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Cumaovası (İzmir) Asit Volkanitlerinde
Saptanan iki Ekstrüzyon Aşaması Arasındaki
Göreli Yaş ilişkisi1

Relative age of the two extrusion phases of acidic volcanic rocks of Cumaovast (Izmir)

ÎSMET ÖZGENÇ Yerbilimleri Bölümü, Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir

ÖZ: Cumaovasi bölgesindeki volkanik domları oluşturan riyolit ve perlit türündeki çeşitli camsı kayaç serileri üze-
rinde yapılan kimyasal analizler, bölgenin geçirdiği ekstrüzyon evriminin, biri yaşlı diğeri genç iki aşamada oluştu-
ğunu ortaya koymuştur.

Kayag olu§turan oksitlerin dağılımı iki farklı grup kayacın varlığını belirlemiştir. Özellikle pprn olarak Rb içe-
riği belirgin farklılık göstermektedir. I. grup 195-230 ppm, II. grup 300-350 ppm Rb içerir. Düşük değerde Rb içeren
kayaçlar Murtat, Mezarkaya, Yongalı, Karakaya ve Gülyaka yörelerinde yaygındır. Yüksek değerde Rb içeren kayaç-
lar ise Çamköy, Dikmendağ, Karadağ ve Pilâvtepe yörelerinde yaygındır. I. grup kayaçlar A12OS, TiO2, Fe2O3> MgO,
CaO ve K,2O değerleri yönünden II. grup kayaçlardan büyüktür. II. grup ise MnO, NaoO ve Rb değerleri yönünden
I. grup kayaçlardan büyüktür.

Bu değerler, Cumaovası asit volkanitlerinin granitik bir magmadan türediğini ve kimyasal bileşimdeki farklılıkla-
rın magmatik farklılaşma olduğunu ortaya koyabilecek niteliktedir.

ABSTRACT: Evidence that the extrusion history involves a younger and an older phase lies in the difference in
bulk chemical composition of certain series of glassy rocks, such as perlite, rhyolite from the Cumaovasi domes.

Frequency distributions constitute evidence for two groups of rocks on the Cumaovasi domes. The most obvious
difference is in the Rubidium content, one group containing 195--230 ppm Rb the other 300-350 ppm. All of the samples
that possessed low Rb content were obtained from the Murtat, Mezarkaya, Karakaya, Yongah and Gülyaka, and all
the high Rb samples from the Çamköy, Dikmendağ, Karadağ- and Pilâvtepe.

The cluster analysis demonstrate the presence of two entirely different groups of samples. For group I the means
for A12O3, TiO,,,, MgO, CaO and K2O are higher than in group II, the means for MnO, Na_O and Rb are higher
than in group I.

This difference strongly suggests that, if the Cumaovasi domes are the products of granitic magma chamber, the
differences in composition of the rocks are the resault of magmatic differentiation.

(1) Bu araştırma T.J.K. 31. Bilimsel ve Teknik Kurultayında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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GİRİŞ

Günümüzde volkanolojik petrolojinin önemini koruyan
sortmlarmdan biri, asit magmaların bazik bir magmanın
farkhlaşmasıyla mı, bazik magmanın kabuksal materyel ile
kirlenmesiyle mi, yoksa kabuksal materyelin anateksisi ile
mi oluştuğudur. Birçok araştırıcı değişik petrografik bölge-
lerdeki asit kayaçlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda, or-
tamdaki asit, intermediyer ve bazik kayaç dizilimini ve
birbirleriyle olan petrolojik ilişkilerini göz önüne alarak bun-
ların ya bazik magmanın son ürünü (petrojenik artık sis-
tem) veya bazik magmanın kabuksal materyel ile kirlen-
mesi sonucu oluşabileceğini ileri sürdüler. Bazı araştırıcı-
lar da yaptıkları deneysel çalışmalarda ileri derecede me-
tamorfizmaya uğramış granitik bileşimli kayaçlarm 2000
bar basınç ve 680-690 C° ısıda ve sığ derinliklerde (7-8
km) gelişebilecek bir anateksi ile asit bileşimli magmaları
oluşutrabileceğini saptamışlardır (Tuttle-Bowen, 1968;
Winkler, 1967; Platen, 1965).

Bu sorun İzmir bölgesi içinde beş yörede yoğunlaşan
yaygın asit volkanitler için de geçerlidir. Bu bölgelerden
biri olan Cumaovası yöresini kapsayan asit volkanitlere ait
kimyasal analiz sonuçları ve "Alkali İndeks _ Katılaşma
İndeksi" değişim diyagramı genel veriler ışığında incelen-
miştir.

Kayaçlarm kimyasal analizleri ve ppm olarak Rb içe-
riği Perkin-Elmer 303 atomik absorbsiyon spektrometre ve
Jeol röntgen fluoresans cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Kayaç-
larm su içeriği ise Dupont termogravimetri cihazı ile ölçül-
müştür.

GENEL .TEOLOJİ
İzmir bölgesi volkanik karmaşığının en güneyinde yer

alan Cumaovası yöresi, tümüyle alkali riyolit-riyolit kim-
yasmdaki perlit ve riyolit türündeki kayaçları içerir. Vol-
kanitlerin temelini paleozoyik yaşlı şistler oluşturur. Kre-
tase yaşlı masif kireçtaşları paleozoyik şistler üzerine bir
uyumsuzluk ile oturur. Son olarak üst miyosen yaşlı kara-
sal göl tortulları kretase üzerinde yine bir uyumsuzluk ile
yer almıştır.

Volkanizma paleozoyik temelin Kuzeydoğu-Güneybatı
doğrultulu genel tektonik çizgilerine bağımlı olarak gelişir.
Stratigrafik ve paleontolojik bulgulara göre volkanizmanm
yaşı dasiyen olarak verilmektedir (Akartuna, 1962). Rb/Sr
yöntemine göre volkanizmanm yaşı 12.5 my'dır (Borsi ve
diğerleri, 1972). Bu değerler paleontolojik yaş ile radyomet-
rik yaş'ın uyum içinde olduğunu belirlemektedir.

Bölge, oluşum şekilleri ve koşulları Daly (1914), Gorsh-
kov (1965), MacDonald (1969) tarafından tanımlanan iç ve
dış büyümeli (ekzojen-endojen) volkanik dom tipine örnek
olabilecek iki büyük, üç küçük volkanik dom'un oluşturdu-
ğu bir saha olarak tanımlanmıştır. Her tür kayaçta gözle-
nen akma dokusu lâvın akıcı özelliğini belirler. Riyolitlerin
yerleşmesine olanak sağlayan lâv akıntıları ile perlitlerin
yerleşmesine olanak sağlayan tipik "tıkaç domları" (plug
domes) ve "volkanik boyunlar" (volcanic necks) karışık bü-
yümeli dom tipinin kanıtlarıdır (Şekil 1). Piroklastik tortul
kayaçlar ile karasal göl tortullarının ardalanması eşzamanlı
bir oluşumu belirler. Volkanizma eksplozif aşamadan sonra
iki ekstrüzif aşamada gelişir. Her iki ekstrüzif aşamada,
ekonomik önemdeki yaygın perlitler ile riyolitler sahanın
tümünü kaplar.

KAYAÇLARIN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Kayaçlarm tümü vitrofirik yapıdadırlar. %5-20 feno-
kristal ile % 80-95 camsı hamurdan oluşurlar. Perlitik doku,
akma dokusu ve sferülitik doku başlıca doku tipleri olarak
saptanmıştır. Kayaçlarda saptanan başlıca mineraller ku-
vars, ortoklaz (sanidin, 2V=10-22°), plajioklaz (albit-oligo-
klaz, An % 12-25) ve biyotitdir.

İKİ EKSTRÜZYON AŞAMASI ARASINDAKİ
GÖRELİ YAŞ İLİŞKİSİ

Cumaovası yöresinden alman çeşitli camsı kayaç seri-
leri üzerinde yapılan kimyasal analiz sonuçları yörede biri
yaşlı, diğeri genç iki ekstrüzyon aşamasının varlığını ortaya
koymuştur (Çizelge 1). Kayaç yapıcı oksitler ve özellikle
ppm olarak Rb değerleri arasında belirgin farklılık vardır.
I. grup 195-230 ppm Rb, n. grup 300-350 ppm Rb içerir.
I. grup Murtat, Mezarkaya, Karakaya, Yongalı ve Gülyaka
yörelerine ait kayaçları içerir ve A12O8, TiO2, Fe2O3, MgO,
CaO ve K,2O değerleri yönünden II. gruptan büyüktür, n.
grup Çamköy, Şaşal, Dikmendağ, Karadağ, Belencik ve Pi-
lâvtepe yörelerine ait kayaçları içerir ve Na2O, MnO ve Rb
değerleri yönünden I. gruptan büyüktür. İki grup arasın-
daki bu fark, eğer Cumaovası asit volkanitleri tek bir mag-
manın ekstrüzif ürünleri iseler, kimyasal bileşimdeki fark-
lılıkların magmatik farklılaşma sonucu olması gerektiğini
kanıtlamaktadır.

Kapalı bir sistem içinde kristalizasyonun ilk aşamala-
rında Fe-Mg ve Ca genel olarak magmadan uzaklaşırken,
Mn, Na ve Rb geriye kalan magma içinde göreli olarak zen-
ginleşir. Ekstrüzyon aşamalarını ortaya koyabilmek amacıy-
la Cumaovası yöresine ait kimyasal analiz sonuçlarından
yararlanarak, doğrudan oksitlerden itibaren alkali indeks ve
katılaşma indeksi aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplan-
mıştır;

MgO+FeO+Fe 2 O s +K 2 0+Na 2 0
Cumaovası yöresine ait "Alkali İndeks . Katılaşma İn-

deksi" değişim diyagramı şekil 2'de verilmiştir. Görüldüğü
üzere I. grup kayaçlar bu her iki parametre yönünden II.
grup kayaçlardan büyüktür. Buna göre I. grup kayaçlar ilk
ekstrüzyon aşamasında yerleşmişlerdir.

Diğer taraftan alkali indeks parametresi magmatik fark-
lılaşma anında, plajioklazlarm kristalleşmesi sonucu artık
eriyiklerde yüksek bir değer kazanır. Yani sistem petroje-
nik artık bir sistem ise (petrogeny's residue system, Barth,
1962) en son yerleşen kayaçlarm alkali indeks parametre-
lerinin büyük olması gerekir. Oysa diyagrama bakıldığında
bir terslik göze çarpmaktadır. Diğer bir deyimle ilk ekstrüz-
yon aşamasında yerleşen kayaçlarm alkali indeks paramet-
relerinin düşük değerlerde olması gerekirken yüksek değer-
ler gösterdiği, ikinci ekstrüzyon aşamasında yerleşen ka-
yaçlarm alkali indeks parametrelerinin ise yüksek değerler-
de olması gerekirken düşük değerler gösterdiği görülmekte-
dir. Bununla beraber petrojenik artık sistemlerde bu ters-
liğin nedeni sanidin kristalinin ilk önce kristalleşmesi ve do-
layısıyla ilk aşamada gelen lâvların alkaliler yönünden zen-
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Sekil 2: Cumaovası asit volkanitlerine ait "Alkali Indeks-Ratilagma
İndeksi" değişim diyagramı

Figure 2: Variation diagram of the "Alkali Index versus the Solid-
ification Index" of the Cumaovası acid vulcanites

ginleşmesi olabilir. Eğer sistem petrojenik artık sistem de-
ğilse, diyagramda görülen bu tersliğin nedeni, Na'ca zengin
granitik bileşimli kabuksal materyelin ilerlemiş bir anatek-
sisi ile açıklanabilir. Gerçekten de Cumaovası yöresindeki
asit volkanik kayaçlar içinde saptanan yüksek Si miktar-
ları (% 72-76) ve yüksek su miktarları (%2-5) anateksis
ile açıklanabilecektir.

SONUÇ
Cumaovası yöresine ait kimyasal analiz sonuçlan, yö-

redeki asit volkanitlerin tek bir granitik magmanın ekstrü-
zif ürünleri olabileceğini ortaya koyabilecek niteliktedir. An-
cak bu granitik magmanın kaynağı halen tartışma konu-
sudur.
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