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ÖZ t Karadeniz kıyıdaflan, Marmara Bölgesi ve Kuzeybatı Anadolu'yu kapsıyan Pontid tektonik birlifiti*
de> Karbonifer'den günümüze defin çeş.tll evrelerde volkanizma etkin olmuştur. Yaşlan göz Önüne alınarak,
yaklapk 9 ana gurupta toplanan volkanik kayaglarm oluğum koşulları ve kökenleri incelendiğinde, Anadolu'nun
en eski tektonik birlifl olan Pontid'lerin jeolojik evrimme üiik:n geşitli veriler elde edilmektedir. Alpın daf
oluğumu sisteminin bir parçası olan Fonti^lerin^ batıda Balkan yanmadasında ve daha dojruda Küçük Kafkas-
yafda yayılunı araştırıldıf ı zaman, o bölfelerde'de Pontldlerde etkin olan volkanisnaıım yaypn olduf u görül-
mü|tür. Makalece Pontidlerdeki; Permo-Karbonlfer, Triyas, Liyae, Dogger, Malm-Alt Kretaâê, Üst Kretaae,
Paleosen-Eosen, Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçların daf ılımı ve olu§um koşullan toplu
halde sunulmuş ve bunların birbirlerinden farklı köken ve gelişme gösterdikleri aonucima varılmi|to.

AIJ8TKACT i In the roııtitio belt which e «moisis of the Black sea coastal ranges, Marmara region and
Northwestern Anatolia volcanic aottvitfes have token place starting from Carboniferous to Recent* Volcäaic
rocks cropping out In thte belt are subdivided into nine main groups according to their age. Investigation on
the origins and the mode of ocçurenc©» of, these groups have rcvailed important data on the geological
evolution of the Ponttde belt, I t o Pontide belt being the Northern branch of Alpine chain may be correlated
with toe BaUsan peninsula to tti© West and the l itt le Caucasus to the East, The type of volcaimm which to
pee nü or to the Pontide belt is alsn> predominanit in these areas. The origin and distribution of the volcanic rocks
«rf Fermo-Carbonlferous, OMaa&iic, Uassio^ Doggerj MatauLower Cretaceous^ Upper toetoceous» Paleoeene
-Eocene, Miocene and PHo-Quaternary age» which cropping' louit In various parte of the Pontide belt, have been
discussed. It ha» been concluded that volcanic rocks of different ages have been developed under different
condltfon».

GtRtf

Poatidler, Anadolu'nun tektonik birliklerinaen
biri olup, kuzeyde Karadeniz kıyıdaf ları ile Marmara
bölgesi, Ege kıyıları ve Karaburun yarımadasma ka-
dar uaanan Kuzeybatı Anadolu bölgesini İçerir (Ke-
tin, 1968), Bu birlik; batıda Çekoslovakya'da Karpat-
lardan başlayıp, Romanya-Yufoslâvya-Bulfaristan'ı
kat ederek tüm Karadeniz gliney kıyıları boyunca, Tüt »
Mye'yi gegen v© dof uya do|ru uzanan Alpin daf oluşu-
munun (Şekil 1) bîr parçasıdır, Alp dağlan sistemi, son

yıllarda geliştirilen plaka tektoniği kuramlarına göre,
ada yayları ve kıtaların çarpışmaları sonucu oluşmuş
tur (Dewey ve Bird, 1970 ve 1971). Bir çarpışma oro-
jenik kuşağı olan Alp sistemi, eaki Tetis okyanusımun
yok oluğunun ürünüdür (Şengör, 1982), Alpin daf
oluşuna İlişkin ada yayı diz si volkanitleıi, tüm bu
kuşak boyunca Jura-Pliyosen gibi genif bîr gaman
araüfmda gelişmişlerdir (Dixon ve Pereira, 1974), Tür-
kiye'deki Pontld kugafıda, bu ada yayı dîziMne aittir
ve bu ada yayı d'zisindeki volkanitlerin büyük bir
kısmı# Kuzey Anadolu-da Tetis okyanus kabufunun
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Soldi İî Pontid kuşağı ve Ballcaa yarımadasın*
daM uzamını

Figur© İÎ The Ponttde belt and its extension in Balten
Peninsula

olasılıkla bu günkü Kuzey Anadolu fay zonu ve îz-
mir-Ankara ofiyoMt zoaıu boyunca Fontid'ler altma
dalmaya bağlamasıyla oluşan bir yitim zonundan tü-
rëmlglerdlr (Dewey vd, 1973), Jura öncesinde, bu gün^
M Pontldlerln bulunduğu geni§ zonda, Kimmer kıta-
m adlı (§ekil 2) bir kıta bulunmakta olup, bu kıta
Bulgaristan ve Yunanistan'ın kuzeyinden başlıyarak
doğuya doğru Tibet'e Himalayalara kadar uzanmak-
ta İdi ve Paleotetisin güney sınırını olu§turuyordu,
Som yıllarda yapılan çalınmalarla, bir zamanlar Av-
rasya ile Gondwana kıtaları arasında, üçgen şeklin*

ŞekM fi Pangea^mn Triya» marnı - Jura başı ,aunımu
île Tetts alanının] ip geometrisi (gengdr ve
diğerleri 1980'den)

Figure %ı Late trias»îc-Barly Jurassîe reconstruction
mî Pangea and the internal geometry of the
Tethyan domain (From Şengör and other»,
1980)

de feni§ bir okyanusun varlıfı belirlenmiş, okyanusa
"Tetis" adı verilmiştir. Ancak, Alp sisteminde Mesozo-
yik sonu-Senozoyîk kenet zonlarmın, Triyas ve daha
sonra açılmaya baslıyan okyanusları temsil ettikleri
fark edilmiş ve bu yüzden bunlara Neo-Tet s denmi|-
tir (Şengor, 1979; gengör vdf 1980), Neo=Tetis'm tem-
sil ett'fi okyanus alanlarmın, kopuklufa uframı§
Kuzey Gondwana kıtasını gösterclkleri fark edildikten
sonra; Alp-Hlmalaya orojenez sisteminin Mesozoyİk
sonu=Senozoyik kenet zonlarmm daha kuzeyinde Fer-
miyen-Triyas yaşlı bagka b'r kenet zonu saptanmış
ve bunu» danada önceleri var olan Paleo-Tetis okya-
nusunun kapanma ürünü oldufu öne, sürülmüştür.
Bu suretle, Mesozoyik ba§ı ile ortasında, yofun bir o=
rojenik aktivitenin etkin olduğu dar bir kuşak belir-
lenmlg olup, buna Kimmer kıtası adı verilmiştir (Şen-
gör} 1979), PalecNTetİs kenet zonunun kesin yeri, oro-
Jenez sonrası çokel kayalar ve volkanizma örtüsü ile
gizlenmiştir.

Makalede; Pontidlerin prototipi olan Kimmer kı-
tasında, daha sonra olasılıkla Alt Jura'da „bu kıta-
nm, Neo-Tetis okyanusunun kuzey kolları ile parça-
lanmasıyla oluşmuş Sakarya kıtasında ve Pontid bîr^
lifinde, bugüne defin oluşmui tüm volkanitler ve olu»
şum kofulları ile mekan' zmaları tanıtılmaya çalışıla-
caktır, Sakarya kıtası daha sonra olasılıkla Üst Kre-
tase-Paleosen'de Pontidler ile çarpıgarak birleştiğin-
den dolayı (gengör ve Yılmaz, 1980) bu kıta da Fon-
tld kuşağına dahil edilmiştir, Volkanizma ise, Karbon
niferden, Kuvaternere kadar zaman zamaji şiddetlene-
rek etklnlifini sürdürmüıtür. Makalede, Pontid kuşa-
ğındaki völkanizmanm tanıtılması amaçlanmakla bir-
likte, salt bununla yetmilmemiı ve daha Batı'ya dofru
Balkanlardaki uzanımı da ele alınarak, çeşitli aragtoı-
cılarca saptanan bulguların da kısaca sunulması yef
tutulmuitur,

BALKAHLABDAKÎ ADA YAYI VOLKANÎZMASI

Alpin ada yayı ünitesi en Batı ucundan itibaren ele
.alınacak olunursa, bu sistemin Çekoslovakya'da Batı
Karpat dağları ile ballandığı ve Macaristan İle Ro-
manya'da Dofu Karpatlarla devam ettifi belirginle-
şir (Şekil i ) . Tüm Karpatlann tipik bir ada yayı vol-
kanik kuşağına alt olduğuna ve bu alanda yer alan bir
eski yitim zonımdan türediklerine ilişkin pek çok güç-
lü veri elde edilmiştir (Szadeezky-Kardoss, 1977; Ka-
dulescu ve Sandulescu, 1973; Boccalettl vd, 1973,
1974-a, 1976; Stegena vd, 1975; Bleahu vd, 1973; Lexa
ve Konecny? 1974 v,b,). Bu ada yayı volkanizması zo-
nu, Yugoslavya'da da devam etmekte (Boccalettl vd,
1974-b; Cirlc, 1963, 1970; Gocev vd, 1970 v.b.) ve
Pulgaristana ulaşmaktadır. Bu bölgede Avrasya ve
Afrika (Gondwana) plakaları arısında üst Jura^Alt
Kretase esnasında bir okyanusal alan ve bir de Afrika
Plakasmm kuzeye doğru Avrasya plakası altına dal-
masıyla oluşmuş bir yitim zonu oldufu ve bu yitim
zonundan ilk kez Alt Kretase'de ada yayı voikanitleri-
nin oluştuğuna ve tüm Kretase boyunca devam ettîf i-
ne ilişkin veriler elde edilmiştir (Boccalettı vd, 1974-
a), Şekil 3 te Boccaletti vd (1974-a) tarafından Bal-
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geMİ Bı Balkan > arimadiisinda Üst Jura, Alt Kretase
zLima!iPn<hLn günümüz© kadar plaka tektoniği
açısmdan evrfan şeması (Boccalettt ve dl̂
Cerferl* 1974-a'dan).

A — Üst Jura . Alt Kretas©, B — Üst Kre-
tase - Paleosenf O — Üst Eosen, D — Alt
Myosen, E — Tort»nlyeıı# F — Pliyosen, G —
Günümüz,
1 — Kıta kabuğu, 2 — BsM okyanus alanla-
rı, 8 — Pannonlyeıı önnşsi kenar havzası, 4 —
Tersiyer _ Aktüel kenar havzaları» 5 .*- Aktif
yitim zonlan, 8 — Aktif olmayan yittaı zoıt.
lan, t _ Akttf yay ardı itM kuşafı, 8 —
Fosil yay ardı İtM kuşağı, 9 — Transform
fay, 10 T« Dönmeler,
Ae — Ege denizi, Af — Afrika plakası» Âp —
Apusenl dağ litn, Bk — Balkanlar, Gp
Karpatlar, Eu — Avrupa plakası, Gl —
Oolja masifi, oD — Dış Mnaritier, «DH — Dif
Hellenidler Fi — Pannonlyen öncesi kenar
havzası, p^ — Pamuonlyen ©nsîalîk kenar
havzası, Fİ .- Pelagonlyen masîA, Bh — Ro-
dop înasîfi, Sc — ScutarLpec hattı, SM —
Serbo-BfaJcedonyen masifi, Spl — Sup Pale,
gonîyen zanu, T ^- Transilvanya ensialik
kenar havzası, V —- Vardar zonu#

Mgure S; Schematic seguence of plate tectonic evolu-
tion in the Balkan peninsula from the Upper
JuTaşsic-Lover Cretaceous (From Boocaletti
at all, 197ê-a)#

A) Upper Jurasslq/Iiover Cretaceous, B)
Upper Oretacej»us,/Paleocene, O) Upper
Eocene, B) Lower Bfliocenej E) Tortonlan^
F) PHocenë, G) Beeemt,
1) Continental crust, 2) Faleoceanio areas,
S) Pre-Pamıoniam marginal basin, 4)
TerMary»Beeent marginal basins, 5) Active
subduction zones# 6) Inactive subduction
zones, 1) Active back.arc thrust belt, 8)
rSossil back-are thrust beltj 9) Transform
fault, 10) Rotations
Ae — Aegean sea, Af — African plate,, Ap -—
Apusenl mountains, Bk — Balkans, Cp
Carpatïans, Eu — European plate, Gl — Golja
massif, oD — Outer Dinarlds,. oH — outer
Hellenids, P^ — Pre Pamnoman marginal
basirn, P£ — Pannonian ensiaUo marginal
basin, Pi — Pelagîânianı masif, Bh -*. Bhodope
masstf, Sc — Scutari - Pec Mn©, BM — ierbo=

Macedone massif, Spl _ Sub-Palagonian
zone T — KpanÄylvaniiaja ensiaUc margiııal
basin, V — Vardar zone

kanlardaki, üst jura-Alt Kretaseden, günümüze kadar
olan tektonik gelişme açıklanmaya çalı§ılmı§tır.

Kuzeyde yer alan Dînarik=Karpat ve daha güney*
deki Helenik-Balkan zonlan arkasındaki alanlarda bir
kenar havzası (marginal basin) ve bir yay .arkası it-
ki kuşağı (back-arc thrust belt) gelişmiş, kısa bir
sakin devirden sonra Alt Miyosen'de bölgede önemli

def işikllkler meydana gelerek, Helenik-Balkan zonun-
da yay-henâek sistemi güneye dogrru göç etmiştir, Bü
esnada^ Dinarik-Karpat s steminde ters yönden (güne-
ye dalan) yeni bir yitim sonunun geliştifi ve bu yeni
yitim sonunun da Miyo, Pliyosen yaşlı kalkalkalen
yeni bir ada yayı volkajıizması oluşturdufu öne sü-
rülmektedir (Boecaletti vd, 1974-b),Bu suretle bu
farklı iki yaştaki ada yayı volkanitlerl gurubunun bir-
birine paralel olmalarına karşm, ters yönde farklı iki
yitim zonundan türedikleri görüşü ortaya gıkmi|tır,
Yeni yitim zonu ile, Romanya'da yeni bir kenar hav-
zası (Panoniyen marginal basin) oluşmuştur. Bu yeni.
yitim zonunun günümüzde de küçük bir bölgede etkin-
liğini sürdürme olasıhf mm bulundu|ru 3ne sürülmek-
tedir (Boecaletti vdf 1972), tkinci gurup ^da yayı vol.
kanitleri, olasılıkla Tortoniyen'de oluşmaya başlamıg
ve Sarmasiyenden sonra volkanik etkinlik yavaşla-
mıştır, Volkanizma yer yer ignimbritk, ço|run dasitik-
Aîidezitik niteliktedir, (Boecaletti vd, 1976), Tüm vol»
kanitlerde yapılan petrokimyasal incelemelerle, bunla-
rın gerek majör^ gerek iz, gerekse REE nadir toprak
element içeriklerinin, bir yit'm zonundan türemiş
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kalkalkalen âda yayı gurubundan oldukları (Cİreum*
Pacific island are ealcalkalineserle) saptanmıştır
(Boocaletti vd 1973).

Alpin daf oluşumuna ilişkin ada yayı volkaniz-
ması daha dofuya doğru İzlenecek olunursa, tüm
Bulgaristanı D,B yönde geçtifl, belirlenir. Bu volka-
nik kuşafa, "Srednogorle zonu" adı verilmiştir (Bon-
cev, 1966), Srednogorie zonundakl volkanizma salt
Üst Kretase'de etkin olmuştur ve Kampaniyen-Könia«
siyen'de baslıyarak Maestrlchtien'de bltmi§tlr (Go.
cev, 1970; Aiello vd, 1977), Volkanltlerde yapılan ay-
rmtılı petrokimyasal çalışmalarla bunların çoğun kalk*
alkalen-şoşonitik ender olarak toleyitik niteliklerde
olupr tipik bir ada yayı voltonizması özellikleri taşı-
dıkları (Boecaletti vd, 1978) saptanmıştır. Bocealetti
vd (1974-b) ne göre, Srednögorle zonu volkanitleri,
Rodop masifinin altında Afrika kratonunun Avrasya
kratonu altına dalmasıyla oluşan yitim zonundan tü-
remişlerdir*

Vokanizma batıda Sofya civarında genellikle kalkal.
kalen, daha doğuda Karadeniz kıyılarında ise, şoşonitik
nitelikte olup (Stanisheva-Vasslleva, 1971; Gocev vd,
1974) toleyiUk nitelikli lavlar azdır, Manetti vd
(1979) de volkanltlerde ayrıntılı petrokimyasai çalış-
malar yapmış, gerek kalkalkalen lavların, gerekse şo-
şonitik lavların nadir toprak elementleri (REE) İçe-
rikleri ile de tipik ada yayı gurubuna ait olduklarını;
bunların kıtasal kabufun kısmi ergimesi ile ya da il-
kel manto malzemesinden türemeyip, ancak bir yitim
zonunda dalan bir okyanus kabuğu parçasının kısmi
ergimesi ile oluşabileceklerini belirtmişlerdir,

Srednogorie zonundaki bu Üst Kretase yaşlı ada
yayı volkanizması, daha dofuya doğru Türkiye'de,
Trakya'da Demirköy eivanndan baslıyarak tüm Kara-
deniz kıyılarında etkin olarak yüzlekler vermiş ve kü-
çük Kafkasya'ya, daha da dofuya İran'a doğru yayıL
mıştır. Esasen Pontidlerdeki en yaygın ada yayı vol-
kanlgması da budur,

PONTÎDLEBDmÜt VOIÄANtZMA

Tüm eski çalışmaların irdelenmeleri ile Türkiye,
deki Pontid kuşafında kabaca 9 farklı yaşta ve özel-
liklerde volkanik evre buLundufu saptanmiş ve bun-
lar olasılı yaşlarına göre geMl 4 te belirtilmişlerdr:

1. Permo-Karl>ojıifor Yâ U Volkanizma

Pontid kuşamının en eski volkanik kayaları ola-
sılıkla Permo^Karbonifer yaşlı olup salt, Istanbul do-
füsunda Şile ve Afva'da Cide güneyinde, Bartın çev-
resinde ve Bayburt yakınlarında saptanmıştır,

İstanbul yakınındaki Şile ilçe merkezi güneyinde
kügtik yüzlekler şeklinde trakî-andezit türde lavlar
vardır ve bunlar Permo-ICarbonifer yaşlıdırlar (Bay-
kal, 1943; Baykal ve Önalan, 1979),

Daha doğuda Agva ve güneyinde de aynı türde Per-
mokarbonifer yaşlı volkanizma saptanmıştır (Baykal,
1943), Oerek Şile, gerekse Afva'da bulunan bu Per-
mokarbonifer volkanitlerinîn petrokimyasai nitelikleri
henüz bilinmemektedir.

Ayrıca, daha batıda Çatalca yakınında küçük bir
hornblendli andezit türde volkanik yüzlek saptanmif
olup, Erentöz (1953) tarafından Üst Kretase ya§lı ol-
dufu öne sürülmüşse de, Permo-Karbonifer yaşta ol-
ma olasılığı göz önünde tutulmalıdır,

Pontid kuşağında, Permo-Karboııifer volkanitler
içiade en yaşlı olam Cide güneyinde Akyol ve diğer-
leri (1974) tarafından saptanmış olup, "Hamitli Ri-
yodasiti" olarak adlandınimıştır ve Üst Karbonifer*
den daha yaşlı oldufu saptanmıştır. Pembe renkli,
porflrltlk dokıüıı, devitoifly© bit hamura sahip r%ı»dafa

sitik türde bu volkanlzmanm daha da ya|U olma ola-
sılıfı düşünülmekte ve Kambriyen yaşlı olabilecefi
öne sürülmektedir (Şaroflu, 1983, sözlü görüşme),

Ayrıca İstanbul çevresindeki Paleozoyik yaşlı çö-
keller içinde yer yer volkanik tüf katkıları da küçük
yüzlekler şeklinde saptanmışlardır, Örnefin, Baykal
ve Kaya (1963), İstanbul yakınlarında Cebeciköy çev-
resinde, Karbonifer yaşlı fosilli ve "Cebeciköy Formas-
yonu" olarak adladıMarı Mreçtaşları ve grovaklar
içinde yer yer de tüflü düzeyler bulunduğunu sapta,
mışlardır. Ancak, bu tüflerin kaynafı olan volkanik
merkezler henüz tam bilinmemektedir.

Bunun yanısıra en sem yapılan çalışmalarla Pon-
tidlerde Karbonifer yaşlı volkanizma başka yerlerde
de saptanmıştır, Öraegrin Bartın civarında, M,T,A,
Radyoaktif Mineraller ve Kömür Da'resinin yaptıfı
sondajlardan alınan karotlarda Westfaliyen yaşlı kö-
mür %ü2^yleri İçinde 15-20 cm kalınlıkta tüflü kat-
maniarda oldufu, alman karotlarla saptanmıştır (Er-
gin, 1983; Yazgan, 1983, sözlü bilgüer). Bu nedenle
Karbonifer yaşlı volkan'zmanm Pontidlerde yaygın
oldufu ve Örtülü olduj^ından bugün pek çok yerde iz-
lenemediği belirlenmektedir,

Pontid kuşağında bilmen PermoKarbonifer yaşlı
son volkanizma Bayburt civarmda saptanmış olup,
olasılıkla Üst Karbonifer yaşlıdır, Tokel, (1981) e gö-
re dasitik türde ve kalkalkalen nitelikte olan bu vol-
kanizma belki de Qümüfhane-Kösedat granit karma«
şığıyla İlgilidir ve yay üzerinde su yüzeyine çıkmış ilk
adayı belirtmektedir, Bu Permo-Karbonifer yaşlı voL
kanizma Ketin (1951) e göre ise, çeşitli çökellerle ara-
katkılı bir denizaltı volkaıüzması olup, hornblend-bi-
yotitli andezitik lavlar, tüfler ve bir takım silîs'fiye
lavlarla temsil olunur. Ancak, bu volkaniznmnın Per-
mo-Karboniferden biraz genç olma olasılığı bulunmak-
tadır (Akdeniz, 1983f sözlü bilgi),

Pontidlerde izlenen bu Permo-Karbonlfer yaflı
volkanizma, yer yer bu birliğin batıya uzanımı olan
Srednogorie, Düıaridler ve Karpatlarda da etkin ol-
maktadır. En batıdan itibaren kısaca değinilecek
olunursa; Çekoslovakya'da Batı karpatlarda, Tatra
dağlarında Devoniyen yaşlı volkano-sedimanter birim-
ler vardır, Çökellerle ardalanmalı olan bu lavlar ka-
buk kökenli kalkalkalen ntelikte ve olasılıkla bir ada
yayı volkanizmasıdır (Miko, 1982), Bu volkanltlerde
ayrıntılı petrokimyasai çalışmalar yapan Varga ve
Hodermarsky (1982), bunların kalkalkalen nitelikte
olup bir ada yayı, ya da aktif kıta kenarında olug-
tuklarmı Öne sürerler, Lavlardan aldıMan çok sayı-
da örnekte yaptıkları deneysel ve petrokimyasai çalış-
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maların sonuçlarına föres bunların kabuk kökenli
olup anateksl sonucu oluştukları ve 2 kllobar basınç
ve 700eC sıcaklıkta, yaklaşık 8 tan, derinlikte okya-
nus kabufunun kısmi ergimesiyle meydana geldikleri
belirginleşmektedir. Batı Karpatlarda ayrıca bir de
Permîyen yaşlı volkanizma vardır, Basitik-Riyolltik
türde olan bu volkanizma kalkalkalen nitelikli ve kı-
tasal bir volkan'zmadır (Vozar, 1980),

Bu yaşlı volkanizmanın Romanya'da Bofu Kar»
patlarda daha da eski olabileceği saptanmıştir, Örne-
fin Folea ve Krautner (1982), Doğu Karpatlarda Üst
Prekambriyen-Kambriyen yaşlı ve °Marisian süper-
gurubu" adını verdikleri bîr birlik saptamışlardır, Bu
süpergurubu 5 ayrı formasyon oluşturmaktadır. En altM

ta sîalik bir temel üzerinde yer alan volkano-sediman-
ter nitelikli formasyon bazik lavlar vardır. En üst-
teki yine volkano-sedimanter nitelikli olan formasyon-
da da asi tik riyolit k lavlar gözlenmiştir ve tüm sü-
pergurup metamorfizedir.

Aynı volkanizma, Dinaridlerde ve Bulgaristan'da
da yer yer yüzlekler vermektedir (Bellon ve Letouzey,
1976), Ancak henüz yeteri kadar çalışma yapılmamış-
tır.

Fontla kuşağındaki Permo-Karbonifer yaşlı bu
volkanizmada henüz ayrıntılı petrokimyasal çalışma»
lar yapılmamış olup, ilk bakışta, kuzeyde yer alan
Paleo-Tetis okyanusuna ilişkin okyanus kabuğunun
güneye doğru Kimmer kıtası altına dalmasıyla olu-
şan bir yitim zonundan türemiş çok esıki bir ada yayı
volkanizması olabileceği varsayılafoilir. Belki de ka-
buk kökenli bir kıta içi volkanizmasidır.

Esasen gengör ve diferleri (1980), Özellikle Dofu
Pontidlerde, Üst Jura öncesi kayaların okyanusal top-
luluğu şeklinde olduklarını saptamıg; kıtasal toplu-
lukta Permo-Karbonifer yaşlı toleyltik ve kalkalka=
len volkanitlerin bulunduğunu, okyanus toplulufun-
da ise ofiyolitlerle birlikte toleyitik bileşimde mafik
volkanltler:n bulunduğunu ve bunların Orta Jura'da
yanyana geldiklerini belirtmişlerdir, Araştırıcılara
göre Gümüşhane graniti gibi franitik ve granodiyo.
ritik plütonlar*da, bu mapnatik yay ile ilgilidir ve Alt
Jura'ya kadar kıtasal topluluk ajanının güneyinde bîr
okyanusun varlığım gösteren belirti de yoktur,

%, Triyas Yaşh VoBcanlzma

Pontidlerdeki Triyas yaşlı volkanitler. Kuzeybatı
Anadolu da (esıki Sakarya kıtasında), Kazdafı dofu=
sundan, Balya üzerinden Marmara denizine kadar,
Bursa ve Esklfehir üzerinden, Bilecik ve Sivrihisar
kuzeyinden Ankara'ya uzanır. Daha dofuda Amasya
civarındaki yüzlekleri ile sona erer. Kuzeybatı Anado-
luda, bu volkanitler, Bingöl ve dif erleri (1973) tara-
fından MKarakaya formasyonu" olarak tanımlanan,
formasyon İçinde bulunmaktadırlar, Karakaya formas-
yonu, spilitik bazaltik bu volkanitlerle birlikte, ça^
murtaşları ve radyolar!tlerle zaman zaman g riklîk
gösteren feld spatlı kumtaşı, kuvarsit, konglomera,
slîttap ardalanmasmdajı meydana gelir, Tipik olarak,
Biga yarımadasında Edremit, Zeytinli kuzeyi, Yenice,
Çal ve Derenti köyünde izlenen bu volkanitler, meta-
spillt ve spiLtik bazalt olarak adlandırılmış ve koyu

gri renkli, iri gözenekli olup bolluklar kâMt ve zeo-
lit ile doludur,Ojit ve Albit fenokristalleri,càmôi bir
hamur iğinde izlen rler. Boşluklarda yer yer zeoüt vô
epidot dolgusu da saptanmıştır (Bingöl ve diğerleri,
1973), Karakaya formasyonunun litolojileri, zaman
zaman derinleşen, genellikle sıf bir denizel ortamı
belirtir. Çok az metamorfik olup bol Permo-Karbo-
nifer yaşlı kireçtaşı blokları îgerir. Biga yanmadäsuu
daki yayılımların Alt-Triyas yaşta oldukları saptan-
mıştır (Bingöl ve diferleri, 1973), Karakaya formas-
yonu, Bursa ve Eskişehir üzerinden, Bilecik ve Sivri-
hisar kuzeyinden Ankara'ya doğru uzanır, Ankara
çevresinde çalışmalar yapan Çalgın vd (1973), bu
formasyonu "Karışık seri" olarak tanımlamış ve Üst
Triyas yaşlı olduğrunu belirtmişlerdir. Araştırıcılara
göre, Kanşık seri, esas olarak grovak, konglomeratik
kumtaşı ve kiltaflarmdan meydana gelmiş olup içle-
rinde splllt, diyabaz, tüf ve ekzotlk bloklar halinde
bol fosilli Perm"yen ve Triyas yaşlı kireçtaşları içerir,
Splitik bazaltlar, camsı hamur madıdesi içinde bulu-
nan klinozoitize, epidotize ve kalsitize albit fenokris«
taileri, albit mikrolitleri ve opak minerallerden mey,
dana gelmiştir, Genellikle, amlgdololdal yapıda olup
gözenekler, kalsit, barit, epidot ve klinozoisitle dol-
muştur. Diyabazlar ise, genellikle albit-diyabaz bileşi-
minde olup, albit çukurcukları, klorit oj'.t ve opak mi-
neraller içerirler. Çatlak ve bofluklar^ klorit, kalsit
ve demir hidroksitle dolmuştur, Akyürek ve dikerleri
(1982), Ankara-Elmadağ^Kalecİk çevresinde yap-
tıkları çeiışmalarda, bu formasyonu "Ortaköy for-
masyoîiu-' olarak adlamış ve Alt-Üst Triye ŝ yaşta ol-
dufunu belirtmişlerdir. Bu formasyon Ankara kuzey-
dofusuna dofru? Çankırı çevrts"ride de yayılım göster»
mekte olup, Eldlvan-Şabanözü civarmda Akyürek ve
diferleri (1979) tarafından "Yafızali formasyonu"
olarak adlanmıştır. Formasyon içindeki volkanikler,
koyu yeşil-siyah renkli metabazik lav ve tüflerdenj
metaspilit ve metadiyabazlardan oluşur. Lavlar, amig=
daler dokuda olup, boşlukların içi kalsit ve Albit ile
doldurulmuştur, Kloritleşme yaygındır ve Alt Triyas
yaşlıdırlar. Bu formasyon ve volkanikler daha dofu-
da Amasya çevresinde de yer yer yüzlekler vermekte-
dirler (Tekeli, 1981),

Karakaya formasyonu içindeki bu Triyas yaşlı
volkanitler, olasiİıMa eski Kimmer kıtasında Permi-
yende başlıyan riftleşme ile oluşmuş b'r rift volkaniz-
ması ürünleridir (Şekil 5), Yılmaz (1981) e göre, bu
bazik volkanitler, bölgede, kuzeydeki kabuğun güney
ucunda levha kenarına özgün bir tektonik rejim geliş-
meye başladığını ve bir rift vadisi gelişimi ve bunun«
la irşkill bir bazik volkanizma olduğunu kanıtlar. Ek-
zotik kireçtaşı bloklarının, mafik volkanik kayalarla
beraberlifi, güneye doğru derin bir çanafm oluşmaya
başladığım gösterir, Karakaya formasyonu mavi şist
metamorfizması da içerir, Olasılıkla Permîyen'de baş-
layan rîftîegme, kısa bir süre sonra Triyasta ve henüz
bölge okyanuslaşamadan b'r yitîlme zonunda mavi
şist metamorfizmasına uğramış, ya da kuzeye itilip
kıta üzerine yerleşirken (obduetion) üzerindeki yük
ve tektonik aşırı yükleme ile, yüksek basınç, düşük ısı
etkisinde kalmştır (Yılmaz, 1981), Bu Permo-Triyas
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yağlı spilit«kireşta§ı-grovak topluluğu» Üst Kretase'de
bölgeye yerleşen asıl ofiyolitlerle karıştırılmaktadır.
Çünkü bu topluluk, yer yer asıl ofiyolit kontaktında
görülmektedir.

Şekil 5Î Bölgenin Permo-Myâs Palëotôktonlk harita,
»i (Şengör ve Yûmmt IMVûm)

Figure f»! raleotectoııîc map of the region during Per»
mo-Triassie time (From genfer and Yil-
maz, 1981),

Her iki toplulukta da bazik volkanojenik kayalar
ile derin deniz çekelleri ye yabancı kireçtaşı blokla-
rmm bulunufu. Kuzeybatı Anadolu'da aşıl ofiyolit bi-
rimlerinin Permo-Triyas topluluğuna dahil edilmesine
ve hepsinin Paleozoyik ya§lı olarak düşünülmelerine
yol açmıştır. Şekil 5*te, Permo-Triyas'ta Paleo-Tetis*e
nazaran bir yay ardı havza içinde gelişen Karakaya
kenar denizi; Şekil 6 da ise Alt Jura (Liyas'ta), bu
denizin kapanışı ve Sakarya kıtası ile Anatolid-Torid
platformunun oluıumu (gengör ve Yılmaz, 1981'den)
açıklanmaya çalışılmıştır.

Pontid ku§afmda, oluşumları Karakaya formas«
yonundaki volkan! tlerden farklı gibi görünen, daha
başka Triyas yaşlı volkanitler de saptanmıştır, örne»
fin, İstanbul'da Kîlyos GB smda küçük bir Triyas
yaşlı volkanik yüzlek, Kaya ve Lys (1980) tarafından
saptanmıştır. Bu araştırıcılar tarafından "Koeatarla
formasyonu" olarak adlandırlan bu volkanitler^ ileri
derecede def işmiş iç yapışız» som katmanlı ve çok
yersel ^az boşlukları İçeren bazalt lavından oluşur,
Bunlar, Karbowifer yaşlı "Otimüşdere formasyonu"
ÇÖkelleri üzerinde uyumsun olarak yer alır. Bazaltla-
rın üzerinde Triyas yaşlı çökel kayalar bulunduf un-
dan, bunların y aşının Alt Triyas (SMtlyen) olduğu
düşünülmüştür. Ancak daha ya§lı (örneğin Permiyen)
olma olasılıkları da göz önünde tutulmalıdır, Bunlar
Karakaya volkanitlerinden farklı ve lav düzeyleri ka-
rasal niteliktedir, İstanbul'daki bu Kocatarla formas-
yonu bazaltik lavları, Îzmit-Gebze arasındaki SMtiyen
yaşlı, kırmızı detritikler (Kapaklı formasyonu, Kaya
ve Özdemir, 1983) içinde yer alan yüzeysel maf k lav
düzeyleriyle eş tutulabilir. Bu bölgede, Triyas çökelle-
ri karasaldır. Karasal olarak başlar ve tedricen lltoral
fasiyesteki oluşuklara geçer, en nihayet derin deniz
çökellerine geçer, Bunların İçindeki bazaltik dayklar,
morumsu,yefîlimsl-slyah renklerde olup, bademeikli

sert ve damar şeklindedir (Özdemir vd, 1973), Böyle-
ce, İstanbul ve İzmit-Gebze'de saptanan Triyas volka-
niklerinin, Triyas yaşlı Karakaya formasyonu volka-
niklerinden farklı olup, onlar gibi okyanusa! türde
rift ürünü olmadıkları belirginleşir. Ayrıca, Armutlu
yarımadasında yüzlekler veren ve Karakaya formas-
yonu volkanitlerine dahil edilen volkaniklerin bir kıs-
mmm da bu tür olup, Triyastan daha yağlı olabile-
cekleri <3e göz önüne alınmalıdır (Demlrtaşlı, 1983,
sözlü bilgi).

Pontid kuşafmdakl Liyas yaşlı volkan: tier de en-
der olarak gözlenirler. En batıda, Mudurnu dolayla-
rmda Kuzey Anadolu fay zonuna yakın yerde L'yas
ya§h ve volkanojenik detrltik kayaların birbirleri ile
ardalandıkları bir formasyon saptanmış olup (Yıl-
maz ve diferleri, 1981), bu istiflerin içinde bazik lav
akıntıları da gözlenmiştir. Ayrıca istifi altere diya-
baz daykları da kesmektedir. Volkanik kayalar alka*
len ve toleyitik niteliktedir ve Yılmaz vd (1981) tara-
fından "Mudurnu formasyonu" olarak adlanmışlardır,
Aslında, kömür düzeyleri içeren, sıf denzel bir istiftir.
Ye tektonik balomdan, aktif br ortamda çökelmiştir.
Daha dofuda Gerede güneyinde ve Eskipazar güm-

yinde benzer özellikte iki yüzlek daha aaptanmi|tır
(Tütüncü,, 1983 sözlü bilgi), Pontidlerde Liyas volka-
nizması daha doğuda Niksar-Alucra çevresinde (Ge-
dikoflu vd, 1979) saptanmif olup, petrokimyasal
özellikleri henüz pek İyi bilinmemektedir. Bir ba§-
ka yüzlek te Kelkit yakmlarmda yer almaktadır
(Demirtaflı, 1988, sözlü bilfi), Daha dofuda Bay-
burt çevresinde m Llyas yağlı volkanizma göz-
lenmi§tiri Bayburt çevresinde taban konglomerası
ile başlıyan Liyas çökelleri daha üst düzeylere dof-
ru ortokuvarsitlere ve pembe-kırmızı yumrulu, bol
ammonitli Mreçta§larıyla devam eder, Ardalanmali
miltaıı ve grovaklar, ince kömür düzeyleri ve daha
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üstte de volkanik arakatkı gaptanmiftır (Yılmaz,
1972), Daha güneyde normatif kuvarslı toleyitik ba-
zaltlar ve alkali trakitlk lav arakatkılari da gözlen-
miştir (Şengör vd, 1980),

Pontidlerdeki Liyas volkaniianasi daha doğuda
Yusufeli çevres nde de izlenmektedir, Akyürek vd,
(1977) tarafından bu volkan!tier "Gevatyayla for-
masyonu" olarak adlandınlmış olup, kum taşı, miltaşı,
ve sevilerle ardalanmalı tüfler ve spilitik lavlarla,
spilitik aflomeralardaü ibarettir, Spilitler, koyu ye^
şil renkte ve hemikristalm porfirik dokulu olup, kal-
gîtleşmiş, serisitleşmiş ve epldotta§mı§ yersel feno-
kristalli albit plajiyokiasları Igerir. Çökellerdeki kum-
tap taneleri ist, kuvars, albit, muskovit, kuvarsit,
çört, serlslt ve split* ten olugmugtur,

Pontid kuşafmdaki bu Liyas yağlı volkanizma
daha dof uda küçük Kafkasya'da devam etmiş ve geniş
alanlarda yüzlekler vermiştir. A.damiya vd, (1977) kü-
çük Kafkaslarda, Liyas ya|h volkanizmanın Hettan«
jiniyen ve Şinemuriyende riyolitik lavlarla başlandıg ını,
kısa bir aradan sonra denizaltında 0è5-3 km, kalm-
lıkta ve bazalt-andez.'t-daslt riyolit türde kalkalkalen
lavlar oluşturdufunu, yer yer de şoşonitik nitelikte
bamltik andezit ve andezitlerin görüldüğünü belirt-
mislerdir,

Pontid kuşağındaki bu Liyas ya§lı volkanizma,
güneydeki Qondwana kıtasında Lîyasta oluşmaya
baghyan bir rift açılması evresi ile ilgili olmalıdır,
Böylece rlftleşme sonucu Neo-Tetis okyanusunun ku-
zey kolu oluşmaya ba§lamı§ (Şekil 6) ve bu kol, Qond=
wana kıtasının kuzey kısmını (Kimmer kıtasını),
Töiid-Anatolid platformu, Sakarya kıtası ve şimdiki
Pontidlerin bulunduğu bölge (Güney Rodop orojeni)
olmak üzere 8 parçaya ayırmıştır (Şengör ve Yılmaz,
1981), Seymen (1975). Liyasta oluşmaya bailıyan bu
rift ile birlikte Liyas-Alt Kretase süresince Neo-Tetis
okyanusunun giderek genişledif ini ve bu okyanusun
kuzeyinde Atlantik tipte bir kıta kenarının ve yitim
zonunun oluşmaya başladığını öne sürer. Yılmaz ve
diferleri (1981) ne gore de Mudurnu çevresindeki L-
yas volkanizmagı, Neo-Tetis okyanusunun açılış ev-
resini işaret etmekte, Liyas başında açılmaya başlı-
yan bu rift ile birlikte okyanuslaşma başlamaktadır.
Bu bölgede faylarla sınırlı çanaklarda hızla çökelen
rift volkanitleri,. kumtaşları ve diğer detritiklerle bir^
likte kalın Liyas formasyonları oluşmuştur, Çökel-
ler içinde yer yer doleritik dayklar da gözlenmektedir,
Küçük Kafkaslardaki yüzlekler hariç, tüm Pontid ku-
şağındaki Liyas volkanitleri, petroMmyasal özellikle-
ri ile de bir rift volkanizması özellikleri taşımakta«
dırlar, Küre çevresindeki, Permo-Karbonifer yaşlı ol-
ma olasılığı bulunan baz'k volkanltlerin de Liyas yaş-
lı olabilecekleri ve bir rift ürünü oldukları göz önü-
ne alınmalıdır. Şekil 7 de Dofu Pontid'erin Perm?-
Triyas'tan bugüne defin evrimini gösteren şemalarda
(Şengör vd, 1980) bu durum açıklanmaktadır. Senior
vd (1980) ne göre, Dofu Pontidlerde, kıtasal topluluk,
Lîyasta bir ada yayı haline gelmiş ve bu sırada da
bu yayı ikiye bölerek rift zonları boyunca Neo-Tets
açılmaya başlamıştır. Bu riftleşme olayı, eski Paleo-
Tetis yitme zonu üzerinde bir kenar deniz açılması

şeklindedir ve bu çanak daha sonra Neo-Tetis'in ku.
zey kolu olmuştur. Görür ve diterleri (1983), Pontid-
lerdeki çeşitli Liyas çökellerinin sedimantolojik ince-
lemelerini yapmış ve Sinemuriyen ba|İangıciîıda Pon-
ti<flerîn güneyinde Neo-Tetis okyanusunun kuzey ko-
lunun açılımına baflı olarak faylanma ve riftleşme
başladığını öne sürmüşlerdir. Araştırıcılara göre bu
olay Pontldleri geniş ölçüde etkileyerek yörede horst
ve grabenlere karşılık gelen birtakım den/zaltı tepele-
ri ve deniz çukurları oluşturmuştur, Denizaltı tepele-
ri üzerinde ve yamaçlarda çofun kondanse seriler ve
sıf karbonat faslyesleri çökelirken çukurlar İçinde
lav-tüf arakatkılı türbitidler birikmişlerdir. Araştıncı-
lar, Neo-Tetis'in kuzey kolunun Alt Liyas'ın sonlarına
dofru, Paleo-Tetis'in dalma-batmasının oluşturdufu
mafmatik yayın Gondwana platformundan riftleşe-
rek ayrılması sonucu, oluştuğunu vurgulamışlardır.
Böylece L'yas volkaııitlerinin bir riftle§me vol-
kanizması olduğu ortaya konmuşsa da, bu gö-
rü§ kimi araştırıcılar tarafından kabullenilmemek-
te ve bunların eski bir ada yayı volkanizması ol-
dukları savunulmaktadır, Örnefin Tokel (1983), Pon=
tidlerdeki Liyas volkanitleıinde yaptıfı petro-kimya-
sal çalışmalarla Liyas volkanik fasiyesnin bazik ve
nötr lavlarla ardışıklı, suda taşınmış volkanik klas-
tikler, silttafları ve biyojenik resiflerden oiuştufunu,
ve tüm petrokimyasal özelliklerin, lavların ada yay^
lannda görülen yüksek alüminyumlu kalkalkalenlere
geç:şU düfük potasyum toleyitlerl oldufunu göster-
ditlni savlamıştır. Tokel, ayrıca granitik plütonlann
da adayayı tipi yitimi gösterdiğini öne sürmüş, ve
güneyindeki Tetls okyanus kabuğunun kuzeydeki
Pontidler altına Ordovislyen'den beri dalmakta oldu-
funu belirtmiştir. Oysaki, Bekta§ (1983) aym grani-
tik plütonlarda petroMmyasal çalışmalar yaparak»
bunların dalan okyanus kabuğu ve manto kökenli ol-
duklarını, ancak, Tokel (1983)'in önerdiğinin tam ter-
sine, güneye doğru dalan bir yitim zonuna bağlı ola-
rak g-elişnrş olabileceklerini savlamıştır. Bu da gös-
teriyor kî, PopHdlerdeki Liyas volkanizmasmın kö-
keni ve oluşum koşulları henüz tam aydmlatılama-
mıştır.

Liyas yaşlı volkanitler, Pontidlerin Batıya doğru
uzanımları olan Dinarîdlerde ve Karpatlarda da sap-
tanmışlardır, örneğin, D'naridlerde Liyas yaılı bazik
volkanizma yer yer izlenmektedir (Boccalettî vd,
1974), Dofu Karpatlarda, Metaliferl dağlarında da Lî
yas yaşlı, bazik nitelikte volkanikler yaygındır (Savu,
1968; Bellon ve Letouzey, 1976), Ancak petrokimya-
sal özellikleri ve kökenleri henüz tam bilinmemek-,
tedir.

4. Dogger Volkanltlwi

Pontid kuşağında, Dogger ya|lı volkanizmanm
varlığı, son yapılan çalışmalarla saptanmıştır (Yıl-
maz vd, 1988; Yılmaz, sözlü bilgi, 1983), Salt Kasta-
monu iline bağlı, Devrekani ilçesi yakınlarında izle-
nen Dogger volkanizması, karasal bir volkanizma
olup, üzerler'nde Malm yaşlı fosilli çökelier saptanımı-
nitik piûtonun yer yer sıf derinliğe ulaşıp yüzeyde
lav şeklinde akmasıyla oluşmuştur. Dogger yaşı ke-
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sindir, Mra völkanizma L'yas yağlı çökelleri kesmekte
olup, üzerlerinde Malm yaşlı fosilli Qökeller saptanmış-
tır,

Pontidlerin güneyinde, Liyastan itibaren Neo-Te-
tis okyanusu açılmaya başlarken, bu esnada bir ta-
raftan da, kuzeydeki Avrasya kıtası ile Pontidlerin
çarpıgmaları tamamlanmış ve böylece Paleo-Tetis ok-
yanusunu kapamıştır, Bu çarpışmadan sonra Dogger
volkanitleri oluşmuştur, Völkanlzma, ya güneye dof-
ru dalan Paleo-Tetis okyanus kabufuna ilişkin yitim
zonunda türemiitir ya da çarpışma ile ilgili kabuk
kalınlaşması sırasında, kabufun derine gömülü 7:usım.
lannın ergimesinden (Tibet türü volkan zma) oluş-
mu|tur. Bu konuda henüz açıklık yoktur, Dogger voL
kanizması Malm-Âlt Kretase'de şiddetlenerek, özellik-
le Dofu Pontidlerde etkin olmuştur, îlerde yapılacak
çalışmalarla, Pontidlerde yeni Dogger yaşlı volkanik
yüzleklerin de bulunabilecekleri olasıdır, ,

Esasen, Dogger yaşlı bu voîkanizma Dofu Kar-
patlarda da yer yer saptanmıştır (Bellon ve Letovzey,
1976),

5# MatoJİLİt Kretese VoUcanltleri

Pontld kuşafında, daha sonra Malm-Ait Kretase
yaşlı; spilitik bazalt, bazalt, bazaltik andezit, ande-
zit türde lavlar ile tüf ve aglomeralarla temsil edilen
völkanizma etkin olmuştur, Bu volkan'zma salt Do-
fu Pontidlerde izlenmektedir ve henüz Batı Pontid-
lerde rastlanmamıştır, Yolkanitler, Giresun m Trabzon
arasındaki Harşit nehri çevresinde (Zankl, 1961; Sta-
janov, 1973; Efin ve H'rst, 1979), Trabzon yöresinde
(Özsayar, 1971), Niksar-Âluçra çevresinde (Gedikoğlu
vû, 1979), Artvin=ArdanuQ çevresinde (Özsayar vd,
1982), Gölköy (Ordu) yöresinde (Gedikoflu vd, 1982)
v,b, yer almaktadır. Daha doğuya dofru Küçük Kaf-
kaslarda da yüzlekler verirler ve o Bölgedeki Alt-Or«
ta Jura yaşlı volkanizmanm devamı olarak ve bir ada
yayı gurubu olarak tanımlanırlar (Adamîya ve difer-
leri, 1977), Malm-Alt Kretase volkanitleri, Dofu Fon-
tdlerde, genellikle toleyltik nitelikte 'oluşmaya başla-
mış, daha sonra kalkalkalin nitelikte ürünler meyda-
na getirmigtir, Çok az da alkali nitelik gösterirler,
Bu volkanizma tipik olarak Ardanuç (Artvin) çevre-
sinde izlenmekte olup, Özsayar ve dif erleri (1982)
tarafından "Karlı formasyonu'- olarak adlandırılmış
ve bazalt, andezit spilitleşmîg bazalt, spilitle§mi§ an-
dezit Lavlar ile tüf ve aglomeralardan oluştukları
saptanmiitır. Bu birimler, karma|ik bir seri halinde
bulunurlar ve ayırtlanarak haritalanmaları zordur,
Arazide ye§il ve mor renkte tipik olarak görülürler.
Andezitler, plajiyoklas mikrolitle rinden oluşan b'r ha-
mur içinde dağılmış, andezin ve ojit fenokristalleri
ve sekonder kloritten oluşur. Bazaltlar ise benzer §e«
killerde Plajiyoklas m'krolitlerâen oluşmuş bir hamur
içindeki labrador ve ojit fenokristalleri ile opak mi-
nerallerden olunurlar. Yaklaşık 1,400 metre kalınlığa
erişen bu seri birimleri, geçirdikleri hatif rejyonal ve
kataMastik metamorfizma dolayısıyla bugüne değin
paleozoyik yagli metajnorflk kuşak (örneğin, Eren»
töz, 1974) olarak deferlendirilmi§lerd:rş Gölköy (Or-

du) yöresinde bu volkanizmaya ilişkin bazaltik lavla-
rın oluşumlarından sonra, çapı yaklagık 30 km. olan
bir paleokaldera oluşmuştur ve daha sonra Üst Kre-
tase (Maestrihtien) yaşlı rlyolitik lavlar kaldera et-
rafında çember şeklinde dizilmişlerdir (Gedikoflu vd,
1982), Bazaltik lavlann yanısıra yer yer de andezitik
lavların yer aldıfı bu «eri yaklaşık 1000 m, kalınlık-
tadır,

Dofu Pontidlerde izlenen bu Malm-Alt Kretase
yaşlı volkani^Eiaya araştırıcılar tarafından "Alt Ba-
zik Seri" adı verilmiştir,

Pontid kuiafmın güneyinde Liyastan itibaren
Neo-Tetis okyanusu açılmaya bağlarken ve Liyas-Alt
Kretase süresince okyanus giderek genişlerken; bu
esnada olasılıkla Dogger'de kuzeydeki Avrasya kıta-
sı (okyanusa! topluluk) ile şimdiki Fontidlerin yer
aldığı kıtasal topluluk (Kimmer kıtası) çarpışmıştır,
(Şekil 7), Bu suretle, Paleo=Tetis'in kapanma İşlemi
b'tmiş olmakla, bir ba§ka deyişle; bir zamanlar Gond-
wana'nin kuzeyinden kopan ince bir kıta parçası olan
Kimmer kıtası ile Avrasya'nın çarpışma işlemi ger-
Qêkle§mektedir, Dogger'deki bu çarpışma esnasında
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kıtasal topluluk, kuzeye dofru okyanusal topluluk
üzerine bindirerek onu deforme etmiştir (Ketin ve
diğerleri, 1980), Kıtasal topluluğun güneyinden elae
edilen veriler, Diyas'ta bu toplulufun Gondwana kıta*
sından riftleşerek koptuğunu göstermektedir. Kıtasal
toplulufu, okyanusal topluluk üzerine getiren faryaj-
lar daha sonra plütonlarla kesilmişler ve bunlarm tü-
mü de MalnVde başlıyan çekellerle örtülmüştür,

Bu çarpışmadan sonra, Fontla ku§afında Malm-
Alt Kretase volkanitleri oluşmaya ba§İamı§tır, Volka-
nisna* belki de, güneye dog ru kıtasal topluluk altı-
na doğru eğimli olan Paleo=Tetis okyanus kabuğuna
iligkin eski kapanmış yitim zonundan türemiş ve bu
yitim zonunun son ürünleridir. Ancak, Şengör vd
(1080), bu volkaMtlerin, yitim zonu ürünü olmayıp,
olasılıkla çarpığına ile ilgili olduklarını ve garpışma
ile İlişkili biçim defifimi sırasında, okyanus toplulu-
funu belirtmişlerdir,

Pontidlerde Üst Kretasede, volkanizma giderek şid-
detlenmiş ve genif alanlar kaplıyan, yer yer de çö=
kellere arakatkılı olarak izlenen volkanik ürünler o-
luşmuştur, Bulgaristan'daki Srednogorle volkanik zo-
nunun devamı olan volkanizma Batı Pontidlerde en
batıda, Trakyada Demirköy çevresinde izlenir, Spilitik
bazalt, riyodasit ve riyolit türde lavlar ile tüf ve ag=
tomeralar olunmuştur ve ada yayı volkanizması guru-
buna dahil edilmişlerdir (Ercan, 1979), Üst Kretase
yağlı denizel çökellerle ardalanmalı olarak izlenir-
ler ve yer yer yastık yapılar sunarlar (Ayhan vd,
1972), Kum taşı-volkanik konglomera-yastık lav ara-
katkılı çamurtaşlarmdan oluşan Üst Kretase yaşlı bu
istif, en üstte bazaltlk lavlarla sona ermektedir (Ay-
dın, 198Ö), Bu volkanik ku§ak daha doğuya doğru
Çatalca doğusunda, Istanbul çevres'ndeki Sarıyer-
Kilyos-gile dolaylarında da devam eder (Ercan, 1981),
Çatalca dofusunda Üst Kretase yaşlı hornblendi! an-
dezitik lavlar saptanmış olup (ErentÖ^, 1950 v©
1953), bunlarm daha ya§h olma olasılıkları da vardır.
İstanbul bogazmın kuzey girişinde bulunan Kavaklar
bölges'nde volkanik malzeme çok fazlalagır ve boî
andezitik-bamltik lavlar* aglomera ve sineritler izle-
nir (Baykal, 1971), Aynı volkanizma Şile dolaylarında
da etkindir ve kuvarslı andezit, hyoloandezit türde
yaklaşık 500 metre kalınlıkta, Turoniyen yaşta lavlar
oluşturmuştur (Baykal 1943; Baykal ve Önalan,
1979), Üst KretasB ada yayı volkanizması, daha do-
ğuya dofru Kefken, Kurucaşile, Türkeli, Gerze, Ala-
çam ve Ünye çevresinde*de yer yer yüzlekler vermekte-
dir (Baykal, 1971), Ancak petrokünyasal özellikleri
henüz tam bilinmemektedir.

Eref li çevresinde yaygın yüzlekler veren Üst Kre=
tas© yaşlı volkanltierde yapılan petrolojik çalışmalar-
la? bunların yer yer toleyitik nitel'lctc bazalt, spilitik
bazalt ve bazal tik andezit; yer yor kaikalkalen ve yüK-
sek potasyumlu kaikalkalen nitelikte andezit ve yer
yer de şoşonîtlk n'telikte ve latît ve trakit türde lavlar-
la tüf ve aglomeralardan meydana geldikleri saptanmış-
tır. Çökellerle ardalanmalı bu volkanltler tipik ada yayı
volkanizması özelliklerini tapıiar (Ercan vd, 1983=A1

Yer yer yastık lavlar görülen Senomaniyen yaşlı bu
volkanojenik seri yakla§ık 700-800 m, kalınlıktadır,

Cide dofusunda yüzlekler veren Üst Kretase yaş-
lı volkanizma, bu bölgede incelemeleı yapan Gedik
vd, (1983) tarafından incelenmiş ve genellikle yüksek
potasyumlu kaikalkalen ve şoşonit nitelikte andezitik,
traWandezitik ve latitik türde lavlardan ve çökel-
lerle ardalanmalı tüflerden oluftukları ve ada yayı
volkanizması özellikleri gösterdikleri belirtilmiştir.

Daha doğuya dog ru Smop çevresinde de aynı Üst
Kretas© yaşlı volkanizma yüzlekler verir. Bazalt, spi-
litik bazalt, bazaltik andezit türdeki lavlar yer yer
kaikalkalen, yer yer de şofonltik özellikler gösterir.
Yaygın aglonıera ve tüfler de izlenir (Oedik vd, 1983),

Sinop-Samsun arasında geni§ bir alanda da Üst
Kretase volkanizması devam eder, Lavlarda yapüan
petrokimyasal araştırmaların Ön sonuçlarına göre
bunlar yüksek potasyumlu kaikalkalen ve goşonitik
nitelik taprlar ve andezit, dasit ve latit türde olup
yine ada yayı volkanizması özellikleri taşırlar. Çoğun,
çökellerle arakatkılı tüf ve aglomera yataklanmaları
şekündedirler (Gedik vd, 1983), Esasen aynı bölgede
çalışan Feeeerilio ve Taylor (1975), lavlarda petro-
kimyasal İncelemeler yaparak, bunların silisyum ve
potasyum İçeriklerinin, kaikalkalen ve goşonitik ni-
telikte olduklarını gösterdiğini belirtmişlerdir. Araş-
tırıcılar, kaikalkalen lavların, farklı iki magma tipi-
ni temsil ettiklerini, bunlardan ilkinin tipik kaikalka-
len ada yayı kompozisyonuna çok yakm olduğunu, di»
ferinin ise fazla miktarda oynak (incompatible) ele-
mentlerin yoğunlaştığı ağrır nadir toprak elementleri»
nin türevlerini kap siyan bir magma türü olup, yüksek
basınçta kısmi ergimeden ve granat taşıyan bir ka-
lıntıdan oluşan bir manto kökeni işaret ettiğini Öne üs-
rerler,, Şoşonitik türdeki lavların kimyasal nitel1 klerl
de bunlarm tipik ada yayı volkanitleri gurubundan ol-
duklarını kanıtlamaktadır,

Doğu Pontidlerde ise Üst Kretase volkanizması
son derece yaygın olup, çok geniş yüzlekler oluştur-
muştur. Altta, yaygın dasit, riyodasit, latit türde
lavlar ve tüf-aglomera yatakları izlenmektedir ve
bunlara kabaca "Dasitik Seri" veya "Alt Dasit Seri"
adı verilmektedir. Üst Kretase ya§lı bu dasitik volka»
nizma, Dofu Pontidlerde Gölköy (Ordu) yöresinde
(Özsayar vd, 1982; Gedikoflu vd, 1982), Ünye-Orûu-
Koyulhisar. Reşadiye çevresinde (Terlemez ve Yıl=
maz, 1980), Harşît (Giresun^Dofankent) dolayında
(Gedikoflu, 1978), Hopa-Artvin-Şavıat yörelerinde
(Koprivica, 1979; Özsayar vd, 1981), Trabzon yöresnde
(Özsayar, 1971), Çayelinde (Altun» 1977), Murgul.
Pazar-Arde§en=Görele-Tirebolu dolaylarında ( Vujano-
vîç, 1974) ve dana pek §ok yerde izlenmişlerdir, Dofu
Pontidlerdeki volkanik kökenli masif ve agımsı damar
çevherleimelerine yan kayaç oluşturan bu volkanitler,
yer yer gökellerle arakatküıdırlar ve genelde kaikal-
kalen özellikler göster'rler (Tufal, 1969; Peccerillo ve
Taylor, 1975; Gedikoflu ve diferleri, 1979; Eğin ve
Hirst, 1979 v.bj, Dofu Pontidlerdeki volkanik kö-
kenli masif sülfid yatakları, çok metalli özellikte» zen-
gin pirit içeren, bakır-kurşun-çinko cevherleşmeleri
olup ekonomik önem taprlar. Genel olarak hidroter-
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mal-epijenetik tipte olupf volkanlzmanın yamsira tek-
tonlama İle de ilişkilidirler (Novoviç, 1979). Bu yatak-
lar olasılıkla, fazla derin olmıyan dü§ük enerjili de-
niz ortamında dasitik volkanizmanın son evresinde,
hidrotermal-ekshalatif iılemlerle deniz tabanında vol-
kanik kırıntılı kayaglar iğinde oluşmuşlardır (Çagra»
tay, 1979), Bu metalojetük kuşak, batıda Kızılırmak
vadisinden (Şekil 4), doğuda Rusya sınırlarına kadar
yaldapk 500 km, uzunlukta ve 50-75 km, gençlikte
uzanmaktadır, Karamata vd (1979), Pontid ve Anato-
lid kuşaklarındaki Üst Kretase-Terşiyer ve Kuvater-
ner yağlı, farklı yerlerde yüzlekler veren 80 magmatik
kayaç örneğinin cevher içeriklerini araıtırmışiar ve
Anatolid magmatik kayaglarmm kurgun içerikleri
yönünden Pontid magmatlklerinden daha zeng'n oU
duklannı, Pontidlerin isa bakır içerif i açısından daha
zengin olHuklannı saptamışlardır. Araştırıcılar, Anato»
lid gurubuna "Dinarid-Hellenid-Anatoli d Pb=Zn=Sb me-
talojenik proving!1 • Pontid gurubuna ise "Karpat-Bal*
kan-Pontid Ou metalojenik provensi" adını vermişler-
dir.

Bofu Pontldlerdeki Üst Kretase volkanizması,
daha üst düzeylerde ve daha genç olarak spilitik ba=
zaltj bazalt, traklandezit v,b, lavlar oluşturmuştur.
Ve son ürünler olan bu bazik volkan!ilere, -'Üst Bazik
seri" adı verilmiştir. Ancak, Üst Bazik seri olan bu
bazik volkanltler kimi yerlerde Eosen yaşlı volkanit-
lerdeki bazik volkanitlerle kariitırılmaktadır. Ayrıca,
Üst bazik serinin, alttaki dasitik seri üzerinde uyum-
suz olarak yer aldığı görüşü de vardır (Alttın, 1977),
Üst Kretase yaşU bu ada yayı volkanizmasınm Doğu
Pontidlerde ne zaman bittiği henüz tam saptanama-
mış, yer yer Faleosene geçişli olduğu belirtilmiştir
(Gedikoflu vdf 1979),

Dofu Pontidlerdeki bu Üst Kretase volkanizma-
sı küçük Kafkasyada da etkin olmuf ve önce kalkal-
kalı nitelikte (bazalt-andezit-dasit-riyolit) türde, daha
sonra da alkali bazaltik nitelikte ürünler oluşmuştur
(Adamiya ve d'ğerleri, 1977),

Doğu: Pontidlerdeki bu Üst Kretase vol-
kanianası (yer yer Paleosende de devam etmiştir),
tipik bir ada yayı volkanütlerî gurubundandır ve yit-
me zonu ürünleridir. Daha sonra Eosen yağlı volkanit-
1er de ada yayı gurubundan olup aynı yitme zonunun
ürünleri olduklarından, her iki yagtaki volkan," zmanm
oluğum koşulları ve bölgesel jeolojik evrim, Eosen vol-
kanizması bölümünde ele almaç aktır.

Pontidlôrdekl Eosen volkanizmasi da, Üst Kre-
tase volkamzmasi gibi çok geniş alanlarda etkin ol-
muştur ve çof ıı kez çökel kayalarla arakatkılıdır. Ge-
nel olarak andezltik-dasltlk türde lavlar, tüf ve agio
meralar, çö.kellerle ardalanmalı olarak izlenirler ve
yer yer de bamltik.trakitik lavlar izlenmektedir.
Çofun kalkaiJialen, yer yer ele şo|onitik ve alkalen
niteliktedir.

Dofu Pcxntidlerde bu Eosen volkanizması uÜst-
Dasit Seri" olarak adlajıdınlmıı olup, Gümüşhane-
Aluçra-iebmkarahisar-Golköy gevres'nde silisçe doy-
gun ve sodik (Tokel, 1977), Hopa-Arhavi bölgesinde

çok geniş kapsamlı ve 1000 m. kalınlıkta (Koprlvl-
ca, 1976), Harşit çayı çevresinde yer yer tüf» diter
piroklastikler ve alkali bazaltlarla bir arada (Stoja-
nov, 1973), Şavşat çevresinde tüm Paleosen-Bosen'de
etkin ve Üst bazik seri bazaltlanyla bir arada (Kop-
rîvica, 1978), Giresun çevresinde Nummulites fosilli
kireçtaglanyla arakatkılı (Akm, 1978) olarak izle-
nir,

Kafkaslarda da aynı volkanizma etkin olup, A-
damiya ve diğerleri (1977) ne göre, Alt Eosende oa§-
lıyarak Oligosene kadar süren bu volkanisnanm geny-
le§tikçe alkalinliği artmış ve kalkalkalin-yüksek po-
tasyumlu kalkalkalin-alkalin olmak üzere bir evrim
geçirmlftir,

Ardanuç (Artvin) yöresinde Üst Eosen yaşlı an-
dezit ve trakiandezit türde lavlar saptanmış (Özsa-
yar vd, 1982), aynı bölgede Aİt-Eosen yağlı vol-
kanizmanm da saptanması sonucu (Akyol, 1969) bu
Eosen volkanizmasının Alt Eosende başlayıp, tüm Eo-
sen boyunca sonuna kadar aktif olduğu ortaya çık-
mıştır» Ardanuç-İavşat arasmda yüzlekler veren Alt-
Orta Eosen yaşlı volkanitler, yer yer eokellerle ara-
katkılı bazaltik lavlar, tüf ve aglomeralardan oluş-
muştur. Bazaltik lavlar, hafifçe albitleşmiş iri labra-
dörit kristalleri» hornblend bozuşmalarıyla ,• meydana
gelmiş klorit psodömorflan, labradorit mikrolitleri,
sekonder kuvars ve aksesuvar magnetit kristallerin-
den ibaret bir hamur İçinde bulunurlar. Hamurda kal-
sit veya kristaliz© volkanik cam ile dolu bolluklar
olup Ypresiyen-Lfütesiyen yaşlıdırlar ve yaklaşık 800
m. kalınlık sunarlar (Akyol, 1969),

Hargit bölgesinde bu volkanizma, çökellerle ara-
katkılı tüfler ve dasit-riyodasit türde lavlarla (Efn
ve Hirst, 1979) temsil olunur ve kalkalkalin nitelikte,
dir.

Daha batıya doğru Niksar-Erbaa arasında, "La-
dik formasyonu" olarak adlanan ve genelde volkanik
bir fli§ şeklinde olu§an birimler saptanmıştır (Tutkun
ve İnan, 1982) ve altta yer yer 30-40 cm, çaplı ba-
zalt blokları içeren bir yaban konglomerası ile başla-
dığı İzlenmiştir. Formasyonun üst düzeylerine doğru,
spilit, bazalt, dasit gibi volkanik kayalarla arakatkılı,
ya ada onlar tarafından kesilmiş kumtası-şeyi-marn
düzeyleri vardır, Yer yer görülen andezitik tüfler de
tipiktir. Ve tüm formasyon yaklaşık 800 m. kalınlık-
tadır.

Daha batıda Kastamonu çevresinde andezit ve
bazaltik andezit türde ve kalkalkalen nitelikte olup,
Peceerlllo ve Taylor (1976) tarafından lavlarda ya=
pılan ayrıntılı iz element ve nadir toprak elementi ana-
lizleri ile tipik bir ada yayı volkanı t birliğine ait ol-
dukları saptanmıştır,

Aynı volkanizma Batı Pontidlerde de pek çok
yerde yüziekler vermektedir, Düzce kuzeydoğusunda
Alt Eosen yaşlı volkanojenik fliş fasiyesi'nde gel'ş-
mi§ çökellerle arakatkılı tüf-aglomera, bazalt ve an.
dezitler oluşmuştur. Bunlar Bolu kuzeyinde, Yığılca
çevresinde Görmüf (1982-A) tarafından "Melendere
fomıasyonu" olarak taııımlanmı§tıra Bu bölgede Üst
Eosende volkanizma §iddetlenmi§ ve geniş yer kaplı»
yan andezitik lavlar (Keltepe formasyonu; Oörmüg,

12 JHOLOJÎ MÜHENDÎSLîtÛt/EYLÜL 19İ3

1, Eosen ViDİkanitleri



) üe sona ermiştir. Bu andezitik lavlar, Kalk-
alkalen bir magmadan türemiş olup adayayı volka-
nik kayaglanna uyumluluk gösterirler (Görmüş,
1982-B).'

Bolu-Sakarya çevresinde bu yay volkanizması,
Yılmaz ve diferleri (1981) tarafından ''Dikmen vol«
kanltleri" olarak adlanmış olup birkaç evrelidir ve
Orta-Üst Eosen yağlıdır.

Bursa kuzeyinde, Armutlu yarımadasında Paleo-
sen-Eosen yaşlı ve yine birkaç evrelidir (Akartuna,
1982), Gemlik ve Mudanya'da da yüzlekler verir ve Pa-
İeosen-tfst Eosen yaşlı oldufu belirlenmiştir (Altın-
lı, Ï04S),

Bu yay volkanizması, Bilecik ve Bursa civarında,
Biga yarımadasında ve Batı Trakya'da uzanmakta
olup (Ercan, 1979), Balya çevresinde, kendisinden da-
ha genç olan Miyosen yaşlı volkanizmadan farklı ola-
rak KD-GB yönde bir kuşak şeklinde uzanır (Akyol,
1982), Dasitik türde Davlardan oluşan volkanizma»
ÂndeMtik Miyosen volkanizmasından, daha fazla bo-
mışmuş olmasıyla ve genellikle Mregtaslariyla doka-
nak zonlarmda Pb=Zn-Cu cevherleşmesi igermeaiyle
ayrılır. Dasitik lavlar, genellikle kil minerallerinden
ve oligaklas mikrolitleri kuvars, kaolen, biyotit ve se-
rislt pulcuklarından oluşan bir hamur maddesi iğin-
de; kuvars-plajiyoklas (Oligoklas ve Andezln)-Ortok=
las-mikroklin ve hornblend fenokrîstallerlnden olu§*
muşlardır. Balyadan geçen Eosen volkanizması GB
ya doğru Edrfemlt-Korucu'ya kadar uzanır ve bu vol-
kanizmanm en güney ucunu teşkil eder, Edremit-Ko-
ructt çevresinde altere dasit ve andezitler Ercan ve di-
ğerleri (1983=B) tarafından "Bafburun volkanitlerf1

olarak adlandırılmii ve ada yayı volkanikleri gurubu-
na ait oldukları beUrtilmiftlr,

Edremltten itibaren bu Eosen volkanizması KB
ya doğru döner ve daha batıda Biga yanmadasınm or-
tasında Eosen yaşlı çökel kayalarla ardaianmah ola-
rak izlenir (Bingöl ve diğerleri, 1973),

Volkanizma daha KB ya dof ru Gelibolu yarım-
adasından Trakyaya geçer ve Keşan civarında olası-
lıkla Üst Eosen yaşlı lavlar oluşturur (Temek, 1949),
Batı Trakya da ve Bulgaristan'ın güneyinde de Eosen
yaşlı volkanitler bulunmakta (Ercan, 1981), ancak
bu bölgelerde bir süre de Oligosen devrinde devam
etmi§ oldufu biMnmekteâlr,

Pontidlerdeki üst Kretase ve Eosen volkanizma-
smın kökeni ise kesin olarak bir yitme zonundan türe-
nii§ ada yayı gurubundan oldulüaııdır, Pontid volkanik
kusajjmda yapılan ayrmtılı volkanolojik incelemeler
son 10 yılda geli§mi§ ve bu kuşaktaki Üst Kretase-
Eosen volkanizmalarının, bugün kapanmış, kuzeye
doğru dalan bir yitim zonundan titredikleri, ilk kez
Doğu Pontidlerde, Gümüşhane bölgesinde Eosen yağ-
lı volkanitlerde yapılan galıgmalarla Tokel (1972 ve
1973) tarafından ortaya konmuştur, Volkanitlerde
petrokfmyasal çalıpnalar yapan Stojanov (1973);
Peccerillo ve Taylor (1975 ve 1976), Tokel (1972, 1973,
1977, 1981); Akm (1978), Eğin ve Hirst, (1979), Gedik-
oflu (1978), Gedikoflu ve diğerleri (1979, 1982), Özsa-
yar ve diterleri (1982), Ercan ve diğerleri (1983.A)
v,b, aragtiricilar yitim zonuaun tüm Üst Kretase-Eo-

sen boyunca volkanik ürünler oluşturduklarını sapta-
mışlardır. Hatta» daha önce betimlenen, Üst Kretase-
den çok daha yaşlı yay volkan'tleri de yüzlekler ver»
diklerinden, araştırıcıların bir kısmı, kuzeye doğru
olan yitim olayınm olasılıkla Liyas öncesi başladığını
(Gedikoğlu ve diterleri, 1979; Tokel, 1981) ve çok
uzun bir süre devam ederek Miyosen öncesi soıia erdi-
fini (Çağatay, 1979; Tokelf 1981) Öne sürmüşlerdir.
Ancak, özellikle Şengör (1979), Şengör ve dif erleri
(1980), Yılmaz, (1981), Yılmaz ve diğerleri (1981),
Şengör ve Yılmaz (1981) vabs araştırıcılar, Pontidlerİe
b:ilikte tüm Türkiye'nin plaka tektoniği açısından jeo
olojik gelişimini tam anlamıyla açıklayıcı modeller
teklif etmişler ve çoğmlukla kabullenilen bu model-
ler sayesinde, kuzeye dofru oları yitim olayının liyas
def il, ancak Üst Kretase* de olabileceti ortaya çıkmış^
tır, Liyasta bir rift oluşmaya başlamıştır, Dogger es=
nasında güneydeki Neo-Tetis okyanusu gelişmeye de-
vam etmiş, Kimmer kıtası Torid-Anatolid platformu
şekline dönüşmüş ve Sakarya kıtası belirginleşmiıtir,
Malm-Alt Kretase'de Neotetis okyanusu açılarak iyi-
ce büyümüf (Şekil 8) ve nihayet Üst Kretaseye dof-
ru, bugünkü tzmir-Ankara zonu ile İlgaz masifi ve
Erzincan hattı boyunca Neotetis okyanus kabuğunun
Fontidler altına dalma işlemi ve Lİıışan yitim zonu ge-

,-i^-, ANATOLID-TORID
PLATFORMU

Şekil 8 ı Bölgenlü BfaBm-Ält Kretase paleotektonlk
haritası (Şengör ve Yılmaz, 19Sİ?d©n)

Figure 8Î PaJeoteetonie map of the region during Malm.
Lower Oretaoeoiin (From gengör and Yılmaz,
İ98İ)
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lifmeye başlamıştır. Şekil 9'da bölgenin Üst Kretase-
Paleosendeki paleotektonik haritası (Şengör ve Yıl-
ıııazj 1981) görülmektedir. Bu suretle, Pontid kıta
parçasının güney sınırında ofiyolitli bir kenet kuşağı
meydana gelecektir. Batıda bu kenet kufafı Vardar
zonu ile temsil edilir, Gelibolu'dan Marmara denirin-
den, Armutlu yarımadasından geçerek Geyve, Bolu-
Eskipazar ve İlgaz masifine kadar uzanır. Daha do-
İTuya doğru Erzincan ve Küçük Kafkaslardan îran*a
geçerek Zagros dağları ile Himalaya'lara kavuşur,
Kuzeybatı Anadolu'da bu kuşağın güneyinde ikinci
bir ofiyolitli melanj kuşafı olan tzmir-Ankara zonu
bulunur ve bu zon Sakarya latasının güney smırmı
belirlemekte olup, Sakarya kıtası ile Anatolid-Torid
platformu arasında Liyas'ta açılmaya başlıyan ve Fa«
leosen'e kadar varlığını sürdüren bir okyanusun ar-
tıklarını temsil eder (Şengör ve Yılmaz, 1981), Bu
okyanus, kuzeye efimli yitim zonu boyunca Alt Pa-
leoseıı^Alt Eosen süresinde kapanmıştır. Bunun Batı
uzantıları, günümüzde Ege denizi suları altında kaldı-
ğından Pontid içi kenet kuşağı ile Izmir-Ankara zo-
nu arasındaki bağlantı açıkça işlenememektedir, Hem,
bugünkü Marmara denizinin bulunduğu yerden geçen
iç zon, hem de Îzmir-Ankara zonu. Batıda Vardar zo~
nuııa bağlanır. Böylece, Sakarya kıtası bir ada konu-
mundadır (gengör ve Yılmaz, 1981), En önemli ofi-
yolit kenet kugafı da Îzmir-Ankara ve Ilgaz-Erzin-
can ofiyolit kuşakları olup ayrıntılı çalışmalar hala
sürdürülmektedir, Örnefin Tatar (1982), Sivas-Er-
zincan civarındaki oflyolitlerin, kuzeydeki Pontid ada
yayı ile, güneydeki Anadolu plakası arasında yer alan
okyanus kabuğu malzemesi olduğunu ve bir ofiyolit
bindirmesmn söẑ  konusu olup, bir üstte itilme (obduc-
tion) zonu niteliği fösterdifini belirtir, Bekta§ (1982),
Pontid-Anatolid tektonik birliklerinin geçl§ böiges'n-
de kalan Tanyeri (Erzincan) ofiyolitli olistrostomal
karı§ığınm, olistolitler seklinde çeşitli boyutlarda trond.
jemit blokları içerdiğini; gabroik kayaçlarla birlik
cluşturan Tanyeri okyanus trondjemitlerinln dü§ük
A\Pv KgO ve Rb ile yüksek Y-Zr içerikleri ile kıta-
sal trondjemltlerden ayrıcalık gösterdiğini belirtir,
Aragtırıcı, bu trondjemitlerin ada yayı-kenar denizi
irotektonik ortamlı Tanyeri ofiyolitli karışığına ait ya-
rı alkali bazaltların ileri derecede dlferansiyasyonu
(ayrımlaşması) ile geli§mlş olabileceği sonucuna va-
rır.

Böylece, Tetls okyanusunun kuzey kolunun kabuk
malzemesinin Pontldler altına dalmaya başlamasıyla
oluşan yitim zonundaii, Pontid kıtasında Üst Kretase-
den itibaren yeni bir ada yayı volkanizması türeme-
ye başlamıştır (Alt Dasit seri-Üst Kretase, Üst Ba-
zik Seri-Üst Kretase ve Paleosen; Üst Dasit Serl-Pa-
laosen ve Eosen), Bu ada yayı volkanizması ender ola-
rak toleyitîk, çof un kalkalkalen ve şogonitik nitelikte-
dir, Volkanlzma, kügük Kafkaslarda bir süre Oligosen-
de de devam etmiştir, Batı Trakya ve Bulgaristanda
da bir süre Oligosende de devam etmigtlr (Ercan ve
dînerleri, 1983-B), Dofu Pontldlerde Malm-Alt Kretase
yaşlı "Alt Bazik Seri'- volkanitlerl ile Üst Kretase ya§*
lı yeni ada yayı volkanizması arasında Austrik fazı-
na ait bir uyumsuzluk yüzeyinin (Gedlkoğlu vd, 1982)

saptanması da bu iki volkanik evrenin köken ve olu-
şum koşulları bakımından farklı olduğuna işaret e-
der. Ancak bazı araştırıcılar bunu kabullenmemekte
(Özsayar vd, 1981; Tokel, 1981; Ged kof lu vd, 1979)
ve dofu Pontidlerm aktif kıta kenarı nitelikte oldu-
funu ve Ldyas'tan itibaren oluımaya başlıyan aynı
yitim aonundan bütün yay volkanitlerinin türedif ini
bne sürmektedirler. Batı Pontidlerde ise ayrıntılı ça-
lışmalar daha az olup, bu bölgedeki jeotektöELk I di-
şimi inceleyen Saner (1980), Batı Pön tidier in. Malm
öncesinde, Avrasya kıtasının devamı halinde olduğunu,
Malm'de denm transgresyonu ile sıf bir §elf haline
geldigrini ve Alt Kretase sonlarında güneyde yer alan
Tetis okyanusunun kuzey kolunun okyanus kabufu^
nun, Avrasya kıtası altına dalmaya başlamasıyla bir
volkanik yay felift fini ve bunun ardmdää kıtasal
kabuktaki incelemeyle Karadenizlin oluştuğunu be*
İirtmlitlr, Saner (1980) e göre Üst Kretasede Pontid'le-
rln güney ucu önünde dalma sonunda bir yitim kar-
ma§ı|rı gelişmiş ve ada yayı volkanizması gldctatlen"-»
rek, Üst Kretaseden sonra Anadolu ve Pontid kıtala-
rımn çarpışmalarıyla Pontid sıradag'ları olUfn
Pontldlerde Üst Kretasede başlayan ada yayı
nizması, Batıda birbirine paralel 3 kol f eklinde dır Bu
bölgede, Tetis okyanusunun ortasında kalaa Sakarya
kıtası önündeki Pontid kıtasında en kuzendeki Üst
Kretase yaşlı yay kolu olan, Îstanbul-Şile-Dfimirkdy
volkan.'k yay kugafı oluşurken; bu sırada Sakarya kı-
tasının güney cephesinde tomir=Ankara zonj önünde,
biri Armutlu yarımadasından geçen volkanik yay, di-
ğeri de daha güneyda oluş an Edremlt-Balya, yay ko-
lu (Ercan ve diğerleri, 1983-B) olmak üzere iki vay
daha meydana getirmiştir. Yılmaz ve Saner (1980)'e
göre, Sakarya kıtasının kuzeyinde okyanus kabusu,
Pontidler altına dalmaya başlamış ve buna baflı ola-
rak kuzeyde Üst Kretasede şiddetli bir ada yayı vol-
kanizması patlamıştır ve böylece Atlantik tipi bir kı-
ta kenarı giderek Pasif k tip bir lata kenarı haline
gelmiştir. Kuzeye dalan okyanus levhası, kıtanın u-
cunda dilimlenerek kalın bir melanj prizmasının geliş-
mesine neden olmuş ve okyanus levhası da kendi için-
de dilimlenmeye bağlamıştır. Yılmaz ve dif erleri (1981)
e göre; Pontid kıtasmm güneyinde'kl dalmanın baş-
laması ile birlikte Pontid kıtası önünde, kıta«
nm ucuna kar§ı gıyrüan ve dilimlenen okyanu=
sal litosfer ve manto parçaları bir melanj yıfı-
§ım prizması geMştirmlftir, Sakarya kıtasmın, okya-
nusun dalmasıyla gitgide Batı Pontid kıtasma yaklaş-
ması, aradaki okyanus tabanının dilimlenmesine yol
açmış, böylece bu melanj prizması giderek büyümüş*
tür. Okyanus litosferin olasılıkla Sakarya kıtası ve
Pontidlerin birbirine yaklaşmaları sonucu şiddetle di-
limlenmesi, bu dilunler'û hem melanj prizması içine,
hem de kıta dilimleri İçine kamalanmasına yol açmış,
ayrıca ada yayınm da güneye doğru göçmesine neden
olmuştur. Yitim zonunun açısının artması ve kıta u-
eunun önünde melanj prizmasının gelişimi, okyanus ve
yitim zonunun güneye göğüne neden olmuş ve sonuç
olarak yeni ada yayı oluşarak Üst Kretasede meydana
gelen nıelanj kuşağının üzerinde b'le gelişebilecek ka-
dar 'güneye taniftir. Okyanus tabanının dalıp batma-
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sı, Pontîd kıtası ile Sakarya kıtasının tam çarpışması
üe olasılıkla Eosen sonunda bltmigtir (Şengör ve Yıl-
maz, 1981), Zira Üst Eosen yaşlı gökel kayalar hem
Batı Pontidlerde, hem de Sakarya kıtasında bu iki
bölgeyi de örtmektedirler (Yılmaz ve diğerleri, 1981),

Böylece tüm Fontid kuşağındaki Üst Kretase-Eo-
sen yaşlı ada yayı volkan'zmasını veren ve Üst Kreta.*
seden itibaren oluşmaya baglıyan yitim zonu, Alt Eo-
yönden it'.baren, güneyde yer alan Anatolid-Torid
platformu ve kuzeydeki tüm Pontid kıtasının çar=
pışmaya başlaması sonucu (Şengör ve Yılmaz, 1981)
kapanmaya başl'amıgtır. Başka bir deyişle, Üst Kre»
tase'den sonra Afrika ve Arap kıtalarının ku^eva dcgf-
ru olan hareketleriyle ilgili olarak, Kuzey Anadolu
Tetis Okyanusu kapanmıştır. Bu suretle Tetis
okyanuslarının her ikisinin de tamamen yok ol-
ması ile etkileri birbiri üzerine eklenen bir çift orojenik
sistem meydana gelmiştir. Bu kuşaklardan, Pa-
lea-Tetlsfin yok olmasıyla gelişmiş olanına K'mmerid,
Neo-Tetis*ten gelişenine de Alpid adı verilmiştir (Şen-
gör, 1982),

Pontid kuşağında yapılan tüm petrokimyasal in»
celemeler göz önün© alındılında; Üst Kretase=Eosen
ada yayı volkanizmasının genellikle başlangıç evrele-
rinde ender olarak toleyitik nitelikte, daha sonra gi-
derek gelişerek kalkalkalen ve şoşonitik nitelikte o»
luştufu belirlenmektedir. Volkanik kayaçların hepsi,
dünyadaki diğer bölgelerdeki ada yayı volkanikleriy*
le benzer kimyasal özellikler gösterirler, Olasılıkla to-
leyitik magmanın kökeni» kuru amfibolitin, Pontid kı-
tası altına dalan Tetis okyanus tabanının erken yitimi
sırasında erimesiyle ilgilidir, Bu olay, düşük potas-
yum ve K/Rb oranlarını ve bazı dem r zenginleşmele-
ri sonucunu doğurmuştur (Eğin vd, 1979), Kalkalka-
len magma ise yitim işleminin ileri evrelerinde, amfi-
bolitin erimesinin biyotit ve flogopît erimesiyle aym
zamana rastladığı anda oluşmuştur. Böylece potas-
yum zenginleşmesi başlamıştır. Demir zenginleşmesi
yoktur, çünkü olasılıkla yüksek su kapsamı vardır,
Yüksek Or ve Ni kapsamları, potasyumla beraber yit-
miş olan dilimin üzerindeki lerzolitin kısmi ergime
sinden olabilir. Zamanla giderek K zenginleşmesi art-
mış ve iogonitik nitelikli melez lavlar da oluşmuştur,

8# Miyosen ViDİkanitleri

Pontidlerde Orta Miyosenden itibaren yaygm bir
volkanizma etkin, olmaya başlamıg olup, çof un kalkal-
kalen nitelikte, ender olarak alkalen ve goşonitîk ola-
rak izlenmektedir, ,

Batıda, Ege adalarında (Imroz-Limni-Samothra-
ki-Ayios-MİCHi v/b,) şiddetli kalkalkalen ve şoşonitik
bir voUcaniana Alt Miyosen sonlarından itibaren etkin
olmaya bağlamıştır (Ercan vd, 1979).

Biga yarımadasında, Gülpınar-Ayvaeık çevresinde,
yine Alt-Orta Miyosen yaşlı olup, bu geniş alanda vol-
kanikler 3 ana evrede oluşmuşlardır. Birinci dönem
etkinlikleri kalkalkalen lav püskürmeleri yle görülür.
İkinci etkenlik döneminde çok sayıda kül akmhsı
püskürmesi yer almış olup, bu püskürmelerle bir kül
akıntısı oluşmuştur, Yaklaşık 400 m» lik yer kaplayan
ignimbritik tüllerin ortalama toplam kalınlığı 50 m.

dolayındadır, Olasılıkla 20-30 km® gereç püskürtmüş.-
tür ve bu denli gereç kaybı bugün denizaltında olan
4x6 km, lik bir kaidem (Midilli adası ile Ayvacık a^
raşında) olu§turmu§tur (Öngür, 1978), Üst Miyosende
İse bu kez alkali bazaltik bir volkanizma etkin olmuş-
tur (Ercan, 1081),

Miyosen volkanizması Biga yarımadasının orta
kesimlerinde Eosen yay volkanizması ile birlikte ve
Edremit-Balya arasında da devam eder (Ercan ve di-
ferleri 1983^B)S Bunlarda A.t=Orta Miyosen yafta
olup, kalkalkalen nitelikte ve genellikle andezitik=da-
sitik türdedir, Volkanizma Gönen-Manyas-Susurluk-
Dursunbey-Örhaneli dolaylarında da aynı özelliklerde
devam eder. Bu bölgedeki yaygın Miyosen volkaniz-
ması Eroan (1979) ve Ercan (1981) tarafından ayrın-
tılı olarak incelenmiştir,

Volkanizma daha dofuya, Ankara'ya dofru çeşit-
li yüzlekler vererek imlenir, Ankara çevresinde ve da-
ha dofuya doğru çok geniş alanlar kaplıyan volkanız.,
ma, bir başka çalışmada aynntüı olarak ele alınacak-
tır,

Miyosen volkanlzması ile Pliyo-Kuvaterner vol-
kanizması oluşum ve köken bakımından e| oldukların-
dan, her iki yaştaki volkanizmanm oluşum koşulları
bir sonraki bölümde betlmlenecektlr.

9, PMyo-Kuvatemer Volkaalzması

Pontidlerde Üst Miyosen volkanizmasımn devamı
şeklinde olan Pliyo-Kuvaterner volkan zması Doğu
Pontidlerde ve Kafkasyada yer yer alkalen, yer yer
d© kalkalkalen özellikler gösterir (Adamiya ve difer-
leri, 1977; Stojanov 1973; Tokel, 1981, Koprivica, 1979;
Akın, 1978; Yolda§, 1982; Şengör ve Kıdd, 1979; Ter-
lemez ve Yılmaz, 1980 v.b,). Ender olarak ta Şoşonitik
türde lavlar yer almaktadır. Çoğun alkali bamltik
türde olan volkanizma doğuda Artvin çevresinden, ba-
tıda Trakya'ya kadar uzanmaktadır, Kısaca definecek
olursak; örneğin, Artvin çevresiîide Kuvaterner yaş-
lı alkali bazaltlar -saptanmış olup (Akyol, 1969), bun-
lar yaklapk 2ÖÖ m, kalınlıkta ve labradorit mikrolit-
lerinden olugan bir matriks içinde Labradorit, ojit,
olivin fenokrlstaileriyle karakterizedirler,

Koyulhisar ve Reşadiye çevresinde genif alanlar
kaplıyan 3 farklı ya§ta alkah nitelikli bazaltlar yer
alır, Bunların ilk iki evresi, Terlemez ve Yılmaz
(1980) taraf ından "Erdembaba bazaltları1 ' olarak
adlandırılmışlardır, Erdembaba bazaitlanııdan yaşi]
olanı, olasılıkla Pliyosen yaşlıdır ve bol gözeneklidir.
Labradorit, hornblend, ojit, olivJn fenokristalleri ti-
piktir. Dana genç olanı olasılıkla Pleyistosen yaşlıdır,
ve r-ert, kırılma yüzeyi midyekabufu leklinde olup,
beşgen sofuma eklemleri izlenir, Labradorit, ojit ve
olivin fenokristalleri tipiktir ve gözenekleri yoktur.
Bu bölgede en genç olan bazaltlar, Terlemez ve YıL
mai (1980) tarafından "Yolüstü bazaltı" olarak ad-
landırılmış olup, bol gözenekli, cüruflar şeklindedir,
Hornblend, ojit, olivin, fenokristalleri belirgindir ve
Holosen ya§lı olup tarihsel zamanlara kadar gelir,
Aynca, Yolüstü bazaltları ile birlikte yer yer de yi-
ne çok genç andezitik kalkalkalen lavlar da izlenmek-
tedir
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Daha Batıya dofru Boyabat yakınında etkin olan
alkali bazaltik vaikanizma Gedik vd, (1983) ta-
rafından "Akyörük bazaltı" olarak adlanmış, olup Mi-
yo=Fliyosen yagtadır,

Fliyo-Kuvateraer yaşlı volkanizma daha batıya
dofru Ankara yakınlarında, Bursa' çevresinde, Biga
cevresindef Biga yarımadasında ve Trakya da artık
tamamen alkali bazaltik niteliktedir, Üst Miyosen
sonundan itibaren Batı Pontidlerde bilinen kalkalka-
len andezitik lav yoktur. Örneğin, Susurluk^Örhaneli
güneyinde Üst Pliyosen yaşlı, Ayvacık çevreelnde Alt
Kuvaterner yaşlı alkali bazaltik lavlar yer alır, Ezi-
nede Üst Miyosen yaşlı alkali bazaltik lavlar bulu-
nur (Ercan, 1982)/ÇanakkaleJBiga arasmda da alkali
bazaltik volkan" zma, yer yer dağınık küçük yüzlekler
vermektedir. Ancak yağları henüz kesin belli olmayıp
Üst M'yosen yada Pliyosendir, Belki de farklı yaşta
iki evrede oluşmuşlardır (Ercan, 1979), Aym volkaniz-
ma Trakya da dağınık küçük volkan bacaları şeklinde
belirginleşir, Keşan çevresinde ve Tekirdağ yakın-
larında Üst Pliyosen yaşlı alkali öUvln-ojit bazaltla-
rm varhfı (Kopp vd, 1969; Lebküchner, 1974) bilin,
mektedir,

Pontidlerdeki; Miyosenden itibaren etkin olmaya
başlayan Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner volkaniz-
maları, kendilerinden daha yağlı olan Üst Kretase ve
Eosen ya§lı volkanitler gibi ada yayı volkan4 tleri gru-
buna alt değillerdir, Zira Pontid-Anatolid kıtalarının
çarpışmaları Üst Eosen*den Önce (olasılıkla AJt-Orta
Eosende) bitmiştir (Şengör ve Yılmaz, 1981), Pontid-
lerdeki Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner völkanizmalan,
eski yitim zonundan türemem*! olup, tipkı Malm-Alt
Kretase volkanltleri gibi, çarpıgma ile ilgilidir, Ve

Pontid-AnatoMd kıta çarpışması ile ilgili biçim defi*
simi sırasında okyanus topluluf unun derine gömülü
kısımlarının kısmi ergimesinden oluşmuşlardır (Şen-
gör ve Kidd, 1979; Şengör ve diğerleri, 1980). Aym
volkanizma Dofu ve Güneydoğu Anadoluda çok fenis
yer kaplamakta olup, aîkalen ve fO|onitik niteliktedir,
Dofu Anadolu volkanitlerinde ayrmtılı petroloj'k çalış»
malar yapan Tokel (1980), bu volkanitlerin İz element
içerikleri bakımından kıta ortası volkanik dizilere
benzerlik gösterdiklerini ve Anadolu-Arabistan kıta-
ları arasındaki yitme zonunun Neojenden önce tamam-
landığını kanıtladıfmı öne sürerek bu volkanitlerin
kökenini açıklamakta plaka-ortası manto yükselimi
hipotezinin uygun düşeceğini belirtmektedir, Bektag
(1981), Erzincan bölgesinde gelişmiş kaikalkalen Pll-
yo^Kuvaterner yağlı volkanlzmamn kökeninin, yaptı-
fı petroklmyasal "neelemelerle Pontid ile Anatolid ada
yayı-Kıta çarpışmasından sonra Litosfer içinde depo-
lanmış kaikalkalen magma adaları olduğunu ve bu
çarpışmanın Eosen sonunda oluşup Tetis okyanusu-
nun kapandığını belirtir, Şengör ve Yılmaz (1981) ise
Alt Eosende çarpışmanın olduğunu; Ataman vd (1975),
OlifO-Mİyosen yaşını önermektedirler. Berfougnan
(1975) de Eosen sonrasında çarpışmanın gerçekleşti-
ğini ve Triyasta oluşmaya başlıyan eski Tetis kmf ma
eğik olarak yeni bir kırık (Kuzey Anadolu fayı) oluş-
tutunu bel'rtmektedlr. Niksar^Eeşadiye arasındaki
Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner volkan!tlerinde çalışan
Baş (1979) da benzer sonuçlara vararak, bunların yi-
tim zonu ürünü ada yayı defil, üst manto ve kabuk
kökenli olduklarını öne sürer,

Ankara yakınlarında Kızılcahamam çevresin-
deki volkanitierde çalışan ÖngÜr (1977), volkanik
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ürünlerin Alt Tersiyerde birikmeye başlıyarak Alt
Pliyosenden önce bittiğini; en altta aa türde ve blok
türde levhalardan oluşan b.'r lav platosunun yer alıp,
bunun üzerinde geli§mî§ tek kökenli ve tek merkezli
lav volkanlarının ürünlerinin bulunduğunu belirtir.
Volkanik etkinliğin, kalkalkalen türde olduğunu ve
levhaların tüketildiği bir 2011da yüksek su içerifi ve
dolayısıyla yüksek oksijen basıncında farklılaşan
magmaların bu kalkalkalen diziyi oluşturabileceğini;
böylece eski yitme zonları yakınlarındaki su içeriği
yüksek kalkalkalen magma dizisi oluşumu varsayımı-
nı öne sürer.

Kuzeybatı Ânadoludaki Miyosen \e Pliyo=Kuva-
terner yaşlı volkanik kayaçlarda incelemeler yapan
bazı araştırıcılar (Şengor ve Yılmaz, 1982, Ercan ve
Öztunalı, 1988; Ercan vd, I983-B; Ercan, 1983 v.bj,
Batı Anadolu'da tansiyon tektonif inin daha önce, çar-
pışma nedeniyle Kalınlaşmış bulunan kısmen ergimiş
kıta kabuğunu eikiledfini ve kalkalkalen kıta kabu=
gu ile alkalin nitelikli manto kökenli bir magmanın
karışmasına yol actif mı; bu karifimm Kuvaternere
kadar çıkarak tükendlf ini ve Kuvaternerden itibaren
normal rift tipi alkalin magmatîzmanm etkin olmaya
başladığını belirtmiştir, Böylece, kalmlaşan lata
kabuğunun anatekşitik kısmi ergimesiyle oluşan mag-
manın, ya da manto kökenli ilksel magmanın egemen
olma durumuna göre yer yer kalkalkalen, yer yer al=
kalen ve yer yer de melez goşonitik lavlar oluşmuşlar-
dır, Trakyada Keşan ve Tekirdaf çevresinde yer alan
Üst Pliyosen yaşlı alkali bazaltlar ise tamamen pla-
ka, içi kıtasal alkali ürünleri olup, manto yükselmesi
kuramına göre meydana gelmişlerdlîr»

Esasen, Batı Anadolu, Ege adaları ve Balkan ya-
rımadasındaki, Üst Kretaseden itibaren olugmaya baş-
lamış kabuk kökenli volkanik kayaç yüzleklerl top,
lu halde bir haritaya işlendikleri zaman (Şekil 10),
yagça kuzeyden güneye doğru gençle§tikleri ve 4
farklı gurupta toplandıkları izlenmektedir:

1 — Kuzeyde Üst Kretase yaşlı ada yayı volka-
nizması ,

2 — Daha güneyde, ada yayı volkanizmasmm
güneye doğru kaymasıyla olupnug İkinci bir ada yayı
volkanizması

S — Daha güneyde yer alan, Alt Miyosende baş-
layıp, Pliyosene kadar devam eden, giderek kalmlaşan
kıta kabuğunun derinlerde kısmi ergimesi ve anateksi
•yoluyla oluşan yaygm kalkalkalen ve §o§onitlk nite-
likte volkanizma (Çarpışma ürünü, Tibet tipi volka«
nizma)

4 — En güneyde, Afrika plakasının, Ege-Anado-
lu plakası altına daîmasıyla oluşan aktif y tim zonun=
dan türeyen ve günümüzde-de etkin olan Pllyo-Kuva-
terner yaşlı ada yayı volkanizması.

Manto kökenli alkali bazaltlar bu haritaya i§-
lenmemişlerdir. Böylece, bu bölgede farklı yaşta 3 ay-
rı ada yayı voîkanizmasmın etkin olduğu saptanmış
olmaktadır, Her ügünün de yayımı yönleri birbirleriy-
le uyumludur. Bu nedenle yitim zonunun zaman ve
mekan içinde g'derek güneye dofru göç ettifini öne

sürmek olasıdır, Bu bölgedeki volkanik kayaçlarda
yapılan jeokimyasal, jeokronolojik ve tektonik çalış-
malar bir başka makalede ayrıntılı olarak ele alına-
caktır.

Bölgesel Jeotektonilc evrimleri açıklamada^ vol-
kanizmanm rolü büyüktür. Özellikle volkanik kayaç-
larda plaka devinimelri ile olan doğrudan ilişkileri-
nin inoelenmelerlyle çeşitli çözümler ©İde edilmekte
olup, son yıllarda volkanik kayaçlarda petmkîmya-
sal çalıgmalarda yapılmaMadır, Pontidlerin Jeolojik
evrimini tam manasıyla açıklayabdlmek için bu ku-
lakta yer alan ve kabaca 9 guruba ayırdıgımiE; volka-
nik kayaglarm tümünde petroMmyasal incelemeler y&~
puması gerekmektedir, OysaW, bazı gurup volkanit-
lerde ayrıntılı petrokimyasal İnoelemeler yapılmasına
karşın, kimi guruplarda hiç ayrıntıya gidilmemiştir.
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örneğin en yaşlı voUranitler olarak kabullenilen ve
kabaca Peı^o-Kar^ııifer yaşlı oldukları belirtilen vol-
kaniklerde; ayrıntılı petrokimyasal çalışmalar yoktur.
Böylece Permo-Karbonlfer yaşlı volkanitlerin olu§um
kofulları ve kökenleri aydmlatilamamiftir,

Tr,ya# yagiı volkanitier eski bir rif tleşme ürünü ola,
rak oluşmuf olabilirler. Ancak ri£tle§memn yaşı konu-
sımda bazı görüş ayrılıkları bulunmaktadır, Örneğin
Toroslarla, Kuzey Anadolu fayı arasındaki bölgenin
(Triyas volkaniklerinin yer aldığı bölge) Orta Devon-
dan itibaren rlftlefmeye bafladıfı ve meydana gelen
okyanusun Permiyenden itibaren yaklaşık İzmir-Anka«
ra-Tokat hattı boyunca, kuzeye doğru alta dalma-
ya başiadıtma ilişkin Mr görüş de (Bingöl, 1988) öne
sürülmüştür, Böylece bu gorüıe göre, Permiyenden iti-
baren devam edan alta dalma, Alt Triyasta, Erzincan
batısına kadar yer alan bölgede kıtasal çarpışma aşa-
msına ulaşmakta ve kuzeydeki aktif kıta kenarı ve
okyanus tabam dilimleri, güneydeki kıtasal kabuk üs»
tüne üzerlemektedir, Bingöl (1083) e göref bu esnada
Erzincan dofusunda, Dofu Pontidlerde alta dalma işle-
mi devam etmekte ve ada yayı rejimi etkin, olmak-
tadır. Böylece, Triyas ya§h voikanitlerin bir rift de-
fil, belki de bir yitim zonu ürünü oldukları görüşü or-
taya çıkmaktadır,

Dİyas yaşlı voikanitlerin oluşum mekanizmaları da,
henüz tartışmalıdır, Gondwana kıtasında, Liyas'tan
itibaren oluşmaya başlıyan ve yeni bir riftle§me ürünü
olarak oluştukları varsayılan Liyas vöUcanitlerinm, son
yapılan çalışmalarla ada yayı özellikleri gösterdikleri
de ortaya konulunca durum askıda kalmaktadır. Dog-
ger yaşlı volkamzma tamamen karasal özellikte olup»
olasılıkla çarpiffma sonrası okyanusa! kabuğun deri-
ne gömülü kisimlarmm kısmi ergimesinden (Tibet türü
volkanizma) oluştuğu düşünülmektedir, Ancak da-
ha henüz» erglyen okyanusa! kabuğun Paleo - Tetis
okyanusuna mı, yoksa Neo „ Tetis okyanusuna mı alt
olduğu bile tartışmalıdır ve tam aydınlatılamamıştır,

Malm-Alt Kretase volkanltleıi de aynı mekaniz,
nm ile oluşmuş olabilirler veya Dogger volkanitleri ile
birlikte Paleo _ Tetis okyanus kabufuna ilişkin eski
bir yitim zonundan da tûremi§ olabilirler, Bu durum
da henüz tam beUrlenememiştir, Özellikle Maun -
Alt Kretase yaşlı volkanitlerde ayrıntılı petrokimyasal
çalışmalar gerekmektedir,

Pontid birUf inin jeotektonik gelişimi» Alt Kretase«
den itibaren daha iyi bilinmektedir. Üst Kretase ve Eo-
sen yaşlı voikanitlerin. kuzeye dofru dalan Neo-Tetis
okyanus kabufunun yitim zonunda. kişini ergi-
mesiyle oluştukları ve tipik ada yayı özellikleri gös-
terdikleri konusunda kuşku yoktur, Esasen en ayrıntılı
petrok myasal çalışmalar da bu guruplarda yapılmıştır.
Ancak, Dofu Pontidlerdef bu volkanitlerde çok ayrın-
tıya gidilmesine karşın, Batı Pontidlerde pek fazla
ayrıntılı çalışma yoktur. Ve özelMkle eski Sakarya ki-
tasmm dolaylarında oluşanlar pek iyi bilinmemektedir-
ler, Hatta kimi yerlerde henüz yaşları bile tam ayam-
latılmanıi|tır. Örnef in, istanbul güneyindeki küçük ada-
larda (Prens adaları), Ordovisîyen yaşlı çökel toplulu-
fu üzerinde yer alan eski bozuşmuş voikanitlerin ya§ı
son derece tartışmalıdır, Olasılıkla Üst kretase ada
yayı volkanitleriaıden olduğu kabullenilen (önalan.

1983, sözlü bilgi) bu lavlar Mmi araştıncılarca Kar-
bonifôr yıaşlı, kimilerince ise Eosen yaşlı olabilir, Bu da
göstermektedir ki Batı Pontidlerdeki Üst Kretase ve
Eosen yaşlı volkanitlerde henüz yaş problemi bile çö-
zümlenememiştlr, Bu bölgede bir süre Alt Oligosende
de devam eden bu ada yayı volkaaıizması Biga yanm=
adasında ve Trakya'da ayrıntılı olarak ele alınmalıdır,

Pontidlerde daha sonra oluşa» Miyosen ve Pliyo -
Kuvaterner völkanitlerinde ise durum tam tersin© olup,
Dofu Pontidlerde fazla ayrmtiya gidilmemesine karşın»
bu kez Batı Pontidlerde bu guruplar ayrmtılı olarak in«
celenmişierdir, Özellikle, Kuzeybatı Anadolu ve Ege
adalarında bu volkanizma ayrıntılı olarak incelenmiş
olup çalışmalar devam etmektedir, Pontidlerdeki MU
yosen ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanitier ise, bîr
ada yayı değil, çarpışma ile ilgili kabuk kalınlaşması
sonucu oluşmuş Tibet tür vokanitleridir. Ancak, Batı
Anadolu'da Doğu Pontidlerden farklı olarak Orta
Miyosenden itibaren grabenleşmelerin başlaması sonucu
bu bölgede farklı olarak kıtasal rift tip: volkanizma
da son evrelerde oluımaya başlamıştır. Buda, Dofu
Pontidlerdeki ve Batı Pontidlerdeki Neotektonik reji-
min farklı olmasından ileri gelmektedir. Kuzeybatı Ana,
doluda levha içi açılmalar; özgün alkali bazaltik ürün=
1er, özellikle Kuvaternerde etkin olmaktadırlar, Bunların
yüzlerlerinin dizilimleri büe graben sistemi doğrultu-
sunda kabaca D-B yönde gelişmiştir, Ayrıca, bu böl-
gedeki Miyosen volkanizmasına, plütonizma da eşUk et«,
mii ve bu şekilde volkamzma=plütonizma beraberlifini
meydana getirmiştir, Miyosen volkanitlerimn son ürün-
Jsri genellikle şop)nitik türde olup» bu şopnitik lav-
lar, kıtasal çarpıpnayı izleyen ve gittikçe zayıflayan
kalkalkalen volkanizmasımn son aşamalarında gelişmiş,
tir. Böylece» kahnlaşan kıta kabnf taun anateksltik kıs-
mi ergimes'yle oluşan magmanın, ya da manto kökenli
İlksel magmanın egemen olma durumuna göre, çeşitli
nitelikte volkan'tier oluşmuşlardır ve ilksel magmanın
egemenli&i, gençleştikşe etkmleşmiştir.

Pontid kuşaf mdaM volkanik kayaçlarda yapıhnak_
ta olan ve ilerde yapılacak olan ayrıntılı çalışmalar, bu
konuya daha fazla açıklık getirecektir.
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