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Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik
volkanitlerinin mineralojik-patrografik ve
jeokimyasal incelenmesi
Minéralogie-pétrographie and geoclıemical investigation of the Pliocene Canik volcanîcs in Central Black
Sea region, (Central Fontides, Turkey)

M, NURİ TERZÎOĞLU, Cumhuriyet Univ., Müh. Fak,, Jso, Müh* BÖL, Sivas

ÖZ : Canik volkanitleri genellikle bazaltik yer yer ise andezitik türde kayaçlardan oluşmuştur. Bazaltik
kısımları plajiyoklaz, piroksen ve olivin fenokristalleri ile plajiyoklaz, olivin, piroksen, opak mineral
mikrolitleri ve volkanik camdan ibaret bir hamurdan; andezitik kısımları ise, küçük plajiyoklaz ve pi-
roksen fenokristalleri ile plajiyoklaz, piroksen ve opak mineral mikrolitlerinden ibaret bir hamur mad-
desinden oluşmuştur. Bu volkanitlerin bazaltik kısımlarından alınan örnekler, toplam alkali silis içe-
riklerine göre subalkalen karakter; A12O3 ve normatif plajiyoklaz bileşimlerine göre toleyitik seri ka-
rakteri; Fx ve F2 majör element ayırtman fonksiyonlarına göre kirlenmiş (kontamine) magnatik bir ka-
rakter ve % değerlerine göre de sîalik kökene işaret eden karmaşık bîr petrokimyasal özellik göstermek-
tedir. Uyumsuz ve iz element kimyası ise (özellikle K, Ti, Rb, Sr, Zr, Y, Nb içerikleri ile Ti/Y, Zr/Y,
Y/Nb ve K/Rb oran değerleri) volkanitlerin Kıtasal toleyitik bazaltlara benzerlik gösterdiğini ve kabuk-
sai bulaşma ve magmatik ayrımlaşma süreçlerinden geçtiğini göstermektedir.

Bu petrokimyasal veriler ışığında Canik volkanitlerinin sıkışma tektoniğinin etkisi altında kıtasal
plaka içinde gelişen alt kabuk tabakalanması (Und erplating) olap ile ilişkili olduğu ve üst mantonun
kısmi ergimesi sonucu oluşan pikritik ana magmanın bir dizi siller halinde kabuk-manto sınırının üst se-
viyelerine sokulum yaparak ayrımlaşması sonucu oluşan gabroyik bir magmadan kaynaklandıkları düşü-
nülebilir.

ABSTRACT : Canik volcanics consist of generally basaltic and locally andesitic rocks. Basaltic rocks
contain plagioclase, pyroxene and olivine phenoerysts, with a groundmass of piagioelase, olivine, pyro-
xene and opaque mineral microlites and volcanic glass; andesitic rocks contain small plagioclase and
pyroxene phenocrysts with a groundmass of plagioclase, pyrexene and opaque mineral microlites.

Samples of basaltic rocks indicate that they have subalkaline character with respect to their total
alkalies-silica contents; tholeiitic series character with respect to Äl2Qrnormativ6 plagioclase compost
t ions; cotaminated magma tic character with respect to ¥1 and F2 discriminant functions; and a complex
petrochemhical character pointing to a sialic origin with respect to % values. Incompatible and trace
element chemistry (particularly K, Ti, Rb, Sr, Zr, Y, Nb contents and Ti/Y, Zr/Y, Y/Nb, K/Rb ratios)
indicate that voleanies show similarities to continental tholeiitic basalts and they are subjected to the
processes of crustal contamination and magmatic differentiation.

With all these petrochemical data, it is thought that Canik volcanics are related to underplating
which was developed by partial melting of the up the effects of compression tectonics and originate
from a magma of gabbroic composition which is formed by the intrusion of picritic source magma,
which was devloped by partial melting of the upper mantle, into the upper levels of crust-mantle
boundary as a series of sills and its differentiation,

GİRİŞ d2, d3, d4 ' ve G W-clt c4 paftaları içerisinde yer al-
makta (Şekil 1) ve yaklaşık 250 km3 lik bir alanda ya-

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Canîk volka y1*™ göstermektedir.
nitleri, Doğu Pontidlerîn orta kesiminde Aybastı, Çalışma alam ve yakın çevresindeki ilk jeolojik
Gölköy, Yeşilce ile çalışma alanının batısında yer çalışmalar, Tehihatcheff (1869) ve Blumenthal (1945)
alan Işıklar köyü arasında, G 38-C2, c3, c4; G 39-di, tarafından başlatılmıştır, Daha sonraları bölgede
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Erentöz (1950), Göksu (1960), Ağralı (1967), Kronberg
(1969), Gedikoğlu (1970), Erler (1975), Seymen (1975),
Baş (1979), Terlemez ve Yılmaz (1980) çeşitli ölçek-
te, jeolojik harita alımı, cevher yatakları prospek-
siyönu, stratigrafi ve petrokimya çalışmaları yap-
mışlardır. Bölgenin özellikle Tersiyer yaşlı volka-
ııitler ile kaplı kısmı yazar tarafından (Terzioğlu,
1983, 1984, 1985 a, b, c) incelenmiştir (Şekil 2),

Canik volkanltleri/Neojen-Kuvaterner yaşlı Danış-
ment Grubunun bir Formasyonu olup Üst Kretase
yaşlı Mesudiye-Reşadiye Formasyonu; Paleosen yaşlı
Gölköy Formasyonu; Eosen yaşlı Yeşilce Grubunun,
Selecik Formasyonu (Alt Lütesiyen), Hatipli volka-
nodetritikleri (Orta-Üst Lûtesiyen) ve Hasanşeyh For-
masyonu (Üst Lûtesiyen-Priyaboniyen?) üzerinde
uyumsuz olarak yer almaktadır (Terlemez ve Yılmaz,
1980; Terzioğlu, 1986). Güney kesiminde yer alan Üst
Miyosen yaşlı Kuyucak bazaltının ise (Terzioğlu, 1985
c), Canik volkanitleri ile doğrudan bir ilişkisi gözle-
nememiştir. Yaklaşık 450 m bir kalınlığa sahip olan
Canik volkanitleri, Gölköy-Aybastı hattının güneyin-
deki Canik dağlarında, Gölköy güneyinde, Yeşilce
kuzeyindeki Orta Tepe ve dolayında, Aybastı güney-
batısında Perşembe yayla dolayında ve ayrıca Işıklar
(G 38~c4), Bozçalı (G 3S-c4), Hebüllü (G 38-c3) ve Ku-
yucak (G 39-d4) köyleri kuzeyinde geniş yayılımlı
olarak gözlenmektedir. Bu birimi oluşturan volkanik
faaliyetin, birimin inceleme alanındaki diğer birim-
lerle olan ilişkisinden yararlanılarak, Pliyosende ge-
liştiği söylenebilir.

Saha çalışmaları sırasında, inceleme alanının
1/25 000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış, petrog-
rafik ve jeokimyasal incelemeler için bozunmamış
taze örnekler alınmıştır, Petrografik incelemeler yar-
dımıyla, seçilen örnekler öğütülüp, homojenleş t iril-
dikten sonra 105°C de kurutularak jeokimyasal ince-
lemeler için analize hazırlanmıştır. Jeokimyasal in-
celemeler için alman Örnek yerleri Şekil 2'de görül-

mektedir* Örneklerin kimyasal analizleri Dokuz Eylül
Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Merkez
Kimya Laboratuvarlarmda yapılmış olup, SîÖ2, TiO2,
P2O5 analizlerinde kolorimetrik spektrofotometre,
A12O3, MgO, CaO, Fe2O3, Na2O, K2O ve MnO ana-
lizlerinde atomik absorbsiyon spektrofotometre yön-
temi kullanılmıştır, FeÖ analizleri volümetri yönte-
miyle yapılmıştır. Rb, Sr, Y, Nb, ve Zr iz elementle-
rinin analizlerinde ise, X-ışmları flüoresans spekt-
rofotometre yöntemi kullanılmıştır. Bütün analizler
iki kez tekrarlanmış ve matriks düzeltme işlemleri
de yapılmıştır.

C.I.P.W. normları hesaplanırken, kimyasal ana-
liz sonuçlarmdaki % Fe2O3 değerleri, ikincil oksidas-
yon sonucu normatif bileşimde gelişebilecek olan
yanılgıları önlemek amacıyla Irvine ve Baragar'm
(1971) geliştirdikleri % Fe2O3 = % TiO3 + 1.5 eşit-
liğine uygun olarak düzeltilmiştir, C.I.P*W, normları
Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde To-
run ve diğerleri (1978) tarafından derlenen bir prog-
ramla hesaplanmıştır. Bu çalışmada, Canik volkanit-
lerinin mmeralojik-petrografik ve jeokimyasal özel-
likleri incelenerek, volkanizmamn bölgenin jeolojik
yapısı içindeki konumunun tanımlanması ve volkanit«
lerin oluşum ve yerleşim biçimine bir yaklaşım ve
katkının belirlenmesi amaçlanmıştır,

CAMÎK VOLKAMİTLERİNIM MİNERALOJİK..
PETROGRAFİK OZELLÏKLERÎ

İnceleme alam ve yakın çevresinde topogralîk
olarak üst seviyeleri oluşturan Canik volkanitleri,
tablamsı morfolojilerini muhafaza eder durumda
olup, siyah ve siyahımsı yeşil renklidirler. Genellikle
geniş yayılımlı, kalın tabakalı bazaltik lav akıntıları
ile çok sayıda bazaltik dayklar halinde gözlenmekte-
dirler, Makroskopik olarak porfirik dokuda olan ba-
zaltlar içinde, iri ojit, olivin ve plajiyoklaz fenokris-
talleri kolayca ayırt edilebilmektedir, Arazi çalışma-
larında, makroskopik olarak iri ojitli bazalt; iri ojit
ve plajioklaz fenokristalli bazalt; iri ojit ve olivin
fenokristalli bazalt İle afanitik bazalt tipleri ayırtlan-
mıştır* Piroklastik gereçler, yok denecek kadar azdır.
Dayklar halinde gözlenen ve makroskopik olarak ba-
zalt görünümünde olan çok az sayıdaki kayaç örne-
ğinin mikroskopik incelemelerinde bunların andezit
bileşiminde olduğu görülmüştür* Canik volkanitlerî-
nin ince kesitlerinin incelenmesi sonucu, bazaltlarda
hemikristalen porfirik, intersertal dokunun; andezit-
lerde ise porfirik dokunun hakim olduğu saptanmış-
tır, Bazaltik kayaçlarda kristaller, iri fenokristal, kü-
çük fenokristal ve mikrolitler halinde olmak üzere
iki yada üç fazlı mineral oluşumu halinde görülür-
ler, iri plajiyoklaz, ve olivin fenokristalleri, küçük
olivin fenokristalleri ile plajiyoklaz, piroksen ve opak
mineral mikrolitleri ve volkanik camdan oluşan ha-
mur maddesi içinde dağılmış yada glomerofirik yapı
gösterecek şekilde düzenlenmişlerdir. Volkanik cam,
gerek porfirik dokulu gerekse intersertal dokulu olan
bütün bazaltik lavlarda fenokristaner arasında göz-
lenmektedir, Andezitik kayaçlarda ise, kristaller kü-
çük fenokristal ve mikrolitler halindedir. Küçük pla-
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Şekil 2 : İnceleme alanının jeoloji haritası (Terle-
mez ve Yılmaz, 1980; Terzioğlu, Î983ften)
L Canîk volkanitleri; 2. Kuyucak bazaltı;
3, Hasanşeyh platobazaltı; 4, Hatipli vol-
kanodetrîtikleri; 5. Selecîk kireçtaşı; 6,
Gölköy Formasyonu: 7, Topçam siyeniti;
8. Mesudiye - Reşadiye Formasyonu; 9,
Fay; 10. Dokanak; 11. Kimyasal analiz
için örnek alman yerler.

Geological map of the investigated area
(After Terlemez ve Yılmaz, 1980; Terzioğ-
lu, 1983). 1. Caıük volcanïcs; 2. Kuyucak
basalt; 3* Hasanşeyh floodbasalt; 4. Ha-
tipli volkanodetritîcs; 5, Selecik lîmesto-
tone; 6. Gölköy Formation; 7. Topçam
syenite; 8, Mesudiye - Reşadiye Formas*
yonu; 9. Fault; 10. Contact; 11. Sample lo-
cations for chemical analyses.

Figure 2 :

jiyoklaz ve piroksen fenokristalleri, plajiyoklaz, pi-
roksen ve opak mineral mikrolitlerinden oluşan ha-
mur maddesi içinde dağılmış bir şekilde gözlenmek-
tedir, Canik volkanitlerine ait minerallerin kayaçlar
içindeki önemli özellikleri aşağıda Özetlenmiştir:

Canik bazaltı
Plajiyoklaz : 0.2-3,0 mm büyüklüğünde olup ka-

yaç içindeki feııokristallerin büyük bir kısmım oluş-
turur, iri fenokristal, küçük fenokristal ve mikro-
litler halinde gözlenir. Özşekilli ve yarı özşekiili olup
Albit, Albit-Karlsbad ikizienmelerî gösterir. Bazı pla-
jiyoklaz kristallerinde zonlu yapıda gözlenmektedir.
Aibît-Karlsbad karmaşık ikizlerinde ölçülen sönme
açılarına göre iri ve küçük fenokristallerin bileşimi
özellikle Labrador (An : % 52-65) olarak belirlen-
miştir. Zonlu yapı gösterenlerde, çekirdek kenarlara
oranla anortitçe daha zengindir, Bazı plajiyoklaz
kristallerinde dalgalı sönme durumu da gözlenmek-
tedir, îri ve küçük fenokristaller hamur içinde izole
olarak dağılmış kristaller halinde gözlendiği gibi glo-

rnerofirik yığışımlar halinde de gözlenirler. Ayrıca
küçük plajiyoklaz fenokristallerinin, küçük ojit ie-
nokristalleri ile giomerofirik yığışımlar oluşturduk-
ları da gözlenmektedir. Yığışımlar içindeki kristaller
kendi aralarında yarı özşekilli değmeler yapacak
şekilde gruplanmışlardır. Bütün plajiyoklaz yığışım»
lan aynı bileşime sahiptir. Plajiyoklaz mikrolitleri
genelde dalgalı sönme göstermektedirler, Ölçüm ya-
pılabilen mikrolitlerin An oranlan % 48-53 arasında
değişmekte olup genellikle Labrador kısmen de An-
dezin bileşimlidir. Hamur içinde dağılmış bir şekil-
de gözlenen fenokristallerin çoğunluğu magmatik ko-
rozyona uğramışlardır. Hamur içinde ayrıca büyük
plajiyoklaz fenokristallerinin parçalanması ile olu-
şan küçük plajiyoklaz parçalan da gözlenmektedir,
Plajiyoklazlar içlerinde inklüzyon olarak küçük ojit
ve olivin fenokristalleri ile opak mineral ve volkanik
cam içermektedirler.

Piroksen : 0,2-2.8 mm büyüklüğünde olup özşe-
killi kristaller halindedir, Bazaltlarda küçük fenok-
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ristal ve mikrolitler halinde gözlenirler. Piroksenler
renksiz olup nadir olarak da leylak-kahverengi bir
pleokroyizmaya sahiptirler. Piroksenler, Ojit (NgAc :
43°-45°) ve Titanlı ojit (NgAc : 35°-38°) bileşimli-
dirler. Çoğunlukla zonlu bir yapı gösterirler. Basit
ikizlenmelidirler. Piroksenler, merkezi kısımlarında
inklüzyon halinde plajiyoklaz mikroliti, serpantinleş-
miş olivin, manyetit kristalcikleri içerirken, yüksek
bir optik engebe (röiiyef) gösteren kenar kısımları
hiç bir inklüzyon içermemektedir, Bazı ince kesitler-
de piroksenlerin tamamen karbonatlaştıklan sap-
tanmıştır. Ayrıca küçük ojit fenokristallerinin kendi
aralarında yada küçük plajiyoklaz fenokristalleri ile
birlikte glomerofirik yığışımlar yaptıkları da gözlen-
mektedir.

Olivin : 0.2-2.5 mm büyüklüğünde olup, iri ve
küçük fenokristal halinde olmak üzere iki fazlı mi-
neral oluşumu halinde gözlenir. Olivinler, hiç bir al-
terasyona uğramamış taze görünümlü kayaçlar için-
de dahi tamamen serpantinleşmişlerdir. Ayrıca oto
hidrotermal dönüşümler ile bazı olivin kristallerinin
yer yer biyotitleştikleri de gözlenmektedir.

Biyotit : Bazı ince kesitlerde seyrek olarak göz-
lenmekte olup, küçük levhamsı kristaller halindedir.

Apatit : îri ve küçük mikrolitler halinde olup
ince kesitlerde sıkça gözlenmektedir.

Opak mineraller : Hamur içinde özşekilli ve yarı
özşekilli korrode olmuş küçük fenokristaller halinde
olup genellikle piroksen kristallerine bağlanmış du-
rumdadır,

Canik andeziti
Plajiyoklaz : Özşekilli ve yarı özşekilli olup, kü-

çük fenokristaller ve mikrolitler halindedir. Fenokris-
taller Albit, Albit-Karlsbad ikizlerine sahiptirler. Pia-
jiyoklazlarda zonlanma olağandır. Albit-Karlsbad kar-
maşık ikizlerinde ölçülen sönme açılarına göre fe-
nokristaller Andezin (An : % 3540) bileşimindedir.
Ölçüm yapılabilen mikrolitlerin bileşimi ise, Oligok-
laz (An : % 25) dan Andezine (AH : % 30) kadar de-
ğişmektedir.

Piroksen : Küçük fenokristal ve mikrolitler ha-
linde gözlenmektedir. Renksiz yada kahverengimsi
bir pleokrizkmaya sahip olup Ojit (Ng A c : 45°) bile-
şimlidir. Genellikle basit ikizlenmelidirler. Bazı pi-
roksen kristallerinde zonlu yapı da gözlenmektedir,
Piroksenler İnklüzyon olarak içlerinde plajiyoklaz
mikrolitleri ve manyetit içerirler,

Hornblend. ve biyotit : Bazı ince kesitlerde ve
genellikle birlikle gözlenmektedirler. Her ikisi de
küçük fenokristaller halinde olup genellikle kloritleş-
mişlerdir,

K-feldspat : Bazı ince kesitlerde Karlsbad ikiz-
leri gösteren özşekilli sanidin kristalleri halinde göz-
lenmektedir. Kısmen kaölenleşmişlerdir. İçlerinde
inklüzyon halinde biyotit ve hornblend içermektedir.

Kuvars : Bazı ince kesitlerde, küçük özşekilsiz
kristaller halinde seyrek olarak gözlenmektedir.

Opak Mineraller : Özşekilli ve yarı Özşekilli kris-
taller halinde hamur içinde dağılmış ve/veya pirok-
sen ve biyotit kristallerine bağlanmış küçük kris-
taller halindedir.

TERZİOĞLU

CANİK VOLKANtTLERİNİN JEOKİMYASI

Canik bazaltından alman 17 örneğin tümünün
majör ve bunlardan da yalnızca 14'ünün iz element
içerikleri ile andezitik kısımlarından alman 3 örne-
ğin majör ve iz element içerikleri ayrı ayrı incelene-
rek diyagramlar ve yorumlamalar majör ve iz ele-
ment dağılımları şeklinde sunulmuştur.

Majör Element Dağılımı
Canik volkanı tlerine ait örneklerin majör element

kimyasal analiz sonuçları ve C.Ï.P.W, normları Çizel-
ge l'de görülmektedir,

Şekil 3 : Canik volkanitlerinin alkaltailis İçerikleri,
Düz çizgi, MacDonald ve Katsura (1964)*
mn ayırımı; kırık çizgi, Irvine ve Bara*
gar (1971)'ın ayırımı. Canik bazaltları,
Canik andezitleri.

Figures : Alkali-silica diagram for the Canik volca-
nies. Solid line after MacDonald and Kat-
sura (1964)* Dotted line after Irvine and
Baragar (1971). Canik basalts, Canik an«
desites.

Toplam alkali-silis diyagramı (Şekil 3), Canik
volkanitlerinin alkalen kesimde yer alan bir kaç ör-
nek dışında subalkalen karakterini net şekilde orta-
ya koymaktadır,

Subalkalen karakteri vurgulanan volkanitler,
Irvine ve Baragarin (1971) Al2O3-Normatif plajiyok-
laz: bileşimi (N.P.C.) diyagramında (Şekil 4) kalkal-
kalen kesimde bulunan bir kaç örnek dışında genel-
de toleyitik alanda yer almaktadır. Bu olgu Miyas-
hiro'nun (1975) SiO2 - FeO/MgO diyagramında da
(Şekil 5) belirlenmektedir- Bu verilerin ışığı altında»
Canik volkanitleri kalkalkalen eğilimli toleyitik seri
karakterli olarak tanımlanabilir,

Canik volkanitlerinde Gottini (1968) tarafından
verilen % = A13O3 - Na2O/TiO2 değeri, bazaltlarda
13, andezitlerde ise 14 olarak belirlenmiştir, Canik
bazalt ve andezitlerinde % değeri 10'dan büyük olup
volkanitler için şialik kökene işaret etmektedir. Bu



CANİK VOLKANÎTLERÎNİN MİNERALOJİK - PETROGRAFİK - JEOKİMYASAL İNCELENMESİ 75

1 2 3
FeÖT/MgÖ

Şekil 5 : Canik volkanîtlerinin SIO* • FeO/MgO dte-
pşim diyagramı (Miyashiro, 1975). Açıkla-
ma, Şekil 3'de verilmiştir.

: T
FigureS : SiCh - FeÖ/MgÖ variation diagram of the

Canik voleanies (Miyashiro, 1975)* For
symbols see Fig. 3*

olgu, Canik volkanitlerini oluşturan magmanın kıta-
sal kabuğun jeokimyasal etkisi altında kaldığını
vurgulamaktadır, Bu durum log. T - log 8 diyagra-
mında da (Şekil 6) yinelenmektedir.

Irvine ve Baragartn (1971), «An-Ab'-Or» üçgen
diyagramında ise (Şekü 7) volkanitlerİn potasik ka-
rakterde olduğu belirlenmektedir,

Canik volkanitïerinin bazaltik kayaçlarma ait
Örnekler . (% 12 < CaO + MgO < % -20), F i-F 2

majör element ayırtman fonksiyonları (Pearce, 1976)
diyagramında (Şekil 8) gösterildiğinde, örneklerin
genel olarak plaka içi bazalt alanı ile kalkalkalen ba-

Şekil 7 i Canik volkanitïerinin Än-Ab'-Or izdüşüm-
leri (Irvine ve Baragar, 1971). Açıklama
Şekil 3'de verilmiştir.

Figure 7 : An-Ab'-Or projections of the Canik volea-
nies (Irvine ve Baragar, 1971). For sym-
bols see Fig. 3,

zait alam arasında yer aldıkları, birkaç örneğin ise
şoşonitik alanda bulundukları görülmektedir. Bu
diyagramda, Canik bazalt örnekleri gerçek kalkal-
kalen kayaçlarda olduğu gibi genelde 0,4'den yüksek
Fx değerine sahip değildirler. Canik bazaltım temsil
eden örneklerin plaka içi alanla kalkalkalen alan
arasında bulunmaları, Canik bazaltının bir olasılıkla
kimyasal kabuğun etkisi altında kaldığını, kabuk
bulaşması sonucu silisyumca zenginleştiğini ve do-
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layisiyla Fx fonksiyonu değerinin plaka içi alan de-
ğerine göre yükseldiğini belirtmektedir. Daha Önce
de potastik karakteri vurgulanan Canik bazaltına ait
birkaç örneğin K2O içeriğinin yüksek olması, dolayı-
sıyla F2 fonksiyonunun değerinin düşmesi ve bu Ör-
neklerin şoşonitik alanda yer alması ve/veya şoşo-
nitik kayaçlar gibi gözlenmeleri, bileşimlerinde bu-
lunan olivin kristallerinin otohîdrotermal dönüşüm
ve potasyum getirîmi sonucu biyotitleşmeleri ile
ilişkili olmalıdır.

Majör element kimyası bakımından Canik ba-
zaltı, kıtasal toleyitik bazaltlara göre genelde daha
düşük TiO2 buna karşın daha yüksek K2O değeri
içermektedir. Bu olgu genelde toleyitik seri karak-
terli olan Canik bazaltının hafif bir kalkalkaien eği-
lim göstermesine sebep olmaktadır, Canik bazaltı,
bu Özellikleri ile de güney kesimlerinde yer alan
ve kıtasal toleyitik bazalt olarak nitelendirilen Üst
Lütesiyen - Priyaboniyen (?) yaşlı Hasanşeyh plato
bazaltma (Terzioğlu, 1986 a) büyük bîr benzerlik
göstermektedir (Çizelge 2).

Her ne kadar Canik volkanitlermm andezitik kı-
sımlarından alman örnek sayısı güvenilir yorum

TERZİOĞLU

yapmak için yeterli değilse de majör element kim-
yası bakımından (Çizelge 1), andezitik kayaçlar Ca-
nik bazaltının volkanik seri karakterini korumakta
(Şekil 4,5) ve yüksek potasyumlu asit andezit ola-
rak adlandınlabîlmektedir (Şekil 7,9),

İz Element Dağılımı

Canik volkanitlerine ait iz element içerikleri
Çizelge 3'de verilmiştir. Ayrıca volkamtlcrin bazal-
ortalaması değişik araştırıcılar tarafından incelenen
bazı kıtasal provenslerdeki toleyitik bazaltların iz
element içerikleri ortalamaları ile Çizelge 4'de kar-
şılaştırılmıştır.

Rubidyum, 62 ppm ortalama ile kalkalkaien
bazalt ortalamasının (10 ppm) çok üstünde olup,
değişken değerler gösteren kıtasal toleyitik bazalt-
ların bir kısmı ile özellikle Parana ve Karroo güney
provensi bazaltları (Çizelge 4, analiz 11, 16, 20) ile
uyum halindedir. Canik volkamtlerînde, rubidyum
diferansîyasyon indeksine (DJ.) göre istatistiksel
olarak geniş bir dağılım göstermektedir (Şekil 10).
K/Rb oran değeri, istatistiksel olarak diferansiyas-
yon indeksi ile geniş bîr dağılıra (Şekil 11 A), rubid-
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genelde kıtasal toleyitîk bazaltlar ile özellikle Kar-
roo kuzey provensi bazaltları ile (Çizelge 4, analiz
12, 13, 14, 16) uyum halindedir. Ayrıca alt Mıtasal
kabuğun mineralojik bileşimi olarak kabul edilen
granulît ortalamasına da (780 ppm) benzerlik gös-
termektedir. Stronsiyum, Canik volkanitlerinde ar-
tan D.L (Şekil 10) ve Rb ile (Şekil 11 D) geniş bir
dağılım sunmaktadır.

Zirkon, 97 ppm ortalama ile kalkalkalen bazalt
(100 ppm), normatif kuvarslı ve normatif olivinli ba-
zalt (Çizelge 4, analiz 3, 4, 7, 8), Karroo, Kuzey Ame-
rika, Antartika ve Kuzeydoğu Göröndland proven-
si toleyitik bazaltları (Çizelge 5) ile uyum halinde-
dir Zirkon, Canik volkanitlerinde artan diferansiyas-
yon indeksine göre istatistiksel olarak düzenli ve ar-
tan bir ilişki göstermektedir (Şekil 10),

Yitrîyum, ortalama 26 ppm olup kalkalkalen ba-
zalt (Çizelge 4) ortalaması (23 ppm) ile bazı kıtasal
toleyitik bazalt değerlerine, Özellikle Kuzeydoğu
Amerika, Karroo, Antarktika, Dekkan ve Kuzeydoğu

yum ile düzenli ve azalan bir ilişki (Şekil 11 B) sun-
maktadır, K/Rb oran değerinin DJ. ile geniş bir da-
ğılım sunması Canik volkanitlerinin kabuksal bir
bulaşmaya maruz kaldığım vurgulamaktadır (Jakes
ve White» 1971), Bu kabuksal bulaşma, genelde tole-
yitik seri karakterli olan Canik bazaltının hafif bir
kalkalkalen eğilim kazanmasına sebep olmaktadır,
K/Rb oran değerinin rubidyum ile azalan bir ilişki
göstermesi olgusu ise, magmatik serilerin genel ay-
rımlaşma mekanizması ile uyumlu olup kabuksal
bulaşmanın yanısıra volkanitlerin magmatik ayrım-
laşmaya da uğradığını vurgulamaktadır, K/Rb oran
değerinin potasyum ile olan ilişkisi (Şekil 11 C) ge=
niş dağılımlı olup, verilerin bir potasyum değerinde
K/Rb oran değerinin değişik değerler göstermesi
volkanitlerin rubidyumca zenginleştiğini belirtmek-
tedir.

Stronsiyum, 600 ppm ortalama ile kalkalkalen
bazalt ortalamasının (328 ppm) çok üstünde olup

Şekil 11 : Canik volkanitlerinin 1E element içerik-
lerinin değişim diyagramı. Açıklama Şe-
kil 3'de verilmiştir.

Figurell ı Variation diagram of trace elements of
the Canik volcanics, For symbols see
Fig, 3,
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çizelge s • 213 analla: İçeren ve 7 provense alt olan 16 kıtasal toleyitik biMİtın, Canlk platebizılti ile k«x|il«ftiriİM*ı»

Bütün analizler (% 20)d0+Mg0> % 12) bileştestl aralığındadır.

Tablets • Çemparisen of sixteen continental tholeİİtie basalts localltlts fr« 7 provinces representing 213 analyses with

Çanlk floodbasaii* All inalytss are in the rangt (% 20) CaÖ+MgO)^ 12).

{

Prevtnslsr (Provinces)

<^KD Amerika Proven»! (NE American Prôvinça)

Watchunfl akıntısı (Watçhung flows)

Yolk Haven akıntısı (York Haven flows)

Rosvllle akıntısı (Rosville flows)

^ Karroo fteovansl (Karroo Provlnet)

Tandyiesberg silli (Ttndyİefberg sill)

Hangnest silli (Hangnest sill)

Blâiuwkrans silli (Blaawkrans sill)

^•Antartika Provensİ (^taretle Province)

Feirtr cloleritieri (Perrar doleritas)

^Parana Kfovtnsi (Parana Provinee)

Parana havzası (Parana basin)

-f Dtkkan Provensi (Decean Province)

Bhoiwiidi holimü (Bhoiwada section)

O Koliffiibiya Nehri Provtnsi (Colımbia Rİvtr Province)

Picture George birimi (Picture George unit)

Alt Yakiœa toirimi(Lower Yakiraa unit)

örtı YikiBi birimi (Middle Yâkİtta unit)

Grand Rondt S&kanü (Grande Ronde Segutnet)

S KD Grönland Provenu (NB Grönland Province)

Alt lirimi (Baial unit)

Afirik tolrim (Aphyrlc unît)

Porfirik birim (Porphyric unît)

Karadeniz Plakası (Black Seâ Plate)

• Hasânşeyh platobaialti (Hasınşeyh floodbasılt)

^Canik plttobaiilti (Canik floodbasâlt)

4 26 ; 123 5970 4
#
73 230 Sukheswala and Poldervairt, 195İ

İ Vallancej 1974

5 50 i 1Ô0 10320 3,20 2OÔ Me DouŞall» 1976

4 45 i 190 10800 4
#
22 240 Me Dougall, 1976

5 63 ; 210 19260 3
#
33 306 Me Dot^aîl, 1976

6 48 200 13200 4,17 275 Me Doug all» 1976

5 17 76 4900 4*47 288 Yayımlanmamış vtrİ (Unpublished dati)

15 21 I 89 5580 4-24 266 Yayımlanmamış veri (Unpublished dits)

29 25 63 6420 2,52 257 Yay uslanmamış veri (Unpublished dati)

10 23 | 84 6084 3,20 235 Terıioğlu» 1985 4»

14 26 : 97 5460 3
#
73 210 Bu yayında (in this pap«r)
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Göröndland provensi bazaltlarına (Çizelge 5) ben-
zerlik gösterirler.

Niyobyum, ortalama 12 ppm olup kalkalkaleıı
bazalt ortalamasının (23 ppm) üstünde, kıtasal ba-
zalt ortalamasının (20 ppm) ise altındadır. Canik ba-
zaltları Nb içerikleri bakımından kıtasal toleyitik
bazaltların bir kısmı ile Özellikle Karroo güney pro-
vensi bazaltları (Çizelge 4, analiz 11, 15) ile uyum
halinde olduğu gibi alt kıtasal kabuğun mineralojik
bileşimi olarak kabul edilen granulit için verilen
Nb değer aralığına da (2-13 ppm) uyum sağlamak-
tadır. Niyobyum, Canik volkanıtlerinde artan dife-
ransiyasyon indeksine göre geniş bir dağılım gös-
termektedir (Şekil 10),

Pearce ve Camı (1973), Y/Nb oranlarına göre
magmaların soy özelliğini ve tektonik konumlan
arasındaki ilişkiyi belirlemişlerdir. Bazaltların Y/Nb
oranı alkalilik durumlarına bağlı olup, alkalilik yük-
seldikçe bu oran azalmaktadır. Y/Nb oran değeri
kıta içi alkalen bazaltlarda l'den küçük, okyanus
sırtı alkalen bazaltlarda 2'den küçüktür. Buna kar-
şılık plaka içi toleyitik bazaltlarda 2'den büyük, ok-
yanus sırtı toleyitik bazaltlarda 3'den büyüktür, Ca-
nik bazaltının Y/Nb oranı ortalama 2.4 olup 1,04.3
arasında değişmektedir. Bu olgu Canik bazaltının
plaka içi toleyitik bazaltların Y/Nb oran değerleri
ile uyum halinde olduğunu belirtmektedir.

Potasyumca fakir toleyitler, okyanus tabam ba-
zaltları, kalkalkaleıı bazaltlar, okyanusa! ada bazalt-
ları ve plaka içi alkalen bazaltların birbirinden jeo-
kimyasal olarak, ayırtlanabildiği «Ti-Y-Zr« diyagra-
mında (Şekil VI A), kıtasal toleyitlerin genel konu-
munu belirlemek amacıyla yapılan çalışmada (Holm,
1982), 7 kıtasal toleyitik provensden alman 16 yersel
örneğin (Çizelge 5) plaka içi baazlt sahasında yer al-
mayıp/ bu örneklerin yaklaşık % 50'sînin okyanus
tabam bazalt sahasında, geri kalanının ise fcalkal«
kalen bazalt sahasında yer aldıkları belirlenmiştir.
Canik bazaltına ait örneklerin bu diyagramda ok-
yanus tabanı bazalt sahası ile kalkalkaleıı bazalt
sahasında yer almaları (Şekil 12 A) Canik bazaltının
kıtasal toleyitik baazltların genel davranış biçimine
benzer bir davranış gösterdiğini vurgulamaktadır.
Bu özellik, ayrıca Zr/Y-Zr (Pearce ve Norry, 1979)
diyagramında da (Şekil 13) yinelenmekte olup, Ca-
nik bazaltına ait Örnekler okyanus tabam bazalt ala-
nı ile adayayı kalkalkalen bazalt alam içinde yer
almaktadır. Ayrıca, Karadeniz plakasının (Mc Ken-
zie, 1972; Alptekin, 1973; Dewey ve diğerleri, 1973;
Ketin, 1977) orta kesiminde yer alan Canik bazaltı-
nın Ti, Zr, Y element içerikleri ve Ti/Y, Zr/Y oran
değerleri ile de yerkabuğunun değişik provenslerinde
(Çizelge 5) yayılım gösteren kıtasal toleyitik bazalt-
lara uyum sağladığı gözlenmektedir.

Her ne kadar andezitik kısımlardan alman örnek
sayısı güvenilir bir yorum yapmak için yeterli de-
ğilse de, andezitik kısımların uyumsuz iz element
(Rb, 5r, Zr, Y, Nb) içeriklerinin (Çizelge 3) adayayı
andezitlerine (Taylor, 1969; Taylor ve White, 1969;
Gill, 1981) göre daha yüksek; K/Rb oran değerleri-

Şekil 14 : Canik platobazalt volkanizması tarafın-
dan etkilenen inceleme alanı için benim-
senen alt kabuk tabakalanması modeli.
Derin kabuksal sil kompleksi, tak bir
birlik halinde (sol taraf) sınırlım belli
keskin ara yüzeyli yeni bir Moho sürek-
sizliği oluştururken, tekrarlanan sil
kompleksi* d (sağ taraf) halinde dağınık
belirsiz bh Moho oluşturmaktadır. 1* Ca-
nik platobazaltı; 2, Hasanşeyh piatoba*
zaltı; 3. Gabro* 4# Ultramafik kümülat-
lar; 5, Üst manto; 6» Üst kabuk.

Figure 14 : The suggested crustal underplating mo-
del in the investigated area affected by
the Canik flood voleanism. The deep
erustal sill complex is diagrammatically
shown as a single unit (left) generating
a sharp Moho and multiple (right) gene-
rating a diffuse Moho.
1. Canik floodbasalt; 2. Hasanşeyh flood-
basalt; 3, Gabbro; 4. Ultramafic cumu-
lates; 5. Upper mantle; 6..Upper crust*

nin de daha düşük olması yitim kökenli bir volka-
nizmanın ürünü olamayacaklarını göstermektedir,

CANİK VÖLKAMtTLERİNİM PETROJENEZt

Bazalt ve andezitik kayaçlar ile temsil edilen
Canİk volkanitleri, morfolojik, petrografik ve jeo-
kimyasal özellikleri açısından kıtasal plaka içlerin-
de gözlenen toleyitik bazaltlara uyum sağlamakta-
dır,

Majör ve iz elemen çalışmaları, Canik bazaltı-
nın kalkalkalen eğilimli potasyumca zengin toleyi-
tik seri karakterli olduğunu, kıtasal kabuğun etkisi
altında bulaşmaya uğrayarak kirlendiğini ve bunun
sonucunda da sialik kökenli gibi davrandığım orta-
ya koymaktadır.

Yeryüzünde Mesozoyik ve Tersiyer provenslerin-
de (Kolombiya nehri, Kuzey Atlantik, Dekkan, Para-
na» Karroo, Antarktika ve Sibirya platformu) geniş
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yayılım gösteren toleyitik karakterli platobazaltları,
primer yada primere yakın magmadan ve/veya mag-
nezyumca zengin pikritik ana magmalardan kaynak-
lanmışlardır. Platobazaltlarıf birinci durumda «man-
to yükselmesi» varsayımı ile ilişkili olarak oluşmak-
tadır, Toleyitik karakterli olan bu kıta içi platoba-
zaltları, magma ocağından yüzeye süratle çıktıkların-
dan ayrımlaşma olanağı bulamamakta ve ana mag-
manın bazaltik karakterini aynen yansıtmaktadırlar.
İkinci durumda ise, pirolitik mantonun 20 kb (^ 60
km) da, % 20-30 oranında kısmi ergimesi ile oluşan
ana pikritik magma, kabuk incelmesinin gözlendiği
özel durumlarda yüzeye kadar ulaşabilmekte, buna
karşın kabuk kalınlaşması durumunda kıtasal kabu-
ğa göre daha fazla bir yoğunluğa sahip olduğundan
kıtasal kabuğun bîr dizi derîn kabuksal sil komp-
leksleri (Cox, 1980) halinde enjekte olmaktadır. En-
jekte olan bu sil kompleksleri, üstte gabroyik mag-
ma altta ise ultramafik kümülatlar halinde ayrım-
laşmakta (Şekil 14) ve neticede alt kabuk tabaka-
lanması mekanizmasına sebep olmaktadır. Derin
kabuksal sil kompleksi halinde, kalınlaşmış kıtasal
kabuğun tabanına yerleşen pikritik magmanın ay-
rımlaşması sonucu üstte oluşan gabroyîk magma,
yoğunluğu yeterince azaldığı için kıtasal kabuğun
üst seviyelerine doğru yükselerek ayrımlaşmakta ve
geride kalıntı halinde gabroyik kümülatları bıraka-
rak yeryüzünde volkanik faaliyetini başlatmaktadır.

Farklı yaşlarda olmalarına rağmen Pliyosen
yaşlı Canik platobazaltının, petrografik ve jeokimya-
sal açıdan Hasanşeyh platobazaltına genelde bir ben-
zerlik göstermesi; magma tik ayrımlaşmaya uğrama-
sı ve İçinde ksenolit (anklav) halinde uygun manto
materyalini içermemesi gibi kanıtlar, ikinci ihtima-
lin yani pikritik magmanın daha olasılı olacağı gö-
rüşünü belirtmektedir. Bu olgu, ayrıca Canik plato-
bazaltı için bölgesel ölçekte ayrı bir oluşum meka-
nizmasının düşünülemeyeceğini, buna karşın Üst
Lütesîyende sıkışma rejimi etkisi altında gelişmeye
başlayan alt kabuk tabakalanması olayı sonucu
oluştuğu vurgulanan Üst Lütesiyen - Priyaboniyen (?)
yaşlı Hasanşeyh platobazaltının (Terzioğlu, 1985 a)
kaynağım oluşturan gabroyik magma ile kökensel
ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

İnceleme alanında pikritik kayaçlann gözlene-
memesi, Doğu Pontidlerin orta kesiminde kıtasal
kabuğun, pikritik sillerin yerleşiminden Önce özellik-
le Üst Lütesîyenden önce, kalınlaşmış olduğunu be-
lirtmektedir (Terzîoğlu, 1985 a). Sillerin kabuk - man-
to sınırına yerleşiminde tektonik sıkışma rejimi
(Roberts, 1970), düşük yoğunluktaki yan kayaçlar
(Bradley, 1965), muhtemelen yatay tabakalanma ve
folyasyon gibi yapısal faktörler en uygun çartlan
oluşturmaktadır.

Sıkışma tektoniğinin etkisi altında Üst Lütesi-
yende başlayan ve gabroyik bileşimli Hasanşeyh
platobazalt magmasını oluşturan pikritik ana mag-
manın, bir dizi siller halinde kabuk-manto sınırın-
daki enjeksiyonları bölgede bir basınç serbestlemesi
yaratan Kuzey Anadolu Transform Fayıma (Mc Ken-
zie, 1970; Dewey ve Bird, 1970; Dewey ve diğerleri,

1973; Ketin, 1977; Şengör ve Yılmaz, 1981) etkinlik
göstermeye başladığı Üst Miyosen (Pliyosen?) yaş
konağına (Ketin, 1969; Tokay, 1973; Öztürk, 1980;
Şengör ve Yılmaz, 1981; Yılmaz ve diğerleri, 1981)
kadar kabuk-manto sınırının üst seviyelerine başka
bir deyişle kıtasal kabuğun üst seviyelerine doğru
ilerleyici bir şekilde devam etmiş ve aynı kökenli
oluşuma sahip benzer Özellikli gabroyik magmaları
oluşturmuştur* Kıtasal kabuğun farklı seviyelerinde
pikritik magmanın ilerleyici ve tekrarlanan sil enjek-
siyonlarının ayrımlaşması sonucu kıtasal kabuğa
bir yandan gabro ilave edilirken, diğer yandan da
mantonun üst seviyelerine kalıntı (restit) halinde
yeni ultramafik kümülatların ilave edilmesi devam
etmiş ve sonuçta Üst Lütesiyende başlayan alt ka-
buk tabakalanması olayı Üst Miyosen - (Pliyosen ?)'e.
kadar bir süreklilik kazanmıştır, ilerleyici ve tetrar-
lan sil enjeksiyonlarının kıtasal kabuğun farklı üst
seviyelerinde ayrımlaşması sonucu alt seviyelere en-
jeksiyon yapan silin gabroyik kümülatları, üst sevi-
yelere enjeksiyon yapan silin ultramafik kümülat-
ları altında bulunacağından böyle bîr zonda artık ne-
yin kabuk, neyin manto olduğu belirlenemeyeceğin-
den neticede ilerleyici bir şekilde gelişen alt kabuk
tabakalanması olayına uğrayan böyle bir zonda kes-
kin ara yüzeyli bir Moho'dan ziyade dağınık, belirsiz
bir Moho oluşacaktır. Pikritik sillerin ayrımlaşması
sonucu oluşan benzer özellikli gabroyik magmalar,
farklı seviyelerine yerleştikleri kıtasal kabuğun mi-
neralojik ve petrografik özelliklerine göre, alt kıta-
sal kabuk ve/veya üst kıtasal kabuğun jeokimyasal
etkisi altında kalacaklarından, alt kıtasal kabuk (gra-
nulît) ve/veya üst kıtasal kabuk kayaçları (granit,
granodiyorit) tarafından kısmen de olsa bîr bulaş-
maya (kontaminasyon) maruz kalmaktadırlar.

İz element çalışmaları, Canik platobazaltlarınm
benzer kökenli oluşuma sahip olmakla birlikte alt
kıtasal kabuk tarafından jeokimyasal olarak fazla-
ca etkilendiği vurgulanan Hasanşeyh platobazaltına
(Terzioğlu, 1985 a) göre özellikle K-tipi (K, Rb, Sr)
elementlerce bîr zenginleşme gösterdiğini ve dola-
yısıyla üst kıtasal kabuk tarafından fazlaca etkilen-
diğini belirtmektedir. Ayrıca, Canik platobazaltının
Rb/Sr oran değerinin (0.J0) Hasanşeyh platobazai-
tına (0,07) göre yüksek değerde olması da Canik
platobazaltmı kaynaklandıran gabroyik magmanın
Hasanşeyh platobazaltmı veren gabroyik magmaya
göre kıtasal kabuğun üst seviyelerinde yer aldığım
ve dolayısıyla üst kıtasal kabuktan fazlaca etkilen-
diğini vurgulamaktadır. Bu olgu, ayrıca pikritik sîl-
lerin Üst Lütesiyenden sonra kıtasal kabuğun üst
düzeylere doğru sokulum yaptığı tezi ile de uyumlu
gözükmektedir.

Canik bazaltları. Üst Lütesiyen - Üst Miyosen
(Pliyosen ?) zaman aralığında işlevini gösteren ve
alt kabuk tabakalanması olayım sonuçlandıran pik-
ritik ana magmanın ilerleyici ve tetrarlanan siller
halinde kalınlaşmış kıtasal kabuğun üst seviyelerine
sokulumu ve ayrımlaşması sonucu üstte gelişen gab-
royik bîleşîmlî magmadan kaynaklanmıştır, Bu gab-
royik bileşimli magma, Üst Miyosen (Pliyosen?) de
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harekete geçen Kuzey Anadolu Transform Fayının
bölgesel ölçekte yarattığı basmç serbestlemesinin bir
volkanik faaliyetin gelişebilmesi için yeterli düzeye
ulaşmasına kadar, üst kıtasal kabuk içinde beklemiş
ve bu sırada içinde bulunduğu kıtasal kabuk ile et-
kileşerek gözlenen karmaşık petrokimyasal bileşimi-
ni ortaya çıkarmıştır. Yukarıda belirtilen serbest-
leme sonrası genişleme tektoniği ile Pliyosende ge-
cikmeli ve/veya beklemeli bir volkanik etkinlik şek-
linde gelişmiştir. Ayrıca, inceleme alanında Canik
bazaltının kaim lav akıntıları dışında çok sayıda
dayklar halinde de gözlenmesi, genişleme tektoniği-
nin bölgedeki etkinliğini vurgulamaktadır.

Canik volkanitlerinin andezitik kısımları ise, ma-
jör ve uyumsuz iz element içerikleri bakımından
adayayı yöresi andezitlerine benzerlik göstermemek-
tedir, Bu olgu Canik andezitinin, yitim sonucu geli-
şen bir volkanik etkinlik olamayacağım belirtmek-
tedir. Zira Üst Paleosenden sonra kıta (Anatolid) -
adayayı {Pontid) çakışması sonrası adayayı özelliği-
ni kaybederek kıtasal bir kabuğa dönüşen Doğu
Pontidlerde Pliyosende artık bir yitme zonunun var-
lığı söz konusu olamamaktadır. Ayrıca andezitik kı-
sımların, bazaltların kalkalkalen eğilimli toleyitik
seri karakterini koruması, onların bazaltlar ile hö-
kensei ilişkide olduğunu vurgulamaktadır. Bu bakım-
dan yüksek potasyumlu asit andezit bileşiminde
olan andezitik kısımlar kıtasal plaka içlerinde göz-
lenen andezitik kayaçlar gibi gözönüne alınabilir.
Kıtasal plaka içlerinde gözlenen andezitik kayaç-
lar, yakın çevrelerinde bulunan toleyitik karakterli
platobazaltlarının kristal ayrımlaşma ürünleri ola-
rak ve/veya bu ayrımlaşma ürünlerinin kıtasal ka-
buğun jeokimyasal etkisi altında kalarak kirlenme-
si sonucu kalkalkalen eğilimli hatta kalkalkalen ben-
zeri ortaç kayaçlar şeklinde gelişmektedir, Canik vol-
kanitlerinde, genelde K/Rb oran değerinin D.I. ile
geniş (Şekil 11 A), Rb ile azalan (Şekil 11 B) bir iliş»
kî sunması Canik andezitinin, alt kabuk tabakalan-
ması sonucu oluşarak kıtasal kabuğun üst seviyele-
rine yerleşen ve sialik kabuk tarafından kirlenen
gecikmeli ve/veya beklemeli gabroyik bileşimi! Ca-
nik bazaltları magmasının kristal ayrımlaşması so-
nucu oluştuğunu belirtmektedir,

SONUÇLAR
İnceleme sahasında yapılan bu çalışma ile elde

edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir :
1, Canik volkanitlerini oluşturan bazalt ve an-

dezitlerin potasyumca zengin toleyitik serî karak-
terli kıtasal plaka içi volkanizma ürünleri olduğu
belirlenmiştir,

2, Canik volkamtlerinin, Üst Paleosenden sonra
kıta (Anatolid) - adayayı (Pontid) çarpışması sonrası
kıtasal kabuğa dönüşen Doğu Pontidlerin, tektonik
sıkışma rejimi altında, Üst Lütesiyenden Üst Miyo-
sen (Pliyosen ?)fe kadar sürekli olarak etkinlik gös-
teren alt kabuk tabakalanması (underplating) meka-
nizması sonucu oluştuğu saptanmıştır.

3, Canik volkamtlerinin özellikle üst kıtasal ka-
buk tarafından jeokimyasal olarak etkilenerek kir-
lendiği belirlenmiştir.

4. Canik bazaltının, gerek morfolojik ve gerek«
se mineralojik, petrografik ve jeokimyasal açıdan
platobazaltlann genel özelliklerine uyum sağladığı
gözlenmektedir,

5, Canik platobazaitım izleyen andezitik lavla-
rın mineralojik ve kimyasal bileşimleri, andezitlerin
magmatîk ayrımlaşma sürecinde volkanizmanın kal-
kalkalen eğilimli potasyumca zengin toleyitik seri
özelliğini koruduğunu göstermektedir.

6* Canik volkanı derinde magmatik ayrımlaş-
manın yanısıra kirlenmenin (kontaminasyon) de et-
kili olduğu belirlenmiş ve kirlenmenin daha çok üst
kıtasal kabuktan ileri geldiği saptanmıştır,

7. Üst kıtasal kabuk bulaşmak Canik volkanit-
lerinin gabroyik karakterli magmasının, Pliyosen
yaş konağındaki volkanik etkinliğinin, bölgede Üst
Miyosen (Pliyosen ?)'den itibaren gelişime başlayan
Kuzey Anadolu Transform fayının oluşturduğu ba-
sınç serbestlemesi sonucu etkin olan genişleme tek-
toniği ile ilişkili olabileceği vurgulanmıştır,

8. Canik volkanitieri, mantonun kısmi ergimesi
sonucu oluşan ana pikritik magmadan ziyade, alt ka-
buk-manto sınırının üst düzeylerin© yerleşen sil
kompleksinin gabroyik kısmından beslendiğinden,
bazaltik kayaçlarda üst manto kökenli hiçbir anklav
gözlenememiştir.

9* Pontidlerin orta kesiminde yayıhm gösteren
Üst Lütesiyen - Prîyaboniyen (?) yaşlı Hasanşeyh ve
Pliyosen yaşlı Canik platobazaltlan için Öngörülen
alt kabuk tabakalanması modeli, ileride bölgesel öl-
çekte yapılacak jeofiziksel ve petrolojik çalışmalar-
la daha da geliştirilerek Karadeniz plakasının jeo-
tektonik ve volkanolojik evrimine bir katkıda bulu-
nacaktır,
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İngilizce olarak yer alacak her yazının Türkçe öz'ün den başka bir de Türkçe özet'i bulunmalıdır* Türkçe
yayımlanan yazıların İngilizce özünden başka bir de İngilizce özetini yayımlamak olasılıdır. Bu yola ya-
zımn İngilizce öz'ünün yabancı bilim çevresine aktarılmasında yarar olan unsurları aktarmadır. Daha
önce yabancı dilde yayımlanmış olan yazılarda İngilizce Özet verilemez.

1976 yılında yeniden düzenlenerek dağıtılmış olan «Türkiye Jeol. Kur, Bült, Yayım Kuralları» yürür-
lüktedir. Bu yayın TJK adresinden temin edilebilir.

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteninde Yayımlanması istenen

Yazılarda Şekil Bakımından Aranılan Nitelikler ;

Yazının tümü çift aralıklı yazılmış ve otuz daktilo sayfasını geçmemelidir.
Yazı ve ekleri bir asıl, iki kopya olmak üzere üç takım olarak yollanmalıdır*
Yazı içindeki başlık düzeni ve değinilen belgeler TJK Bülteni Yayım Amaç ve İlkeleri ve Yayım Ku-
ralları (Şubat 1976)'na uygun olmalıdır.
Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır.
Şekil, Levha, Çizelge altı açıklamaları Türkçe ve İngilizce yazılarak ayrı bir liste halinde metne eklen-
melidir,

Şekil, Levha, Çizelge altı açıklamaları Türkçe ve İngilizceleri yazılmalıdır.
Şekil, Levha, Çizelgeler birbirlerinden ayrı olarak numaralanmalıdır.
Fotoğraflar aydınlık olmalı ve parlak kâğıda basıl malıdır.
Bütün çizimlerde çizgisel ölçek kullanılmalıdır.
Levha sayısı 3'ten çok olmamalıdır.
Küçültüldüğünde katlanacak şekil sayısı 2 yi aşa maz. Bunlar iki bülten sayfasını aşmayacak şekilde
küçültülebilmelidir.
Küçültmeden sonraki en büyük şekil boyutları aşağıdaki gibi olacaktır, Şekil içi yazılarda ve sürsaj-
da bu boyutların dikkate alınması gerekir.

Çift Sayfa : Yan 25 x 35 Dik 18 x 46
Tek Sayfa : 18x23
Yarım Sayfa : Yan 12 x 18 Dik 9 x 23




