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ÖZ i Batı Anadolu'da îzmir iline bağlı, Dlkili-Bergama-Çandarh ilçe merkezleri aragmdaki alanda yer alan
kaya birimlerinde saptanan jeolojik araftırma sonuçları verümlf ve magmatik kayaçlarm plaka tektoniği
açısından kökensel yorumları yapılmıştır. Bölgede magmatizma, ük ke^ olasılıkla Bosen-Öligosen'de yerleş-
meye başlıyan Kozak plütonu ile etkin olmuş, daha sonra Örta-Üst Myosen boyunca Yuntdağ volkanitleri
olupnuştur, Pliyo^Kuvaterner yaşlı Dededaf bazaltları ile sona eren magmatik ürünler, mm olarak kabuk,
kısmen de üst manto kökenli olup, çoğun yüksek pofcasyumlu kaücalkalen ve kısmen de ^>^>nitik özellikier
tapyan hibrid bir magma söz konusudur.
ABSTRACT : The résulte ïichioved from t lie geologic study, carried out to the area bounded by the town»
of IMkïîï-Bergama-Çanaarli of Izmir region, are presents!, and tw© plftte teutonic approaches to th©
fenettc Inter[»retatioii of igneoun rockn are nuidv.

Ma^niiitic activity started with the Kozak granite intrusion that had probably oeoured during Eocene-
Oligocenef foUowedi 1^ ttie Yuntdaf vokanicH of ^MäMJÜpper Miocene age. Igneous product*, mainly of
irustal aa€l partly of upper mantle origin, ended up wilÄ the Dededağ basalte of Middle-Upper Miocene age,
Geoeheiiiieal data indiwites a hybrid magma, mainly of hİgh-pota»Bİo ea leal kal ine and partly of a
affinity» '

alanındaki eski incelemelerin oldukça uzun
İnceleme bölgesi Batı Anadolu'da îzmir il sınır» yülaMfmberl süregelmekte otaıasma karpn, ayrıntıU

ta isiMe Dikili, Bergama Ve ÇandarH ilSe melezleri W ^ ^ e ^ l e r ^ z l a sayıda dt^Mir. Bürküt (1966),
Kuzeybatı Anadolu'da yer alan plütonlârın karıüaf tır-

arasmda yer ataıakta olup, yaklaşık 1350 km2 büyük- m a l l köken«el incelemesini yapmı§f bunlardan inceleme
lüktedir (ŞeMİ i), alanmdaki Kozak plütonunun yapnin TÔ,8 d= S milyon
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yıl olduğunu belirtmiştir, îzdar (1968), Kozak plüto-
nunda ve çevresindeki volkanik kayaçlardâ petrokim-
yasal çalışmalar yapmıştır, Öngür (1972), Bikili-Ber=
gama çevresinde volkanolojik incelemeler' yapmış ve
bölgenin jeotermal açıdan zengin olanaklara sahip
olduğunu belirtmiştir, Borsi ve diğerleri (İ972), Batı
ànadolu ve komşu Midilli adasındaki volkanitler üze-
rinde petrolojik ve jeokronolojik çalışmalar yapmışlar,
bölgede Alt-Orta Miyosende esas olarak kalkalkalen
bir volkanizmanm yer aldığını belirterek, köken sorun-
larını aydınlatıcı veriler elde etmişlerdir, Benda ve di-
ferleri (1974), İnceleme alanında ve yakm çevresindeki
tersiyer yaşlı gölsel çökellerde gpor ve polen ara§tır-
ması yaparak yaşlarım mptamiflar ve bu çökellerîe ar^
dâlanmalı olan volkanik tüflerde de radyometrik yaş
belirlemesi yaparak karşılaştırmışlardır. Ataman (1975)f

Batı Anadolu'daki plütonlar üzerinde çalışmış, radyo-
metrik yaş tayinleri yaparak Kozak granodiyoritinde
18, 16 ve 23 milyon yıllık yaşlar bulmuştur, Bürktit
(1075), Kuzeybatı Anadolu grànodiyoritik plütonları
içindeki Ti, P, Zr, Mn, V dağılımım incelemiş ve Ko-
zak plütonunun da diğer plütonlarla aynı magmâtik kö-
kenli oldufunu belirtmiştir, Krushensky (107Ô), in.
eeleme alanı kuzeyinde Edremit çevresindeki volkanik
kayaçlarda petrökimyasal ve jeokronolojik çalışmalar
yapmış ve bunların olasılı olarak yitilen bir okyanus
kabuğunun kısmi ergimesi ile oluştuklarını öne sürmüş,
tür, Akyürek ve Soysal (1978), inceleme alanındaki
tüm kaya birimlerinde 'ayrıntılı stratigrafik çalışjna-
lar yapmışlar^ bu araştırıcıların kullandıkları formas-
yon adlamalan bu araştırmada da kabullenilerek kulla/
mlmiftır.

Ayan (1&79), Kozak plütonunun hornblendi! gra-
nodiyorit bUeşimİade oldufunu belirtmiştir. Kaya (1079),
Batı Anadohrdaki Neojen stratigrafisini incelemiş ve
Ege Neojen çöküntüsünün kabaca kuzeydoğu gidişil
çizgigellik taşıyan bir lift sistemi olduğunu belirtmiştir,
Ercan (1981), Batı Anadolu'daki tüm Tersiyer ve Ku«
vaterner yaşlı volkanik kayaçlarda petrolojik incele,
meler yaparak, inceleme alanındaki volkanitlerin sub=
alkalin nitelikte ve Taylor (1969) sınıflamalarına gö-
re çofun andesitik ve dasitik bilegmde olduklarını be.
lirlemiştir. Bingöl v© diferleri (1982)^ Batı Anadoluf-
dakî graaitik plütoıüann tümünde petrokteıyaml ve
jeokronolojik çalışmalar yaparak^ Kozak plütonuada^
ki radyometrik yaş tayinlerinin 20,S - 24,2 ~ 24S8 - 37,8
milyon yülık aonuçlar verdifini l^lirtmi^eixMr,'Kozan
ve diferteri (19S2)y İnceleme alanının da yer aldığı,
Burhaniye^Menemen aramnda kalan kıyı bölgesinde
jeomorfolojik incelemeler yaparak, Batı Anadolu'nun ka-
raM§maya bafladıfı Oligosenden bugüne değin feçir-
dlgi aşınma^çökelme olaylarını ve Äuvaternerdelü de-
ni^kara ilifkilerini açıklamaya çalışmiilardır, Ercan
ve Günay (1984), inceleme alanındaki Miyosen yaşlı
voUcänitlerin andazit, laüt andeMt, dasit ve riyodasit
biTepmlûde olduklarını saptamış, bunlarda yaptıkları
petrökimyasal çalışmalarla kalkalkalen nitelikte veka-
buk kökenli olduklarını belirtmişlerdir, Akyürek ve
Soysal (1Ô83), bölgenin stratigrafisini ayrıntılı olarak
betimlemişler ve Kozak franodiyoritinin olasılıkla Üst

Kretase - Eosen zaman aralığında yerleştifini belirt-
mişlerdir,
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inceleme alanında, temeli oluşturan Tersiyer ön-
cesi Paleozoyik ve Môsozoyik yaşlı kayaçlarda ayrın-
tıya, gidilmemiştir. En altta otokton olarak saptanan
en yafh birimler, ilksel halini kısmen koruyan çeşitli
kırıntılı kayaçlarm yeşil şist fasiyesinde metamorfiz-
ma geçirmiş türlerinden oluşan kayalar olup, Akyürek
ve Soysal (İ978) tarafından flKımk formasyonu11 ola-
rak adlandınlmışlardır, Konglomera, kumtaşı, siltta-
şı, gamurtafi, kumlu; kireçtaşı ve kirestaşiarmm hafif
motamorfize olmalarıyla oluşan Kınık formasyonu için-
de yer yer spilit ve diyabaz dayklân gözlenmiştir. Alt
Triyas yaşlı ve çok kıvnmh olan bu formasyonda, Üst
Permlyen yaşlı sıf deniz çekellerinden oluşan ve Ak-
yürek ve Soysal (1&83) tarafından "Çamoba fornms-
yonu" olarak adlanan kaya birimleri allokton bloklar
şeklinde telenirler, İnceleme alanı dışında daha genif
yayılımı olan Çamoba formasyonu 5 üyeden meydana
gelmekte olup, inceleme alanı içinde salt "Çaldaf ki-
reçtaşı üyesi" ne ilişkin gri renkli, yer yer kriıtalize
olan bol fosilli kireçtaşı blokları bulunmaktadır.

İnceleme atanmda daha sonra, ayrıntılı olarak ça-
lışılan Senozoyik yaflı kaya birimleri yer almaktadır.
Tersiyer yaşlı life kaya birimi Kozak plütonu olup, bu-
nun bir kısmı inceleme alanındaki J 17 eo paftası için^
de kalmaktadır, İsmini, galıpna alanı dışındaki Kozak
bucağından alan plüton, genellikle açık gri olup, orta-
iri taneli, bol çatlaklı ve eklemlidir, Küresel ayrı§ma
gösteren plüton sık sık aplit damarları ile kesilmii-
tir ve grànodiyoritik bileşimdedir, Bingöl ve âifèrteri
(1982), tarafından monzogranit ve monzogranodiyörit
olarak adlanmıştır, Oranodiyorit porfir dayklan genel-
likle Alt Triyas yaşlı çökeileri yer yer keserek kontakt
metamorfizmaya uğratmıştır, Dokanaklarda, bu for-
masyonlara ait anMavlar içerir. Olasılı yerleşme ya-
şının Eosen-Ölifosm olduğu düşünülmektedir. Ancak
bazı araştırıeılar tarafından çeşitü yöntemlerle yapı-
lan yaş tayinleri ile bu plütonun yaşmın Miyosen'e ka-
dar çıkabüecefi öne sürülmektedir, Bürküt (1966), to.
tal radyojenik kurşun yöntemi ile zirkonlarda 70,8 db 8
milyon yıl yaş bulmuştur. Ataman (İ0T5)f Rb/Sr yön-
temi ile 13, 16 /e 2S milyon yıl, Bingöl ve dif erleri
(1ÔS2) ise K/Ar yöntemiyle biyotitlerde 20,3 d; O.a ile
24,6 -± 1,5 ve ortoklaslarda ise 24.2 ± 11 ve 37,6 ± 3,8
miiyon yıl gibi sonuçlar elde etmiilerdir, Plütonun et^
rafında kontakt metamorfizma ürünü skarn zonları o-
lugmuıtur ve s^arnlar içinde magne tit eevherleifmesi
bulunmaktadır.

îneeleme ateımda geniş alanlar kaphyan volka-
nik kayaçlar izlenmekt^ir. Bunlar Akyürek ve Soysal
(1083) tarafmdan "Yuntdaf volkanitleri1* olarak ad-
landırılmışlardır. Volkanltier içinde çeşitli türde lavlar,
tüfler, sillsieşmiş tüfler, aglomeralar ve laharlar ayırt-
ianmışlardır. bavlar, siyah, gri, bordo ve sarı, yer yer
gok «ert ve bol çatlaklı olup akma yapıları izlenir, Ge-
nellikle dom şeklinde izlenirler ve bazı yerlerde de
volkan çivilerine rastlanmaktadır, bellikle Berganm
grabeni içindeki ftomlar tipik olup graben bu domlar
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tarafından parçalanmıştır. Lavlar genellikle andezit-la-
tit andezit-dasit ve riyodasltik bileşimdedirler. Tüfler
daha çok dasitik, riyodasltik ve latlt andezitik bile-
şimde, gri, san, beyaz renklerde olup yer yer kaolen-
leşmişlerdir. Beyaz hamur içinde küçük biyotit ve
cam parçaları ilk bakışta göze çarpar, Silisle§mîş tüf-
ler beyaz, sarı, gri ve kırmızı renklerde, sert, midye
kabuğu kırılmalı, keskin kenarlı olup yer yer salt si-
listen oluşmuşlardır. Ayrıca bu silisleşmiş tüflerle bir-
likte kimi yerlerde ekonomik perlit yatakları bulun-
maktadır, örneğin J İS d3 paftasında Maruflar köyü
KB smdaki perlit yatakları önemli olup riyolitik bile-
şimdedirler, Laharlar orta ve iri boyutta, köşeli, genel-
likle andezit Mlefimli çakıl ve bloklardan oluşmuşlar-
dır. Volkan bacalarından su ile doymuş materyalin Bel-
lenmelerle eteklere dofru akmalarıyla oluşmuşlardır
ve genellikle tüf matrikslidirler, Aglomeralar tüf mat-
riks içinde yer alan andezit ve dasit bileşiminde ka-
yaç parçaiarmdan oluşmuştur,

Yuntdaf volkanitleri, Dikili güneyinde, Dikili-Çan-
darlı ilçe merkezleri arasında yoğun olup bu bölge Ko-
zan ve Diferierî (1982) tarafından "Karadağ- volkanik
alanı" olarak adlanmıştır. Kaya (W7B)t bu bölgedeki
volkanik kayaçları ^Dikili andezit karmaşı|ı" olarak
tanımlamıştır, Bu bölgede çeşitli türde volkanik ürün-
lerin domsai yapıları egemendir. Asıl çıkış merkezleri
Seyret dafı ve Sivri tepe olup pek çok ikincil çıkış
merkezleri de bulunmaktadır. Dav domlanmn dizilim-
leri tektonik hatlarla uyumlu bir şekildedir. Lavlar, bü-
yük ölçüde akma yapılarım korumuşlardır^ Volkante-
ma birkaç evrede etkin olmuştur, ancak bu evreleri ke-
Biıikm ayırtlama olanağı yoktur. Kozan ve diferleri
(1982), bu bölgede çeşitli türdeki lav akmalarının 4
periyotta oidufunu iteri sürerler, Ayrıca Bergama gü-
neyinde, Bergama-Dlkili graben! içinde grabenin, gidi«
sine uygun olarak sıralanmış volkan domları da bu-
lunmaktadır. Bunların baş Ucaları Tatar, Memeli, Reis,
Kalarga, Eskiyeldef irmeni, ve Sultan tepe domları olup
morfolojik olarak birbirlerinden farklılıklar gösterir-
ler,

Yuntdaf volkanitleri, karasal çökellerden olu§an
Soma formasyommun altında, üstünde, bazen de lav
akıntıları ve tüfit düzeyleri şeklinde içinde görülürler.
Ayrıca, yine çökellerden oluşan Ballıca formasyonuna
da çakıl verirler. Bu nedenle, Yuntdaf volkanitleri.
nin, Ballıca formasyonunun çökeliminden önce etkin
olmaya başladıkları ve Soma formasyonunun çökelimi
süresince defifik evrelerle devam ettiği ve Orta Mi-
yosen*den-Fliyosen>e defin etkinliklerini sürdürdükleri-
ni öne sürmek olasıdır. Esasen Borsi ve dif erleri (1^72),
Yuntdaf volkanitleri lavlarında K/Ar yöntemi ile yap-
tıkları radyometrik yaş belirlemeleri ile 16,7 - 17.3 -17,6
- 18,5 milyon yıl, Benda ve diferleri (1974) ise 18,1 ±
0,8 ve 18.2 zt 0Â milyon yıllık yaşlar saptamışlardır.
Yuntdaf völkanitlerînin toplam kalınlıfı yaklaşık 550
m, kadardır.

inceleme alanında Tersiyer yaşlı ilk çökel kaya bi-
rimi ise karasal ortamda (akarsu ve alüvyon yelpazesi)
oluşmuş konglomera ve kumtaşlarıdır ve Akyürek ve
Soysal (1983) tarafından "Ballıca formasyonu'* ola-

rak adlanmışlardır. Çeşitli türdeki çakılları içeren bu
konglomera ve kumtaşları yer yer ardalanm'alıdır ve
inceleme alam güneyinde daha geniş yayılımlıdırlar.
Çakıllar genellikle yakınlarında bulunan daha eski ka-
ya birimlerine aittir ve çofun kireçtaşı, volkanit ve
granodiyorit türdedirler. Kötü boylanmış ve az yuvar-
lakla§mış olan bu çakıllar blok iriliğinden küçük ça»
kılçığa kadar değişen boylardadırlar. Çimento çok m
olup, çofun killi matriks şeklinde, bazen de karbonat-
tır. Genellikle tabakalanması belirsizdir ve düzensin,
m'asif ile orta^kaim tabakalanma arasındadır. Kum-
taşlarmda yer yer çapraz katmanlanma, oygu ve dol-
gu yapıları izlenir. Formasyon, değigik türdelâ kaya
birimleri üzerinde uyumsuz olarak gelir. Daha üstte yer
alan Soma formasyonu çekelleri ile tedricî geçişlidir.
Ballıca formasyonunda fosil bulunamamıştır. Ancak,
yer yer Orta Miyosen yaşlı Yuntdaf volkanitlerinin
çakıllarım içermesi, daha üstte yer alan fosilli Soma
formasyonunun yasının da Orta Miyoşen-Pliyoaen ola«
rak saptanması sonucu Ballıca formasyonunun Orta-
Üst Miyosen yafta olduğu (olasılıkla Orta Miyosen) or-
taya çıkmaktadır, Formasyon yaklaşık 100 m, ka.
Imlıktadır.

Ballıca formasyonu üzerinde yer yer geçişli ola-
rak killi kireçtaşı, kiltagı, marn, tüfit, kumtaşı ve
konglomera ardalanması veya bu kaya türlerinin bir
ya da birkaçının egemen olduğu kaya türlerinden olu-
şan çökel topluluğu- yer alır, Akyürek ve Soysal (1083)
tarafından "Soma formasyonu" olarak adlanan bu bi-
rimler beyaz, gri, sarı, bej renklerde olup ince-orta
katmanlanmahdır. Genel olarak yatay ve yataya ya-
kın olan bu birimler yer yer faylarla kırılmışlardır.
Bazı yörelerde sıkışmadan dolayı yersel kıvrımlara,
antiklln ve senklinlere rastlanmaktadır. Yer yer kö-
mür ve bitümlü §eyl düzeyleri içerirler. Yakla#ık 400
m. kalınlıktadır, Soma formasyonu içindeki tüfit dü«
zeyleri, çevredeki Yuntdaf volkanitlerinin tüflerlnin,
akarsular aracılığıyla göller içine taşınıp çökelmele^
riyle oluşmuşlardır. Formasyon spor, polen, ostrakod,
gastropod, balık yaprak ve omurgalı kemik fosilleri
içermekte olup, Orta Miyosen-Plîyosen yafta olduğu
saptanmıştır. İnceleme alanı yakınında Soma ilçe mer«
kezi çevresinde bu çökellerde Brinkmann ve diğerler*
(1070), spor ve polenler bularak Orta Miyosen-Pliyosen
yaşta olduğunu bildirmişlerdir. Yine aynı yörede ça-
İıgan Nebert (1978), bu formasyonun Üst MlyoseıuPli-
yosen yasta olabileceğini belirtmiştir. Soma formas-
yonunda Akyürek ve Soysal (1983) tarafından bulunan
ve Orta MJyosen-Pliyosen yaşını veren çeşitli ostrakod
ve gastropod fosillerine ek olarak formasyon İçinde
Querens drymeîa (bitki forili; Üst Miyosen) ve Leu-
ciflcoB sp (balık fosili; Üst Miyosen) bulunmuştur. El-
de edilen fosillerin yaşam ortamları tatlı sudur. Esa-
sen bu formasyon İçinde saptanan bitümlü §eyl ve
kömür oluşukları da gölsel ortamı ve bataklık orta«
mim belirtirler, Bu sonuca varımlar göz önüne alın-
dığında, Şoma formasyonunun Orta Miyosen-Alt Pli-
yoren'd© ve gölsel ortamda oluşmuş çökeller oldukları
saptanmış olmaktadır,
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inceleme alanında yer yer Soma formasyonu üze-
rinde, yer yer de onunla girik olarak kalın aglomera
yataklanmaları bulunmaktadır, Akyürek ve Soysal
(İ988) tarafından "Rahmanlar aglomerası" olarak ad-
lanan bu agiomeralar arasında tüfit ve sîlttaşı düzey-
leri de yer alırlar. Genellikle yan köşeli ve yuvarlak
andezit ve dasit çakıl ve bloklannın tüf sel bir matrîksle
tutturulmalarmdan oluşurlar. Yaklaşık 4Ö0 m, kalın-
lıfa erişebilen bu birimler, Yuntdaf volkanitlerinm
oluştuğu dönemden sonra, bölgede bulunan yersel göl-
lere taşınan çeşitli boyuttaki volkanik malzemenin göl
ortamında çökelmesi ve çimentolanması ile oluşmuşlar.,
dır, Olasılıkla Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlıdırlar.

Çalışma alanında daha sonra, son volkanik ürün-
ler olarak bazaltik lav akıntıları saptanmıştır, Akyü-
rek ve Soysal (1983) tarafından "Dededaf bamltı" ola-
rak adlanan bu bazaltlar, siyah koyu kahve renkler-
de oiup, oldukça sert, yer yer gaz boşluklu, yer yer de
altıgen soğuma yüzeylidir. Bu bazaltik lavlarla birlik-
te kimi yerlerde de lav breşi^ aglomera ve bazaltik tüf-
ler de izlenmektedir, Lavlar bir örnek, yoğun ve eü-
tun eklemlidir, Tüf 1er yer yer bazalt lavlarıyla ardalan-
malı, bazen onlarla örtülüdürler, "Lavların çevre ka-
yaçlarla olan dokanaklarmda yer yer pişme zonları
saptanmıştır, Dokanaktaki kireçtagı katmanları yer yer
dikleşmiş ve pi§mi|tir, Bazaltların tüm diğer kaya bi-
rimlerini kestikleri saptanmış ve böylece bunların ya-
§mm f eniş olarak Pliyo-Kuvaterner olduğu ortaya çık-
mıştır, Ancak kimi araştırıcılar bu konuda daha de»
| i | İk düşünmekte, örneğin Kaya (1979 ve 1981), Ber-
gama grabeni iğinde Efriföl tepede yüzlek veren bu
bazaltları "Eğrigöl bazaltı'* olarak adlamış ve Miyo-
sen yaşta olduklarını öne sürmüştür, Bu mevkide iz-
lenen Eğrigöl domu? graben içindeki diğer dasitik dom-
lardan farklı olup, bazaltik olan tek domdur ve ya-
maçları diğerlerinden daha az eğimlidir, Yaklaşık 100
m, kalınlığa erişen bu bazaltik yüzlekler inceleme ala-
nında tektonik hatlar boyunca dizilirler, Yer yer tek-
çe volkan konileri şeklinde olmalarına karım, yer yer
de dayMar şeklinde izlenirler.

Çalışma alanında en geng birim olarak yer yer
de Kuvaterner yaşlı alüvyonlar izlenmektedir,

MAGMATtK KAYAÇLARIN FETROIXKrföt

înceleLie alanındaki magmatîk kayaglardan çe-
şitli örnekler alınarak, MTA Enstitüsü Kimya labo-
ratuvarlarında majör element kimyasal analizleri yap-
tırılarak elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Kozak plü-
tonundan 12 örnek, Yuntdağ volkanitlerinden 82 ör-
nek, Dededaf bazaltlarından da 19 örneğin kimyasal
analiz sonuçları kullanılarak çeşitli parametreleri hesap-
Lanmış ve bölgesel plaka tektoniği açısından kökeniel
yoruma gidilmiştir. Örnek alınan yerler Şekil 1 deki jeo~
I Uk haritada, kimyasal analiz sonuçları da Çizelge 1-2-3
ve 4 te sunulmuştur. Örneklerin Rittmann parametreleri
(Al, Alk, FM, IC, an, F) de hesaplanmış ve bu para-
metreler kullanılarak volkanitlerin Rittmann (1952) ye
gör© adlamalan da yapılmıştır, Ayrıca karşılaştırma

asısından, volkanitlerin Peccerillo ve Taylor (1976) a
göre de adlamaları yapılmış ve çizelgelerde verilmiş-
tir. Ek olarak, kimyasal bileşimleri göz önüne alına-
rak lavların çeşitli diyagramlarda özellikleri araştırıl-
mış ve çok sayıda örnekte. de petrografik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.

Kozak plütonu, granodiyoıitik türde olup açık renk»
li ve bol eklemlidir, Makro gözlemlerde içindeki kuvars
hornbiend, biyotit ve feldispat kristalleri gözlenebil-
mektedir, îiice kesitlerin incelenmeleriyle, holokrigte«
lin, hipidiyomorf taneli dokuda olup, ana mineralleri-
nin kuvars, biyotit, hornblend, alkali feldispat (ortok«
las + mikroklîn), plojiyoklas (yakla§ık %20.35 anor-
tit) oldufu, daha az olarak da apatit, ojit, zirkon,
rutil, titanit, epidot, manyetit ve ortit kristalleri iger-
dîf i saptanmıştır, Kuvars f enokristalleri genellikle kse-
nomorf olup yer yer de ortoklaslar içinde idiyomorf
olarak izlenirler. Alkali feldîspatlar çoğunlukla ortok-
las, yer yer de mikroklin olup ksenomorf tanelidirler,
Plajîyoklaslar çoğun hipidiyomorf yer yer de idiyomorf
kristaller şeklinde olup, daha çok oligoklas-andezin bi=
ieşimindedirler. Biyotitler, hipidiyomorf iri kristaller
şeklinde olup iğlerinde yer yer apatitler izlenir ve ço^
gun kloıitleşmişlerdir, Hornblendler de hipidiyomorf iri
kristaller şeklinde, yer yer de ksenomorf olarak izle»
nirler, Granodiyoritler, masifin kenarlarına dofru por-
firitik bir doku kaz'anır ve yer yer ince taneli grano-
diyorit porfirlere dönügürler, Pltitonun çevre kayaçlar-
la olan dokanaklarında, kontakt metamorfizma ürünü
şkarn zonları ve çoğun manyetit, yer yer de pirit ve
kalkopirit eevherlefmeleri vardır, Kozak plütonu iğin*»
de değişik uzunluk ve kalınlıklarda aplit damarları bu-
lunmaktadır. İnce taneli olan aplitlerde plajiyoklas> or-
toklas, kuvars, hornblend ve epidot kristalleri bulun-
maktadır, Plütondan alınan petrografik örnekler üze-
rinde yapılan modal 'analiz çalıgmaları sonucu Strec-
keisen (1976) QAP üçgen diyagramı yapıldığında (Şe-
kil 2), çoğun granodiyorit, bir kısmının da monzogranit
türde oldukları ortaya çıkmıştır.

Kozak plütonundan toplanan 12 örnefin kimyasal
analizleri göz önüne alındığında (Çizelge 1), %63,2-87,1
arasında SiO2 içerdikleri ve kimyasal olarak ta granodL
yorit bileşimde olduğu belirginleşir. Batı Anadolu plüton-
larmda çalıgan Binföl ve diğerleri (1982), plütonun mon=

zogranodiyorlt ve monzogranit olarak ta adlanabilece-
ğim öne sürerler, Örneklerin alkali (NaftO+K20) ve
SiO2 içeriklerini kullanarak yapılan diyaframda kaU
kalkalen nitelikte oldukları (Şekil 3) belirlenir, Plüto-
nun kalkalkalen nitelikte olduğu Rittmann normları
(Al, Alk, FM, K, an, P) kullanılarak yapılan Rittmann
(1953) diyagramında da (Şekil 4) ortaya çıkmaktadır,
Plütonun köken gorunu da ele alınmış ve Chappel ve
White (1974) tarafından teklif edilen veriler değerlen-
dirilmiştir. Bu ara#tıriGîlar dünyadaki ortaç ve asitik
plütonlarm (granitoyid) iki farklı kaynak malzemenin
kısmi ergimesiyle olufan magmadan türediklerîni belir-
terek, sedimanter kaynak mazemeyle oluşanlara S-tlpî,
magmatik kaynak malzemeyle oluşanlara ise I-tipi
granitler adını vermektedirler. Şekil 5 te Kozak plüto-
nunun kimyasal analizleri göz önüne alınarak yaşılan

50 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ/MAYIS 1084



Harker diyaframları görülmektedir. Bu diyaframlara
göre, genel olarak plütonun normal bir dlferensiyal
kristallenmcye uğradığı belirlenmekte, ayrıca Ghappel
ve White (1974) tarafından saptanan diğer verilerin
yanısıra, deilşîm diyagramlarının düzensizlik göster-
mesiyle de S-tipi plütonlarla benzerlik gösterdiği orta-
ya çıkmaktadır. Böylece Kozak plütommun gedimanter
kökenli kaynak bir malzemenin kısmi ergimesi gomıeu
oluşan magmadan türediti öne sürülebilmektedir. Ayan
(İ979), bu plütonun hibrid magmatik kökenli olduğu-

nu, îzdar (1968) ise plütonu oluşturan f ranpàyorit
magmasmm daha bazik bir ana magmadan diferensi-
yasyon yoluyla türedif ini öne sürmektedirler. Batı Ana-
dolu'daki plütonlarm köken sorunları henüz tam açı-
ta kavuşmamıştır. Ataman ve Bingöl (İ97S), Batı JU
nadolu?daki İ2 franodiyoritik plütondan çok sayıda
örnek alarak kimyasal analiz yapmiflar, plütonlann
büyük bir homojenlik gösterdiklerini, ancak en belir-
gin özelliklerin Kozak-GÜrgenyayla ve OrhaneU-GÜr-
genyayla plütonları arasında olduğunu saptamışlardır.
Batı Anadolu plütonlannda ayrmtılı izotopsal çalışma,
lar yapan Ataman (lOT3a, lİ73b, 1974, 1975), plüton»



ların Sr izotop oranlarını (S7Sr/86Sr) çok dügük bul-
muş (Gürgenyayla 0.7063, Orhaneli 0,7065, Ilıca-Şamh
).7O68 ve Kozak 0.7084), böylece bu plütonlann sedi-
rrıanter kökenli olduklarını ve grovaksı bir çökel ana
malzemeden anatekâi ve palinjenez yoluyla oluşukla-
rını öne sürmüştür. Yazar, bu plütonlann eski bir
plütonik kütleden jeolojik bir olayla gençleşip izotopsal
homojenleşmeye uğraması ile oluşmasının, ya da bir
granit plütonurun magmasına ultrabazik-bazik madde
karışımı ile oluşmasının olanaksız olduğunu belirtmekte
ve bu plütonlann Paleozoyik sonunda bir öjeosenklinal
çökel grubunun palinjenezi ile meydana geldiklerini ve
Senozoyik'te Alp'n orojenezinin tesiri altında kaldık-
Îannı belirtmektedir. Tüm bu verilerle, Chappel ve Whi-
te (1074) ün görüşleri doğrultusunda, inceleme alanın-
daki Kozak plütonunun S-tipi olduğu kahullenilmiftir,

İnceleme alanında geniş yer kaplıyan Yuntdaf vol-
kanitleri, ince kesitlerinde andezit, latit andezit, dasit
ve riyodasit olarak tanımlanmaktadır, Andezitler, peni-
ble renkli, ince taneli olup, porfirik, hyaloporfirik, mik-
rolitik dokuludur, Kloritleşmiş, kiileşmiş ve karbonat»
lagmış plojiyoklas mikrolitleri, piroksen ve opak mi-
neralden oluşan bir hamur içinde, plajiyoklag fenokris»
talleri (andezin-oligoklas), biyotit, az hornblendi ve
ojitle, opak mineraller gözlenmektedir, Latit andezitler,
ayrıca yer yer ranidin fenokristallerl içermektedirler,
Dasitik ve rlyodasitik lavlar ise, kuvars, klorit, seri-
sit, devitrif iye cam ve opak minerallerden oluşan ve
porfirik,. hyaloporfirik, mikrolitik, vitrofirik dokuda bir
Hamur maddesinin İçince kuvars fenokrlstallerit seri-
si tle§miş ve karbonatlaşmış ortoklas ve plajiyoklas
(andezin-oligoklaB)j ve biyotit fenokristalleri ile daha
seyrek hornblend, ojit, apatit ve ender olarak ortit (al-
lanlt) fenokristalleri ve opak mineraller saptanmıştır,
Riyodasit ve dasit türde lavlann birleşimleri, Kozak
plütonu ile benzerlik göstermektedir.

Yuntdajl volkanitlerinden 32 örneğin majör ele-
ment kimyasal analizleri (Çizelge 2 ve 3), göz önüne
alındığında, lavlarm % 54,80-70,17 arasında SIO^ içer-
dikleri, A12O3 kapsamlarının % 13,50-26,35 arasında de«
fifken oldufu görülür, MgÖ, %0,05-6,9O arasında de-
ğlfir, CaÖ îçeriklen %Eser miktar-8,08 olup yine çok
değişkendir. Alkalilerden Na^O %ÙM^M, KOO ise
%2.00-9,60 arasında farklı miktarlardadır, Bu majör
element analiz sonuçları kullanılarak Rittmaım norm-
ları (Al, Alk, FM, K, an, P) hesaplanmıştır ve bu
normlar kullanılarak Rittmann (1952)a göre adlama-
ları yapıldıfında, lavlann gofun kuvars latît, m bîr
kısmının da trakiandezit, riyodasit, labrador!t riyo»
dasit ve riyolit olarak adlanabilecekleri ortaya çıkmak-
tadır,

PMedaf bazaltı, porfirik dokulu, yer yer iri gö-
zenekli ve gm boşluklu olup, plajiyoklas mikrolitleri,
ojit> biyotit, olivin, volkanik cam ve opak mineralden
meydana gelen hyalokristalin bir hamur maddesi için-
de ojit, plajiyoklas (labrador-andezm), biyotit, olivin,
kuvars, hornblend.. ve hipersten fenokristallerinden o-
luşmuitur. Ojitlerde ikizlenme ve kloritlegme, idiyomorf
olivin fënokristallerinde iddingsitleşme izlenir. Ayrıca
çok az da zirkop, apatit ve opak mineraller de sap-

tanmıştır. Yer yer aşın sîlisleşme gösteren lavlar, ba-
zalt, latit bazalt ve trakibazalt olarak adlanabilirler,

Dededaf bazaltlarından 19 Örneğin majör element
analizleri göz önüne alındığında (Çizelge 4), ilk ba-
kışta bu lavların %54é50-88é40 gibi, bazalt için çok
yüksek Sio2 içerdikleri görülmektedir, Bu tür yalancı
bazaltlar Batı Anadolu'da pek çok yerde yüzlekler ver-
mekte olup, arazide koyu siyah renkleri ve sütunsal
soğumaları ile tipik bazalt görünümünde olmalarına
karşın mikroskop İncelemelerinde kimi zaman, latit
andezit ve dasit bileşiminde oldukları anlaşılmaktadır.
Ayrıca kimyasal analizleri de, yüksek SiO2 içeriklerin-
den dolayı farklı sonuçlara götürmektedir, Dededaf
bazaltlarında Al/>3 içerikleri % 13,10-1 ,̂70 arasında,
MgO içerikleri %İ,42-8e8Ö arasında defigkendir, OaO
İse % 1.60-8.74 arasında déferler verir. Alkalilerden Na^O
%1İ8&-Sİ8Ö ve KgO ise % 1,85-7,20 arasında değişmek-
tedir. Bazaltların Rittmann normları kullanılarak Ritt-
mann (1952) ye göre adlamaları yapıldığında, çok yük=
sek SiOs içeriklerinden dolayı, alkali trakit, trakit, ku-
vars latit ve riyodasit gibi farklı adlar almaktadır,

Volkanik kayaçlarm, alkali (Na^O^K^O) ve S1O,,
İçerdiklerine göre kimyasal sınıflandırılmaları yapıldı-
ğında, (Şekil 8) Irvine ve Baragar (1971) Maçdonald
ve Katsura (1984) ve Kuno 1960) ayırım hatları föz
önüne alındığında, Yuntdaf volkanitlerinin tamamen
kalkalkalen nitelikte, Dededağ' bazaltlarının ise çoğun
'salkalkalen, kısmen de alkalin eğilimli oldukları göze-
çarpar.

Öte yandan, An.SiO2 igeriklerine göre düzenlen-
miş Rittmann (1053) diyaframında ise (Şekil 7), yine
aynı sonuçlara ulaşılmakta ve Yundaf volkanitlerinin tü-
münün kalkalkalen, Dededaf bazatlarmm çoğun kal-
kalkalen, kısmen de alkalen özellikler taşıdıkları gö-
rülür.

Volkanitlerin Eittmann (1&62) ye göre Rittmann
indisleri heşaplandıfmda, 8 '. (Na!oO+K0O)iV(St00-43),
Yuntdaf volkanitlerinin Eittmann İndislerinin 0,26-3,45
arasında, Dededaf "bazaltlarının ise 1,12-4,85 arasında
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olduğu görülmektedir. Bu indislerin genellikle 4'ten kü=
çük olması halinde, volkanitlerin subalkalen, ancak êf^
tea büyük olurlarsa alkalen nitelikte oldukları bilin-
diğinden, Yuntdaf volkanitlerinin tamamen kalkalka-
len, Dededağ bazaltlarının ise, çoğunlukla kaikalkalen
nitelikte oldukları bir kez daha belirlenmektedir,

Volkanitlerin kimyasal yönden de adlandırılmaları
yapılmış olup, bu amaçla ilk kez alkali (NagO+KjO)
ve Si0o içerikleri göz Önüne alınarak Cox ve diğerleri
(1979) tarafından önerilen diyagramları (Şekil 8) ha»
zırlanmıştır. Bu diyagramda, Yuntdaf volkanıtlerinin
hazaltîk andezit, andezit, latit, dasit, riyolit, Dededağ
bazaltlarının ise, bazalt olmalarına kargın, afin ülis
içerdiklerinden dolayı andezit, latit, dasit, trakit ala-
nına düştükleri görülmektedir,

Volkanitlerin bu-kez de K2O ve SiQs içerikleri göz
önüne alınarak Peeeerillo ve Taylor (1976) ya göre
kimyasal yoldan adlandırılmaları da yapılmış olup (§e-

Şekil 1 i Volkanltleriıı An,BİOz Içerikta-me g'ôm hazırlanan
Rlttnmnn (1953) diyagramı

Figure 1 t RlttinaiHi (1958) diagram of the volcanies accor-
ding to their An-SiO2 contents

1_ BAZALT (Basalt)
2.BAZANİTVE TEFRİT (Basonite and Tcphrıjte ) . ,-
3.NEFELİNİT (Ncpbclinitc)
4=FONOLİT!K NEFEÜTİK ( Phonolitic Nep'helinite j'
5. FONOLİT (Phonotıte)
6-FON OL İTİ K TEFRİT (Phonolitic Tcphrite)
7-BENMORİT (Benmoreîtt )
8_MUJEARİT VE TRAKİI3AZALT (Mugzarite and Trachybasalt )
9 _HAWA I YİT (Hawaii te)
10.BAZALTİK ANDEZİT (Bflsoltfc Andésite)
11-ANDEZİT (Andésite)
12, TR AKI ANDEZİT VE LATİT ( Trac h yanda sit e and lotlte)
13-TRAKİT (Trachyte)
U-DASİT (Docîtf )
IS, RİYOLİT (Rhyolîte)

>SI92
di Bı Volkaııitİerin Cox (lûiö) diyagrammà göre adlandı rılmaları
Hire 8 Î Nomenclatur© of the volcanies according to Cox (19Î0) diagram

kil 9)," Yuntdag volkanitlerinin bazaltik andezit, ande-
zit, dasit, yüksek potaşyumlu dasit, latit, trakit ve
riyolit, Dededağ bazaltlarının ise andezit, şoşonit, yük-
sek potasyumlu dasit, latit ve trakit alannıa düştük-
leri görülür, Bu diyagramda, esas olarak yüksek po-
tasyumlu kaikalkalen nitelikte olan Yuntdaf volkanit-
lerinin kısmen de şoşonitik özellikler gösterdikleri or-
taya çıkmıştır. Dededaf bazaltları ise, yüksek silis
İçeriklerinden dolayı bazalt dışındaki başka bölgelere
düşerler ve hayli ilginçtirler, örneklerin Pee-
cerillo ve Taylor'a' (1976) gör© adlancjirilwalari, gi~
zelgelere de konmuştur.

Ayrıca volkanitleri oluşturan magmanın kökenini
araftırmak iğin Oottini (1968 ve 10Ö0) nin Önerdiği

r : (Al2O3-IfagO)/TiO2 Gottinl indiöleri d© htsaplanmış^
:ır. Çizelge 2, 3 ve 4'te û% izlenebîlecefi gibi, tüm vol-

kanitlerin Gottini indisleri yüksek olup, ortalama 20
def erindedir ve genellikle 3iO2 İçeriği arttıkça T de-
ğerinin de arttığı görülmektedir. Gottini'nin araştır-
malarına göre sialik (kabuk) kökenli lavlarda bu in-
disler 10 dan büyük def erlerdedir ve"SiOa değerine
bağlı olarak artarlar. Bu. durumda, inceleme alanında«
ki volkanitlerin tümü stalik (kabuk) kökenlidir, Got,
tini, ayrıca Gottini indisi ve Rittmann indisinin loga>
ritmik def erleri arasında da bir iligki bulmuş ve öner-
dig i diyagramda sialik (kabuk) ve slmatik (manto)
köken sınırını çizmiştir, inceleme alanındaki bu vol-
kanitlerin, Gottini diyagramında (Şekil 10) tümünün
de kabuk kökenli oldukları belirlenmektedir,

İnceleme alanındaki volkanik kayaçlarm KoO/Na2Ö
oranları da incelenmiş olup, bu oranın tüm volkanit-
lerde yüksek olduğu fÖrülmüştür, KoO,/NaaO nun SiO,3
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ye göre defişim diyagramları çiMldifinde (Şekil 11),
fenel olarak SiO^ içerifl arttıkça K^O/N^O defe-
rinm de arttıfı ortaya çıkmaktadır, KgO/Nâ O İçeri-
linin volkanik kayaglard'a oluşum koşulları ve kim-
yasal niteliklerinde bazı ayırtman özellikler gösterdifi
saptanmıştır, Jakes ve White (WT2), toleyitik volka«
nitlerde K2O/NaaO oranının en düşük, yaklaşık 0.35

ten düşük olduğunu, kalkalkalen volkanitlerd© ise; ac
yayı kalkalkalen volkanitlerde yakla§ık 0,35-0,75 ar
iinda# kıta iğlerinde oluşan kalkalkalen volkanitlerc
ise SiO2 k a p ı m ı yaklaşık %63 ten fazla oianlarc
yaklaşık 1 ve daha büyük değerler gösterdifini sa]
tamışlardır, Şofonitik nitelikli lavlarda to© bu or€
daha da büyük değerlere eri§ebilir. Ayrıca, şoşonit
nitelikli lavlarda I^O/Nap oram, BiOg içerifi arttı:
ça kalkalkalen olanların aksine azalır, Bu durumda, i:
eeleme alanındaki volanitlerin kıta içlerinde oluş?
kalkalkalen nitelikte volkanitler grubundan oldukla
ve zayıf foşonitik Özellikler taşıdıkları %örülmekte, t
ba§ka deyişi© kıtasal kabuk kökenli lavların yer y
manto ürünleri ile kirlendiğini öne sürmek mümki
olmaktadır»

Çalışma alanındaki volkanitlerde KfiO/SiO2 ora
lan da incelenmiş ve KaO/SiO2 içerifine göre değişi
diyagramı çizildiğinde (Şekil 12), genel olarak Si<
artışıyla, K2O/SiıO2 oranının sabit kaldığı görüteıekt
dir. özellikle ada yayı kökenli volkanitlerde, potasyu
deferinm silisyuma bağlı artıp bilinmektedir. Böyle
gerek kıtasal karakter, gerekse kirlenme ve hîbr
leşme olayları inceleme alanı için geçerli olup, bölgen
jeolojik yapısı ile de uyumludur,

SONIJÇLAB VE TARTIŞMA

İnceleme alanındaki volkanitlerde yapılan petı
kimyasal çalışmalar, bunlann ems olarak yüksek ï
tasyumlu kalkalkalen, kısmen de şoşonitik nitelikte
kıta içi volkanitleri grubundan olduklarını gösterme
tedir, Yolkanitler, kabuk kökenlidir ve yer yer
manto kökenli bir magma il© karışarak oluşmuşlara

Şoşonitik volkanizma, Japlm (1&68) tarafından ]
tasyumca zengin bazaltik-trakitik bir dizi alkali I
malt magma serisi olarak belirlenmiş, aneak pek ç
araştırıcı tarafından ana magma tipinden çok, volkaı
bir topluluk olarak kabul edilmiştir, Şoşonitik lav!
üzerinde çalışmalar yapan araştırıcılar, genel olar
bunlann potasyum değeri yüksek özel bir volkanik t<
luluk olduklarını, hem alkalen hem de kalkalka
bireyler içerdiklerini, ve çoğunlukla, yitim zonu ürü
olarak ada yaylarında oluştuklarmı saptamışlar
(Morriaon, 1980), ŞofonitJk volkanizma ender olaı
kıta içlerinde de oluşabilmektedir, Şoşonitik volkar
lerin karakteristik Özellikleri, Yüksek Â12O3, Fe^O8/P<
(Na2O+KtO), KSO, hafif iyon litofil elementleri
Rb, Sr, Ba, Pb), hafif nadir toprak elementleri ve <
|ük TiOa içermeleridir, İnceleme alanının da yer
dığı Batı Anadolu*daki şofonitik volkanitlerin varl
son yıllarda ortaya çıkarılmıştır (Înnöcenti ve diğ
lëri, 10T7 ve 1982; Ercan ve diferleri 1983-A, 1983.
Ercan ve öztunalı 1983, 1984 v.bj, tonocenti ve
ferleri (1977), Dikili'deki ve komşu Ezine ile Mic
adasındaki gerek yüksek potasyumlu kalkalkalen, j
rekse şoşonitik volkanitlerde iz element ve nadir t
rak elementleri (REE: La, Ce, Nd, Sm, Bu, Tb, Yb, I
analizleri de yaparak ayrıntılı bulgular elde etmişi
dir, Bu araştırıcılara göre, yüksek potasyumlu kalh
kalen lavlar, nadir toprak element içeriklerine gi
Andean tipi kıta kenarı volkanitleri ile benzerlik g
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terirler. Lavlar önemli derecede negatif Eu anomalisi
sunarlar ve tüm serilerde bu hemen hemen aynıdır, Di«
kili-Bergama lavlarında SiCX, igerifi arttıkça La/Yb
oram da artar ve ağır nadir toprak element igerifi

azalır, Şoşonitik lavlar ise yine negatif bir Eu ano-
malisi sunarlar ki, bu da yüksek potasyumlu kalkal-
kalen kayaçlarda bulunanlara benzeyen bütün fraksi-
yonlaşmış hafif ve ağır nadir toprak element içerikle-
rini kapsamakta, sonuç olarak tüm bu volkanizma üst
mantoda kabuk kalınlapnası sonucu kabuğun kısmi er,
gîmesi ile oluşmakta ve kısmi ergime evrelerine göre
kalkalkalen, yüksek potasyumlu kalkalkalen ya da şo-
şonitik volkanizma yiMekler vermektedir. înnocenti ve
difeıieri (İ9S2)ne göre, Dikili-Bergama ve komşu böl-
gelerdeki Miyosen volkanizmasmda yapılan Sr izotop
ölgümleri de bunların kıtasal volkanitlerden oldukları-
m, herhangibir Fe zênginlepnesinin olmadigim, dü-
zenli bir A12O3 içeriği ve buna baf lı olarak bazik ve
ortag bilefimli volkanitlerde düşük TîO^ igerifi ve ben-
zier Özellikler taşıdıklarını göstermektedir, Borsi ve
diferleri (1972), ise Batı Anadolu ve Midilli arasın-
daki Miyosen volkanlzmasmın kökenin^ çöken bir li-
tosfer parçasına bağlamışlar ve okyanus kabuğu, de-
nizel çökeller ve/veya sialik kabuğun tektonik parça-
larından oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Pe-Piper (I960),
Dikili lavlarıyla eş kökenli Midilli adasında, yüksek
potasyumlu kalkalkalen lavlarla birlikte bulunan şoşo-
oitik volkanitlerm iki evrede oluştuklarını belirtmek-
te ve bunların oluşumunu manto diyapirlerine ve de-
rinlerdeki magma odalarındaki fraksiyona! kristalizag»
yona bağlamaktadır, Fytikas ve diğerleri (1980) ise
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bölgedeki volkanizmayı Eosen-Oligosen'de kabaca Af-
rika-Avrupa kıtalarının çarpışmasına bağlamakta, şo.
lonitlerin kalkalfcalen birimlerle yersel ve zamansa]
geçişli olmalarına karım, esas olarak kıtasal çarpış-
mayı izleyen ve giderek zayıflıyan kalkalkalen volka.
nizmanın son aşamalarında oluştuklarını belirtmekte»
dirler. Savaşçın (1982), ise Batı Anadolu'daki bazik
şoşonitik lavların, tipik kıtasal rlftlere özgü karbo-
natitik karmaşıklara benzerlikleri olan fonolitik, tef-
ritik, hawaiitik volkanitlerle istifsel ve türevsel geçiş
gösterdiklerini öne sürmektedir.

İnceleme alanında, yüksek potasyumlu kalkalka-
len ve kısmen de şoşonitik nitelikte olan Yuntdağ vol-
kanitlerinden daim sonra oluşan Dededag1 bazaltları-
nın kökeni ve kimyasal Özellikleri ise bir hayli ilginç-
tir. Arazi gözlemlerinde sütunsal soğumaları, koyu
siyah renkleri ve camsı doku içindeki mafik kristalleri
ile gerçek bir alkali bazalt görünümünde olan bu
lavların kimyasal analizler ve petrografik çalışmalar-
la, %65'e ulaşan yüksek 3iO2 içerikleri ve kalkalka-
ien-gfogonitik özellikleri saptanımı olup, andezitik-da-
sitik lavlara benzedikleri görülmüştür. Bu yalancı
bazaltların, gerçek kalkalkalen andezitifc- lavlardan da-
ha fazla mafik mineral içermeleri, petrografik inceleme-
lerde yanıltıcı sonuçlara neden . olmaktadır. Camsı
hamurda bulunan yüksek silis oram ve az miktar-
daki kuvars kristalleri, bunların dofru tanımlanabil-
meğine yardımcı olmaktadır. Kaya ve Savaşçın (1981),
bunların inceleme alanı güneyinde Menemen çevresin»
de gerçek kalkalkalen andezitik lavlarla birkaç kez
ardalanmah olduklarını ve içerdikleri piroksenlerin ani
soğumayı yansıtan dengesiz bileşimlerini saptamış ve
bu olayı magma odasının tabanındaki katı kümülat-
ların yeniden ergimesiyle açıklamışlardır. Camsı ha=
murda bulunan silisleşme ve bu hamur içindeki sey-
rek kuvars kristalleri, bazaltik lavların kimyasal bile-
şimlerini değiştirmekte, yüksek SiO2 içerikli yapmak-
ta ve onları böylece yüksek -silisli andezitik, da-
sitik lav grubuna sokmaktadır. Bilindiği gibi, magma,
yükselimi sırasında, yantaşlardan magma içine düş»
müş parçaların (ksenolit, anklav), bir kısmı, kısmen
ya da tamamen eriyerek magmaya karışmakta, diğer-
leri magma ile reaksiyon sonucu başka bileşim ka-
zanmaktadır. Özümleme -sonucu magma yeni bir bile-
şim kazanmakta ve sintektik magmalar ortaya çık-
maktadır. Bazalt magmaları, kumtaşı parçalarını eri,
terek silisçe zenginleşebilirler. O taktirde fazla silis,
kuvars halinde tekrar kristalleşmekte, ya da mag-
ma silise doygun değilse, özümleme sonucu ilave edi-
len SiO2? magmadaki olivin ve feldispatoidlerle reaksi-
yona girmektedir (Çoğulu, 1976), Dededag bazaltları,
bu yolla silisçe zenginleşmişlerdir.

Sonuç olarak, inceleme alanındaki magmatik ka-
yaçlar kabuksal kökenli olup yer yer üst manto kö-
kenli bir magmanın etkileri görülmektedir, Olasılıkla
Alt Eosen'den itibaren Pontid'lerle Anatolit'lerin gar-
pışmalarından sonra (Şengör ve Yılmaz, 1981) gide-
rek kalınlaşan kıta kabuğunun derin kesimlerde alttan
itibaren kısmi ergimelere başlamasıyla oluşmuşlardır.

Burada,-bütün sorun, kıta kabuğunun nasıl bu denli
kalmlaştığıdır. Kıtasal kabuk, Kuzeye doğru olan dal-
ma-batmayı izleyen çarpışma sonucu kalmlaşabileceği
gibi, sıkışarak kendi altında aşağı dofru dalması so-
nucu ortaya çıkan ve Kuzeye dofru eğimli olan ters
faylar da kabuğun Güneye doğru kalmlaşmasmı (Bin-
göl ve diterleri, 1982) sağlamış olabilirler, Ayrıda, es-
ki 'ana fayların Miyo'sen'den itibaren doğrultu atımlı
faylar şeklinde hareketlenerek bir transpresyon rejimi
altında kabuğu kalmlaştırabileceği olasılığı (Bingöl
1983, sözlü bilgi) da gözden uzak tutulmamalıdır. Her
ne şekilde olursa olsun, kalmla§an kıta kabuğu, derin-
lerde erimeye başlamış ve bölgede magmatizma etkin
olmuştur. Kozak granodiyoritik piütonu ve Yuntdağ voL
kanitleri bizce aynı kalkalkalen magmanın ürünüdür-
ler ve kısa bir zaman farkı ile oluşmuşlardır. Ancak,
Yuntdağ volkanitleri, son evrelerine dofru, yükselin üst
manto gerecinin kabuk içine sokularak hibrid bir mag-
ma meydana getirmesiyle melezleşmiş ve kısmen şo-
şpnitik bir nitelik kazanmıştır, Daha sonra manto et-
kileri artmış ve bol silisli melez Dededağ bazaltları
oluşmuşlardır. Esasen, zaman geçtikçe, giderek man»
to etkisinin artması ve ergJyen kabuksal gerecin tü-
kenmesiyle, Üst Pliyosen'den itibaren Batı Anadolu'-
da tamamen ilksel manto ürünü alkali bazaltik (Kula
örneği) VQlkanizmamn oluşması da (Ercan, 1982, Ercan
ve diğerleri 1983-Cj bunu göstermektedir.
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