tinos, Mikanos, Syros, Sifnos,
Paros v.b. adalarda Erken Triyas yaşlı ve çoğu spilit
ve bazalt, yer yer de andezit türde lavlarla, tüflerin
oluşturduğu (Papanikolaou ve Scarpslis, 1980) voi-
kanitler; Naxos adasında Geç Triyas yaşlı bazaltik
volkanitler (Altherr ve diğerleri. 1982) ve Fologendros
adasında olasılıkla Erken Triyas yaşlı ve şoşonitik
nitelikte bazik volkanitler (Davis, 1981) saptanmıştır.
Ege adalarındaki Triyas yaşlı volkanik kayaçlar, Geç
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Şekil 8 : Batı Anadolu, Ege Adaları ve Yunanistan'* Figure 8 : Distribution of Triassic and Jurassic vol.
daki Triyas ve Jura yaşlı volkanik kayaç- canic rocks of Western Anatolia, Aegean
ların dağılımı. islands and Greece.

Oligosen'den itibaren, Girit adasının güneyinde bulu-
nan bir yitim olayına bağlı olarak metamorfizmaya
uğramışlardır (Artherr ve diğerleri, 1982). Ege adala-
rında çoğu kez Permo-Triyas yaşlı çökel kayalar
içinde yer alan ve genellikle kalkalkalen nitelikte
olan bu volkanitler olasılıkla kıta içi, ya da kıta ke-
narı riftleşmeleri ile meydana gelmiş olabilirler. Bun-
ların Triyas-Jura süresinde, Neotetisi yaratan Tetis
kırılması ile mi, yoksa Varisk yitim işlemi ile mi
oluştukları sorunu henüz tam açıklığa kavuşmamış-
tır (Papanikolaou ve Scarpelis, 1980).

Ege adalarında gözlenen Triyas volkanizması,
Yunanistan'da da yüzlekler vermektedir. Örneğin
Atina kuzeyinde Melidoni çevresinde (Şekil 8, Göz-
lem 1) kalkalkalen nitelikte ve bazik ve asi tik lavlar-
la, tüfler bir arada yüzlerce metre kalınlıkta izlen-
mekte olup, metamorfizmaya uğramışlardır ve bir
yitim zonunda oluştukları düşünülmektedir (Pe-Piper
ve diğerleri, 1981-A; Verriez, 1976; Kauffman, 1976),

Triyas yaşlı bu volkanitlerin Yunanistan'da sapta-
nan yüzlekler i ve araştırıcılar Tablo 2'de sunulmuş-
lardır (Şekil 8, Gözlem 1-31). Lavlar çoğun bazalt,
yer yer de andezit, dasit ve riyolit türde olup, bazı
bölgelerde de tüfler bulunmaktadır. Volkana tier de
yapılan jeokimyasal çalışmalar, çoğunlukla kalkalka-
len nitelikte olduklarını ve bölgede doğuya dalan bir
yitim zonu ürünü olarak oluştuklarını göstermekte-
dir. Volkanik kay açlarda gözlenen yüksek basınç ve
düşük sıcaklık metamorfizmasmı kanıtlayan mineral
toplulukları ise, Miyosen'deki Hellenid nap yerleşme-
sinin ilk ana fazına karşılık gelen, güneydeki ikinci
bir yitim zonunu göstermektedirler (Pe-Piper, 1982).
Yunanistan'daki Triyas yaşlı volkanik kayaçlardaki
metamorfizma, en tipik olarak Lakania'da (Şekil 8,
Gözlem 23) gözlenmekte olup, bazalt, andezit, dasit
ve riyolit türde lavlar ve piroklastikler Erken Oligo-
sen'de düşük dereceli metamorfizmaya uğramışlardır
(Pe-Piper ve Kotopouli, 1981). Ayrıca, Yunanistan'da
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Triyas başında kısa bir süre bir riftleşmenin de etkin
olduğu ve Triyas yaşlı bazı bazik volkanitlerin bu
riftleşme sonucu meydana geldiklerine ilişkin bazı
veriler de bulunmaktadır (Sideris ve Skounakis,
1985).

JURA VOLKANİTLERİ

Batı Türkiye'de Jura yaşlı volkanikler, Triyas
yaştakilere oranla daha az yüzlekler vermiş olup bu-
güne kadar, bu çalışmada betimlenen Akhisar volka-
nitlerinin yanısıra, Afyon güneyinde (Şekil 8, Gözlem
61), Korkuteli kuzeybatısında (Şekil 8, Gözlem .63),
Mtudurnu-Dokurcun arasında (Şekil 8, Gözlem 60), Ge-
rede-Eskipazar dolaylarında (Şekil 8. Gözlem 59), Ci-
de güneyinde (Şekil 8, Gözlem 58) ve Yalvaç yakın*
larında (Şekil 8, Gözlem 62) yüzlekler saptanmıştır.

Korkuteli kuzeybatısında, Gümüşlü Köyü yakın-
larında spilit ve bazalt türde alkali nitelikli volka-
nitler yer almaktadır. Poisson (1977), yaptığı radyo,
metrik yaş belirlemeleriyle ve paleontolojik çalışma-
larla lavların Orta-Geç Jura yaşlı olduklarım; petro*
kimyasal çalışmalarla ise, alkali nitelikli ve spilitik
ve bazaltik türde olduklarını saptamıştır. Yer yer
yastık yapı, yer yer de tüf ve aglomeralar gözlen-
mektedir. Bazaltlarda labrador ve olivin kristalleri
belirgindir.

Afyon güneyi, Şuhu t yakınlarında, Liyas'ta baş-
iıyarak Paleosen'e kadar devam eden ve Gutnik ve
Juteau (1973) tarafından «BalçıMıisar Serisi» olarak
adlandırılan çökel kaya birimleri içinde Dogger-Malm
zamanında oluşmuş spilitik denizaltı lav akıntıları
vardır. Balçıkhisar Serisi, Geç Jura'ya kadar daha
çalkantılı, çoğunlukla neritik bir ortamı yansıtma,
karbonatlı, sonra siliko-detritik çekellerle karakterize
edilmiştir. Buna karşın pelajik faunalı ve düşük
enerjili çökeller Kretase ve Erken Paleosen'de oluş*
muşlardır. Volkanik püskürmeler ise, alkali nitelikli
olup, az derin ve çalkantılı bir denizel ortamda mey-
dana gelmişlerdir.

Yalvaç yakınlarında Geç Jura yaşlı «Hacıalabaz
Kireçtaşı» altında yine Jura yaşlı volkanik kayaçlar
bulunmaktadır (Demirkol, 1982). Bazalt (dolerit) gö*
rünümlü lavlarda yapılan petrografik incelemelerle,
telsel ve saçaklı kloritçe zengin hamur içinde ojit, pla-
jiyoklas ve magnetit kristaleri saptanmıştır. Birincil
mineraller ornatılmış ve bozuşmuş olup, hamurda
epidot zenginleşmesi de vardır. Ayrıca kalsit ve oli-
vin kristaleri de bulunmaktadır. Lavlarda metamor
fizma izleri de belirgindir. Geç Jura yaşlı kireçtaşlan
altında izlenen lavlar, yer yer de kireçtaşı katmanla-
rı arasında gözlenmekte olup, sığ denizel bir ortam-
da meydana gelmişlerdir.

Çal ilçe merkezinin 10 km. batısında Sazak kö
yü yakınlarında. Konak ve diğerleri (1986) tarafından
«Sazak Formasyonu» olarak adlandırılan, olasılıkla
Liyas yaşlı metakumtaşı, metakonglomera ve meta*
silttaşlarından oluşan birimler içinde yer yer de vol-
kanik kayaçlar bulunmaktadır. Mavimsi ve yeşilimsi

renkleriyle dikkati çeken bu volkanitlerin, adeta me-
taçökelleri kesmiş gibi görünümleri olmalarına kar-
şın, ileri derecede ayrışmış, ezikli bir yapıya sahip
olduklarından dokanak ilişkileri tam olarak gözlen-
memektedir. Mikroskopik incelemelerle hipidyomorf
taneli doku saptanmıştır, içerdiği büyüdükçe plaji-
yoklas kristalleri ileri derecede bozuşarak kaolenleş-
miş ve serisitleşmişlerdir. Ayrışmalarına karşın, bun-
ların oligoklas ve andezin oldukları gözlenmiştir.
Yer yer büyüdükçe klorit lamelleri bozuşmuş olarak
izlenirler. Kayaç olasılıkla andezitik türdedir. Sazak
formasyonu, karaya yakın denizel bir ortamda oluş-
muştur. Ancak, volkanizmanın Triyas yaşlı olma
olasılığı da vardır.

Daha kuzeyde, Mudurnu-Dökurdun çevresinde
Kuzey Anadolu fay zonuna yakın yerlerde Liyas yaşlı
ve volkanojenik detritik kayaların birbirleri ile arda™
landıkları kaya birimleri saptanmış olup (Y. Yılmaz
ve diğerleri, 1981) bu istifler içinde bazik lav akıntı-
ları da gözlenmiştir. Ayrıca, altere diyabaz daykları
da bu birimleri kesmektedir. Volkanik kayalar çoğun
alkalen ve toleyitik niteliktedir. Denizaltında oluşan
volkanitlerin içinde yer aldığı, volkanik tüf arakatkılı
ve genelde kumtaşı-şeyl ardalanmalı, yer yer de ag-
lomera düzeyleri içeren bu formasyon, Saner (1980)
tarafından «Mudurnu Formasyonu» olarak adlanmış-
tır. Ancak volkanizmanın oluşum koşulları ve yaşı
konularında bazı fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Ör-
neğin, Y. Yılmaz ve diğerleri (1981) ile Tokel (1983)
vol'kanizmanm Liyas yaşta olduğunu belirtmekte.
Saner (1980) ise Dogger-Malm yaşta olduğunu öne sür-
mektedir. Tokel (1983) volkanitlerin bazik ve ortaç
lavlarla ardışıklı, suda taşınmış volkanik klastikler,
silttaşı ve biyojenik resiflerden oluştuğunu gözlemiş
ve kimyasal verilerden uyumsuz iz element dağılımla-
rı, hafif nadir toprak elementlerinin (La, Ce) kapsamı,
lavların ada yaylarında görülen, yüksek alüminyumlu
kalkalkalenlere geçiş gösteren düşük potasyum to»
leyitleri olduğunu gösterdiklerini belirterek, bunların
bir yitm zonu ürünü olduklarını öne sürmüştür. Oy-
saki Y. Yılmaz ve diğerleri (1981), bu volkanitlerin
Neo-Tetis okyanusunun kuzey kolunu oluşturan bir
riftleşme ile meydana geldiklerini belirtmektedirler.
Bu araştırıcılara göre, Mudurnu Liyas volkanizması,
Neo-Tetis okyanusunun açılış evresini işaret etmekte,
Liyas başında açılmaya başlayan bu rîft ile birlikte
okyanuslaşma başlamaktadır.

Mudurnu çevresinde görülen Liyas yaşlı volkaniz-
ma ile eşyaşlı ve aynı özellikleri taşıyan volkanitler
Gerede-iE'skipazar dolaylarında da yüzlekler vermek-
tedir (Ercan ve Gedik, 1983; Tokel, 1983).

Cide güneyinde de Jura yaşlı ve riyolitik türde
volkanik kayaçlar saptanmış olup (AH Arbas, 1986,
sözlü bilgi), petrokimyasal çalışmalar halen devam
etmektedir.

Batı Türkiye'de gözlenen Jura yaşlı volkanizma
Yunanistan'da da yüzlekler vermektedir. Örneğin Se,
lanik kuzeyinde Metallikon ve Levendochori mevki-
lerinde (Şekil 8, Gözlem 28) Liyas yaşlı kireçtaşı-çört
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ardalanmaları ile birlikte bazaltik lav katkıları da
saptanmıştır (Kauffmann ve diğerleri, 1976). Daha
batıda Aspro Vrissi mevkiinde (Şekil 8, Gözlem 30)
Liyas-Dogger yaşlı bazaltik lavlar ve Kastaneri mev-
kiinde Malm yaşlı riyolitik lav ve tüfler yer almakta-
dır (Jacques, 1966). Daha güneyde, Chondrianos (Şe-
kil 8, Gözlem 10) ve Plakenion (Şekil 8, Gözlem 11)
mevkilerinde Liyas yaşlı andezitik lav ve tüfler sap-
tanmıştır (Aübouin, 1959). Atina yakınlarında Perao
hora mevkiinde (Şekil 8, Gözlem 16) Liyas yaşlı spi*
litik lavlar bulunmaktadır (Mitsopoulos ve Paraske-
vopoulos, 1951). Daha güneyde Kiparissa (Şekil 8,
Gözlem 26) ve Megalopolis (Şekil 8, Gözlem 27) mev-
kilerinde Malm yaşlı ve bazalt, andezit ve dasit tür-
de lavlarla tüfler bulunmakta olup, Pe-Piper ve Piper
(1984)y bu volkanıtlerde yaptıkları petrokimyasal ça-
lışmalarla bazaltik lavların toleyitik nitelikte olup
okyanus ortası sırtı bazaltlarına benzediklerini, an-
dezitik ve dasitik lavların ise kalkalkalen nitelikte ve
yitim zonu volkanikleri ile benzeşme gösterdiklerini
belirterek volkanitlerin bir yay ardı havzada oluş*
muş olabileceklerini belirtmişlerdir.

Böylece, Yunanistan'daki Jura yaşlı volkanik ka-
yaçların da oluşum koşulları, ortamları ve kökenle-
ri konularında henüz tam kesin veriler olmadığı vo
konunun tam açıklık kazanmadığı ortaya çıkmak'
tadır.

SOHÜÇLAE ve TARTIŞMA

Bölgesel jeotektonik olayların açıklanmasında
volkanik kayaçlarda yapılan çalışmalar önemli rol
oynamaktadırlar. Ancak, Batı Anadolu'da ve Ege De.
nizi çevresinde yer alan Triyas ve Jura yaşlı volkanik
kayaçlarda yapılan petrokimyasal çalışmaların çok
sınırlı olmalarının yanısıra, stratigrafik ve paleonto-
lojik sorunların da henüz tam açıklığa kavuşmamış
olmaları nedeniyle, Ege bölgesinin Mesozoyik'teki
jeotektonik evrimi kesin bir çözüme kavuşturulan
mamıştır. Son yıllarda, Batı Anadolu'da, Menderes
Masifi'nin çeşitli kesimlerinde varlığı belirlenen (Kun
ve Dora, 1984) Paleozoyik yaşlı metaandezitik ve me-
tariyolitik kayalar (Leptitler) m paleo ada yaylarını
işaret ettikleri belirtilmektedir. Biga Yarımadası'nın
güneyinden başlıyarak Balıkesir-Bursa-Bilecik üze-
rinden Ankara'ya uzanan ve Alt Triyas yaşlı volka*
nitlerin yer aldığı Karakaya Formasyonu (Bingöl ve
diğerleri, 1973) ve eşdeğeri birimler, Triyas başından
başlıyarak gelişmiş gerilmeli bir çöküntü alanındaki
çok hareketli bir ortamda meydana gelmiş olabilir,
ler. Ancak, açılmanın okyanuslaşma aşamasına ula-
şıp ulaşmadığı henüz tartışılan bir konudur. Öte yan«
dan, Karakaya Formasyonu içindeki volkanitlerin rift-
leşme ile oluştuklarına ilişkin fikirler ve bu riftleş-
menin yaşı bile tartışmalıdır. Örneğin, Şengör ve
Yılmaz (1981), Karakaya Formasyonunun meydana
geldiği bu çanağı Paleo-Tetisin dalma-batma zonu
üzerinden Erken Triyas'ta açılıp, Erken Jurada ka-
panan bir kenar denizi (Karakaya çanağı) olarak gör-
mektedirler. Güvenç ve Konuk (1981) ise, «Ege Ana*
dolu Kırık Zonu» adını verdikleri bu açılmanın, Ani-

siyen'den sonraki bir okyanuslaşma başlangıcı oldu-
ğunu ve Orta Triyas'tan itbaren Afrika plakası ile
Avrasya kıtasının sınırlarını oluşturduğunu düşünür-
ler. Karaıkaya Formasyonunu yeniden gözden geçi
ren Bingöl (1978), açılmanın Permo-Karbonifer önce-
si gerçekleşmiş olabileceği kuşkusundadır. Brinkmann
(1972) ise, Tetis okyanusunun oluşumunu, günümüz-
deki Kaliforniya körfezi ve Kızıl Deniz modelleri ile
açıklamaya çalışmaktadır. Diğer taraftan Batı Ana-
dolu'da, Toroslarla Kuzey Anadolu fayı arasındaki
bölgenin Orta Devon'dan itibaren riftleşmeye başla-
dığı ve meydana gelen okyanusun Permiyen'den iti'
baren yaklaşık tzmir-Ankara hattı boyunca kuzeye
doğru alta dalmaya başladığına ilişkin görüşler de
(Bingöl, 1983) bulunmaktadır. Böylece, bölgedeki Tri-
yas yaşlı volkanik kayaçların bir rift değil, belki d€
bir yitim zonu ürünü oldukları fikri ortaya çıkmak
tadır.

Batı Toroslar'da Antalya napları içinde gözlenen
Triyas yaşlı alkali bazik kayalar, kıtasal bir kabuk
üzerinde geMşmiş bir riftleşmenin ürünü olabilirler,
Ancak bu riftleşmenin de okyanuslaşma aşamasına
ulaşıp ulaşmadığı, aydınlığa kavuşmaış bir sorun^
dur, Herne kadar Poisson ve diğerleri (1983) Triyas
süresince Antalya çevresinde riftleşmenin egemen ol»
duğu görüşü yanısira, Toroslarda Üst Permiyen'den
itibaren keskin pull-apart (çek-ayır) havzalarının oluş-
tuğu ve bu havzalarda Triyas volkanitleri ile üst
manto malzemesinin yer aldığına ilişkin görüşler
(Bingöl, 1983) de ileri sürülmektedir. Öte yandan, Er»
menek-Huğlu arasında, çökel kayalarla arakatmanlı
olarak yer alan Triyas yaşlı andezitik ve dasitik tür»
de ve kalkalkalen nitelikte voikanitlerin ise, adayayı
arkası ya da ada yayları arasında meydana gelmiş
olabilecekleri şeklinde görüşler (Gökdeniz, 1981 ve
1983) de bulunmaktadır.

Benzer tartışmalar Jura volkanitleri için de ge
çerlidir. Bazı araştırıcılara göre (Tokel, 1983) bir yi-
tim zonu ürünü olarak ada yaylarında oluşmuş olan
kuzeydeki Jura volkanitleri, diğer bazılarına (Y. Yıl-
maz ve diğerleri, 1981; Şengör ve Yılmaz, 1981; Şer,~
gör ve diğerleri, 1980) göre, Neotetis okyanusunun
kuzey kısmında Liyas'ta oluşmaya başlıyan bir rift*
leşme ile meydana gelmişlerdir. Akhisar volkanitleri
ise kabuk kökenlidir ve Liyas'ta bir kabuk kalınla^
ması olayını (Akdeniz, 1985) ortaya koymaktadır.

Ege bölgesinde Mesozoyik yaşlı çökel ve volkanik
kayalarda yapılmakta olan çalışmalar yoğunlaştıkça
bugüne değin elde edilen veriler zincirine yeni halka-
lar ekleneceği ve konuya daha fazla açıklık geleceği
kuşkusuzdur.
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