
Elbistan Ensimatik Ada Yayı Çökel Bulguları ve Yaşı

New data on the Elbistan ensimatic island-arc sediments and age

NtYAZt TARHAN MTA. Genel Müdürlüğü, Ankara

ÖZ : ÂfşûL-Elbistan dolayında,, Göksün Metaofiyololiti üzerinde yer alan ve ilksel istif özelliğini korumug
spüitik bazalt, bazaltik andezit, andezit, aglomera, tül fît (dasit -riyodasit-riyolit), alkali riyolit- (alkali lipa-
rit) ve derin deniz pelajik. çekellerini (radiolarit, çört, kireçtaşı ve tür/Mditik kumtaşı) .kapsayan kaya stra-
tigrafi birimlerinden oluşmuş bir volkanoklastik çökel istifi saptanmıştır.,

Elbistan ensimatik ada yayı istifi olarak tanıtılan bu volkanotortul birimler^ bölgesel,, kontakt ve dıalo-
kasyon (retrograd metamorfızma) metamorfizmalannm değişik derecede, izlerini sergiler.

Bu, istif; ilk kez Üst Triyas . Jura yaşlı okyanus1 kabuğu, (Göksün Metaofiyoliti) üzerinde, Neokomiyen'-
'de (Valanjiniyen) gelişmiş, derin, denizaltı erüpsîyonııyapmış ensimatik bir ada yayın ürünleri olarak yorum-
lanmıştır.

ABSTRACT r A volcanosedimentary sequence around Afşin-EIbistan, which consiste of (rock stratigraphie
units including) spîMMc basait, basaltic andésite, andésite, aglomerate, tuf fite (dacite-rhyodaciteurhyolite),
alkalime rhyolite (alkalin© liparite) and deep marine pelagic sediments (radiolarite, chert, limesfom© ani tor«
biditic sandstone) overlying the Gökscm metaophiolite.

These volcanosedimentary units which aï© presented as the Elbistan mslnıatic islmnâ-arc sequemc©,,
exMMte trace» of regional, contact and cUslocafcioa (retrograde metamorphism) mtainorphism.

This sequence lias been interprettei as the product of an ensiaıatic isîamd-arc eropteâ under deep ma-
rine conditions over the oceaa crust during Upper Tri assicJurassic ag© ocean crust (Göhsun metaophiolite)

Neocomian (Valanginian) times.

JEOLOJİ

Bu volkanotortıü dizi, Afşin-EIMstan dolayında yü-

zeylenmektedir (Şekil 1).

Bm yazıda amaç; ilk kez tanıtılan bu istifin ürün-
lerini, oluşum yaşını, evrimini, metamorfizme derecesi-
ni ve petrografisini irdelemektedir..

.Bölgede daha önce Blumenthal (1939!), Efettay
(1966), Po-lat (1970), Karul (1971), Gökalp (1972),
Akkoca ve .Bahçeci (1072) vê  Atasever (1978) çalış-
mıglardır,, Perinçek ve Kozlu (1983), galıgma alanın-
da yüzeyliden ofiyolit, ada yayı ve granitoid kayaları-
nı Yüksekova Karmaşığı (Perinçek, 1978) 'kapsamına
almışlardır. Tarhan (1984) ise ilk. ke.z Üst Jura-Alt

Kretase yaşlı volkanoklastik; ve derin, deniz pelajik
çekellerin varlığına değinmiş- ve- bunların ayrıntılı
1/2500Q ölçekli jeoloji 'haritalarını yapmıştır.

Petrografi çalışmaları ve saba gözlemleri; bu vol-
kanotortul çökellerin bir ensimatik ada yayı. volka-
nizması ürünleri olabileceğini ortaya koymu§ftur. Bu.
yazıda tanıtılan, istifin gerek kaya stratigrafi birim-
leri ve gerekse ilk kez. varlığı kanıtlanan Neökomiyen
(Valanjiniyen) yaşlı Neo-Tetis'in ve Tô ros kuşağının
jeodinamik, evrimine ışık tutacağı kanısınfeyız,.

Elbistan EasimaÄ Ada Yayı İstifi

Vo'lkanotortul d̂izî EHbistan'ın güneybatısmda Ka-
mışçık, Tomİ3.akJl Tüavşm ve Kandil köyleri -dolaymda
yüzeylenir. Tip' yeri,. Erçene k&yû kuzeyi, Atlaseteği
sırttaki derede, Heyicek Tepe doğusu Ceyhan. Nehri
kıyısında ve Kenıal mahallesinde görülür.

Bu. diziyi oluşturan kaya stratigrafi birimleri, alt-
dan liste doğru, sırasıyla spîlitik 'bazalt, 'bazaltik an-
dezit, aglomera, lapilli, asitik tüffit (dasit- rîyodasit-
riyolit), alkali riyolit (alkali liparit) ve derîn deniz
pelajik: çökelleri (radiolarît,, -çört ve kireçtaşı) ile ka-
radan türemiş türbididitik kıı.nıta.şî.armı kapsıyan ka-
ya birimlerinden oluşmaktadır, tlksel istif özelliğini
korumuş bu birimler düşey ve yanal yönde birbirleriy-
le tedrici geçişli ve ardalanım'hdır (Şekil 2).

Çahşma alanında^ metamorfik nap örtüsünü oluş-
turmuş Kabaktepe Me-tamorfikleri'nin içerisinde açıl-
mış tektonik pencereden, Elbistan ada yayı dizgisi ve
Göksün Metaofiyolîti yüzeylenir. Elbistan ada .yayı ise
levha dayk karmaşığı, özerine (gabrolar üzerinde gö-
rülmemektedir) açısal Mr uyumsuzlukla gelmektedir,
Asit intriizyonlar tarafından, kesilmiştir (Tarhan, 1984)..
Bu istif, çalışma sahasının d.ô gu,suna doğru olasılıkla,
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iŞeMI 1 : Çalığıma a lanın ın bas i t leş t i r i lmiş Jeoloji h a l i t a s ı ve Jeoloji e n i n e kes i t ler i , i — G ö k s ü n metaof i-

y o ü t i 2 — E l b i s t a n ©BsImatiJc a i a y a y ı volkamotortul istifi 3 — Kabakftepe metomorfikleir i {Bit-

lis/Pütürge metamoırfikleri) 4 .—- Afşin mağmatfasması (granitoiil kayalar) S — Ersene fonnas-
yowoL 8 — Gagrihan mefamorfifcleri (Malatya/Kebaa metamorfikleri) 1 — Salyan- ' formasyonu
(OfigOv?-»Hy©sen) 8 — ten© sökeller (FliyosenJSııvat&nıer) » — SfiruMeniıın.

figure 1 : Geological cros-section- mod simplified geological map of the studied 'area* 1 — Göksün metaop-
hielte % — Elbfotani ensimatio istancLaxe volcanoseoiineiitary sequence S — Kabaktope metamor-
pM,cs (BiÖis|Pötiirge metanıorpMcs) 4 — Afşin matmatism (granitoid rocto) & — Basene for-
mation i — CağıUıam metamorplücB (Keban/ Malatya matamorphics) 1 •— Salyan formation
(Oifgo, î'-HHocene) 8 — PUocenejQuat» sediments S1 — Overthrust»

ofîyofitlk bi:r! melanja geçtiği veya üzerinde yer aldığı.
görülür (Elbistan GD'su). Bu formasyonun, kuzey, gü-
ney ve doğu dokanaktannı, taban, konglomerası ile
başlıyan açısal bir1 uyumsuzlukla Kampaniyen-Maest-
rihtiyen yaşlı çökeller örtmektedir (Tarhan, 10:84:), Bu
volkanoklastik çökeller çalışma alanında Kamışçık kö-
yünden taşlayıp doğuya doğru, doğu-bab yönünde^ yakM

Iaşık 2-3 km., kalınlıkta 'bir yayılım sunmaktadır.

Bu volkanotortul dizi kayaklarının önce- saha ve
sonra petrografik: tanımlarına aşağıda kısa.ea değinil-
miştir,

Spîlitlk Bazalt. Grlmsisiyab-yesiMmsi kızıl renkte; kom-

pakt, ince taneli.,, yer yer gözenekli veya kalsit» klorit

ve epidot dolgulu oval, amigdaJler içerir. Sahada ko-

runmuş yastık lav yapılarına rastlanmadığı gibi» bu

spilitik bazalt kayalanda gok az bir alam kapsamak-
tadır. Genellikle çalışma alanında Tîlavşın ve Kerker
köyleri dolayında görülür,

Bu kayalar; varîolitik, intersertal ve, subofitik: do-
Kular sunmaktadır. Bu kayaların ilksel mineralleri
feldspat, çubukları (late) kısmen alfoit dilinim, ve ikiz-
li olup kısmende albltleşmiş (saydtanlaşmıg) ve sosurit-
le;§miş (serisit ve kalsit teşekkülü). Bazı, emeklerde
ise albit porfiroblastlarının oluştukları gförûlür. Hafif
bir yönelme gösteren, albitleşmiş feldspat çubuklan
arasında, yer yer kısmen, ve yer yerde tamamen fibrl
(lifi) aktînolite ve tomblende; (uralit) dönliirnîiş» kalık
•ufak piroksen kristaUerîninde yönelmeye, uygum dizil-
dikleri izlenir. Yaygın kloritleşnıe ve epidotlaşma ge-
lişmigtir. Yer yer1 ikincil^ mortel dokulu kuvars olu-
şumlan gözlenmiştir.
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ŞeMI % ı Elbistan enwmaftik ada yayı volkaaotortul
isttftniıı genelleştirilmiş sutnn kesiti. 1 —
Galbro 2 — Levha dayk karmaşığı S —
Spilifcik baza« 4 — BaosalUk andodt; andfo-
ssitf ve aglomera 5 —• Dasit, liyodasit ¥©
riyolit (liparit) 6 — Pöîajik. kîiregteşı (ra-
diolaıit; sört v© kireçtaşı) 1 — .Afşin mag-
matisaaası (granodiyorît, granit ve alkali
granit) 8 — AHEBJİ wïïj&m (aftan liparit)
& — TfeMdlfik kmntaşı 10 — Kabaktepe
iBeteoıorfıHerî 11 — Erçene fommasyontı,,

figure 2 : Generalized columnar' section of Elbistan

ensimatie island-arc volcanosedimentafy se.
qnence. 1 — Gabbro % — Sheeted dike
complex t — SpOitLo basalt 4 — Basaificj.
andésite, andésite^ aglomerate 5 •— Dadto,
rhyodadte ani: fh^yolito (Hparite) S — Pe-

lagic sedimıents (radiofeypit©,, chert; and li-
mestone) 7 — Afşin mAgmaflBin (granodf-
yoiite, granite: and! alkaline granit©) 8 —
.Alcaiine rhyoUte (aDxaHne Mparffe) B

TurMiifc sandstone 10 — Kabaktep© me.
tainorpfiies 11 — Evoene formation.

SpUitik bazalt kayaları liste dofrti basaltlk anöe»
zit, andezit ve piroklastlk kayalarına tedrici olarak
geçmektedir.
Bazaltik Amdeasit,, Grimsıbces-yeşilimssl turuncu renkli,
gözenekli veya amigdaller içerir,

iri kUnopiroksen (ojit} ve feldspatlar (andesîn)..
porfirik ûoku. ^oluşturur. Bu iri fenokristallerinin ara-
onda pilotaksitik doku gösteren feldspat .mikrolitleri
İle kalık ufak ojit kristalleri izlenir,» Bazen d©» iri
fenokristaller arasında ata§kam yapı. gösteren hyalopL.
litik do:ku görülür. Baaaltik andezitlerin ta dokusu ge-
nellikle dasitik Mleşimli tüffitlerle birlikte bulunan ke-
simlerde daha yaygın olarak görülür. Kalsit dolgulu,
amigdalier yassılaşmış ve kalsit dolgusu, iki yönde ba-
suis lamellerini .göstermektedir. Kayada gelişen kınk
ve gatlak sistemlerinde kalsit, klorit, epidot ve amorf
madde izlenir. Bu, .kayalarda da alMtlegme, tıralitlesme,
kloritleşme, aosuritieşme^ epidotlaşma (klinozoist) ve
aktlnolit oluşumları izlenir. Bu ikincil minerallerin ya-
nı sıral: bu örneklerde de dislokasyon metamorfizm
manii izlerîde gok belirgin görülür.

Andezülk ILav ve Agtamexa. Elbistan, volkanoklas*
tik ada yayı çekel dizisinin, büyük bir çoğunluğunu bu
andezitik bileşimli kayalar (lav ve aglomera) oluştur»
maktadır. Bunlar çeşitli kaya (radiolarit» cört ve pela-
jik. kireçtaşı) ve mineral parçalarını (kırıntılarını) da
içermektedir. Bunlarda yaygın kloritleşme, epidotlaş«.
ma, sosuritleşme, albitleşme ve umlitleşme ve uralit-
leşme gelişmiştir» Kataklastik parçalanma izlenir,

Piroddastik Kristaüt Bfetatliföt (Basfi-ïliyû«|asit.Riy#«1

lit v© Alkali KİJTOMI),, Yolkanoklastik gökelierin farklı
düzeylerinde gri-boz; yefüimsigTi- boz renklil asit bi-
leşimli,. iri kristalli^ porfirik dokulu ve camsı. İtamur.
ludur. Sahada piroldastik kaya ve derin, deniz pelajik
çokeller içerisinde, onlarla tedrici gegigli, ardalanımlı,
girik, kama, mercek ve katmanlar oluşturdukları iz-
lenir. Çalışma alanında:; ta kayalar, piroldastik kaya-
lara oranla daha az olupJ genellikle bunların üst bö-
lümlerinde yaygınca görülür. Kristalli tüfütlerin en
yaygın kaya türünü ise dasitler oluşturmaktadır, VoL-
kanotortul çokeller içerisinde, yer yer alkali feldspat
(ortoklas) beneklermce zen.gin, alkali .riyolitin olduğu
gözlenir,,.

Pfrakkurtfe Kristalli Metatttffiit (iasit-riyoaasit-riyciit)
petrografi ince kesitlerinde, seyrek ve rastgele saçılmış,
bazıları idomorf, bazıları ise ksenoraorf kuvars ve feld-
spat fenokristaUerlnJn olduğu görülür. Kayalarda por-
fir.ik doku. oluşturmakta olan bu iri fenokristanerin
tektonik deformasyonlar sonucu, kırılmış.,, parçalanmış
ve yer1 yerde milonitleşpıiş olduğu izlenir,.

Feldspat fenoiristalleri yer yer albit dilinim, ikizli
ve yer yerde karlsbad ikizlidir1 (veya ortoklas ikizi).
Feldspat, kristalleri çeşitli şekil ve boylarda olup, kıs»
Bien albit, serisit, kalsit, klorit vê  epidotla^nıştır. îri
kuvars kristallerinin kenarları mağmasal aşınmadan
dolayı yeniktir.

iUfeali Bıy«tle;r (alkali liparit) Petrografi, ince kesit-
lerde İri alkali feldspat (ortoklas) ve kuvars fenokris-
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talleri arasında daha küçük kuvars ve feldspat mikro-
litleri var. Hamur (matriks) ı yer yer ince taneli krip-
tokristalin, sferutli sönümlü kuvars ve camsı (amorf)
madde içermektedir, Kuvars kısmen yeniden kristal-
li enmiş (mozaik doku) ve foliasyon (folation) sunmak-
tadır. Yer yerde serbest kuvars oluşumları izlenil*.

Volkanoklastik gökellerin farklı düzeylerinde, ola-
sılıkla volkanizmanın son evreleri sırasındaki hidroter-
mal eriyiklerden etkilenerek içlerinde demir (mağnetit),
pirit, kalkoplrit, galenit, bakır, gtimjiş ve manganez
olu§umlarının geliştiği izlenmiştir, Ancak, bu cevher
minerallizasyoıılarının çalışma alanında ekonomik de-
ğerde yataklar oluşturmadıkları görülür.

Perin Deniz Pelajik Çökeller. Volkanoklastik gökellerin
farklı düzeylerinde olup, genellikle en üst düzeyini
oluşturmaktadır. Andezitik bileşimli aglomera ve ttif-
fitler ile ardalanırlar. Sarımsı-yeşilimsi gört bantları
ile manganlı, bordo renkli radiolarit çörtler (radiolaria,
tintinit ve foraminîfer kavkılarımı içerir) ile tedrici
geçişli, saıımsı-yeşilimsi renkli, ince taneli, sert, kom-
pakt ve karadan türeme türblditik kumtaşlarma geç-
mektedir.

î&acUolarit Petrografi ince kesitlerinde: mikritik çamur-
taşı ve içinde oval radiolariyalar görülür. Manganez;
igerikliginden dolayı matriks: kahveye boyanmıştır,
Çört Kaya tamamen, ince taneli silisten 'teşekkül et-
miştir» Yer .yer çok ince taneli yeniden, kristallemııiş
kuvars görülür. Yer yerde- çok ince taneli pelajik ki-
reçtaşı ve çort bantları- ardalanımı şeklinde izlenir..
Bil kayalarda sadece gört bantlarını, dikine kesen ya-
nk, ve çatlakları dolduran kalsit dolgusu giderek, kal-
sit, (kireçtagı) bantına, tedrici geçtiği izlenir,.

Pelajik İmreçtaşı Kuvars (gört.) ve kalsit (kireçtaşı)
bölümler1 birbiriyle geçişlidir. Silis miktarı giderek
kaybolup kaya tamamen kalsite, geçmektedir.

Türbftditâk Kumtası Kalsit taneler genellikle e§ boyutta
(granüler doku), kuvars ¥e feldspat kıııntılanndan
oluşmuştur. Kuvars az yuvarlak (veya yarı köşeli)
olup, iyi boylanma ve kataklastik parçalanma (mor-
tel doku) göstermektedir. Feldspatlar, kalsit, serisit
ve epidotlaşınıştır. Koyu-siyah opak spinel grubu mi-
neraller içermekte. Çimento kalsitdir.

Çalışma alanında derin deniz pelajik sökellerin en
üst bölümünde, onlarla ilksel ilişkili türbiditik kunıta§~
larınm varlığını görmemiz, olasılıkla bunların deniz
düzey değişmelerine bağlı olarak, karadan türeme' mal-
zeme (clastic influx) gelmesine neden olduğu (Meiss-
ner, 1972) kanısındayız;.

Derin deniz pelajik çökeUerinde epidoüaşma (kli-
nozoist) ve kloritleşmenin yanı sıra tanelerdede hafif
bir yönelme ve yeniden krlstallenme gelişmiştir.

Ada Yayı İstifini» lîetaıııoıfiznıası... Elbistan ada yayı
çölce! dizisini oluşturan kaya stratigrafi 'birimlerin ilk-
sel dokusu, yapı. ve minerallerini kısmen korudukları
İzlenir. Bu mineraller kısmende olsa, klinopiroksenle-
rin hornMend (uralit) ve aktinolite; plajiyoklasların

ise albit, kalsit ve serisite dönüştükleri, izlenir, Yaygın
kloritleşme ve epidotlaşma (Minozoist) gelişmiştir. Ay.,
rica, tektonik deformasyonlaruı değişik derecede etki-
lerine bağlı olarak; ilksel ve ikincil minerallerin, katak
lastik parçalanmaya uğradıkları görülür; Bunların so--
»ucunda yeniden, kristalleşme1 ve yönelme (foliation.)
gelişmiş olup,, yer yer gelişmiş tanklarda ise amorf
madde-, kalsit ve klorit dolgusu izlenir.

Bu nedenle, Elbistan, ada yayı. dizisinde1 epidot, ye-
şilgist ve dislokasyon (retrograt metamorfizına) meta-
morfizmalaruun değişik derecede izleri, görülür,..
Metamo-rfizmanın Olasılı Nedenleri.

1 — Valanjiniyen sonrası, Göksün lletaofiyoliti ve
bunun üzerinde yüzeylemiş Elbistan, ada yayı volkano-
tortul çökellerinin üzerine Kabaktepe Metamorfikleri-
nin (Bitlis/Pütürge Metamorfîkleri) oluşturduğu, me-
tamorfik nap (dislokasyon metamorfizmasını oluştur-
muştur) „

2 — Üst üste eklenmiş Göksün Metaofiyoliti,, El-
bistan, ada yayı istifi ve Kabaktepe Metanıorfiklerîni
(Çardak birliği; Tarhan, 1984} birlikte kesen Konias-
yen-Santoniyen yaşlı asit intru.zyon.lar (kontakt: meta-
raorfizma oluşturmuştur)...

3 —• Derin denizaltı ada yayı volkanizmasının
erüpsyonu sonucu, oluşmuş- kalın bir volkanotortul
(olasılıkla 2-3 km,, kalın) birikmesi ve bununla birlikte
izostatik dengelenme (Moore, 1971) nedeniyle: çökme,
ada yayı istifi ve bunların, altındaki temeli oluşturan ok-
yanus kabuğunun (Göksün Metaofiyoliti) derine, gö-
mülmesi sonucu (bölgesel metamorfizma oluşturmuş).

Bu üç olasılığa bağlı olarak, Elbistan ada- yayı -sö-
kellerinde görülen, yeşil kayaları oluşturan bölgesel
metamorfizmanın (yeşilşist fasiyesinin alt fasîyes se-
rileri) ve ada yayı dizgisindeki bu, tektonik déformas-
yonlara (kataklastik parçalanma) neden olabilir,
Ada Yayı tstiflniıı.. Yap. Çalışma alanında, Göksün
Metaofîyolitînin üzerinde- yûzeylenen volkanotortul çö-
kellerinin yaşını. 'Tarhan (1.934) Üst Jura-AIt Kretase
olduğunu paleontolojik 'belgilemeleri ile kanitlainigtir.
Ancak „daha sonraki çalışmalarda, mikropalentolog A,,
Işık'm Tintinit'ler1 üzerinde yapmış olduğu, tür tanım-
lamalarında, ïlntinopsella cf. Tomanica Beîler ile Cal-
pioneltioiâes et,, mıicaf», Pasquav^i tayin etıiîiştîr. Bu.
fosillere göre, Elbistan ensimatik ada yayı çökel isti-
finin yaşı ,ilk kez; Neokomiyen (Vaianjiniyen) olduğu
belgelenmektedir,

SONUÇ TO TARTIŞMA

Çalışma alanında yüzeylenen volkanotortul birim-.
1er in, doğu uzantısmda da (Adıyaman, Malatya ve
Elazığ) yer aldığı görülür.. Çalışma alanında olduğu
git» {Tarhan, 1984), dışında da bu kayaların üzerine
uyumsuzlukla gelen Maesirİtıtîyen yaşlı gëkeller var-
dır (Perinçek, 1973; Yazgan, ve diğerleri, 1981, 1983;
Bingöl, 1983).,

Perinçek (1978), Adıyaman dolayında yüzeylenen
ve ilk kez- ada yayı çökelleri olarak tanımladığı pela-
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Jttr.kireçtaşı, §eylr spillt,.:tür7 .agiotera,, vot&aMk toım-
taşı,- diabaz .ve., gabro kayaların t£Unflnü:::Kanıııaıüyeıu
Alt Maestrihtiyen yaşını verdiği Yüksekova. .Karmaşığı
olarak tanımlar, Hempton ve Savcı-(1982), Elaag dcK
layında Yüksekova Karmaşığına eşdeğer düşündükleri,
Elazığ volkanik karmaşığını ilksel enstmatik. bir ada
yayın ürünleri olarak yorumlarlar. Yazgan ve diğerleri
(1981, 1982)/Malatya-EIazıg dolayında Koniasiyen.
Santonlyen yaşlı Baakil Mağnratizması kayalarını, et»
kin-kıta, kenarı mağmatizıaası ürünleri olarak yorunu
iarlar. Bingöl (1984), Elazığ dolayında Senonlyen yak
şuu verdiği, ve Yüksekova Karmaşığı kapsam'ina koy«.
duğu '; birimlerin kısmen kıtasal (Keban levhası) ve
kısmende okyanus kabuğu üzerinde gelişmiş bir ada
yayının ürünleri olarak yoramlamştır.

Yukarıda değinilen kaynaklardan da görülebilece-
ği gibi, farklı, yaş litoloji ve ortamların ürünleri olan
kaya birimlerin, aynı, kapsam İçine almak hatalı ola-
cağı kanısındayız. Adıyaman-lCalatya-Elazığ dolayın-
da yûzeylenen, Yüksekova Karmaşığı kapsamında, dü-
şünülen, yastık lav, andezit,, piroklastik, dasit ve derin
deniz pelajik çökellerinin,, aynı kuşak; üzerinde yer alan,
bu yazıda tanıtılan 'Neokomlyen (Valanjiniyen) yaşlı
volkanotortul .istife eşdeğer olabileceği görüşündeyiz.
Yine aynı kapsam içine alınmış granitoid kayaların,
Afşin Mağmatizmasma (incelemede); gabro ve diya

• baz kayalarının ise Üst Trias-jura yaşlı Göksün Ifeta-
ofiyolitîne karşılık gelebileceği kanısındayız {Neo-Te-
tis'in güney kolunun açılımı ile- ilgili riftlesmenin Üst
Triyas'ta, başladığına değinen Friedman ve diğerleri.,
1971; Goldberg ve Friedman, 1974; Şengör ve Yılmaz,
1983 ve Pampal, 1983).

Miyaslüro (1972), Aleution, fndonezya, Ryukyu,
Nort adası (Yeni Zelanda) ve Girit (Ege) ada yayla-,
rmdaki aktiflik ile volkanik kaya serileri, arasında yap-
mış olduğu korelasyonlarda, bunların hepsinde tipik
toleyitlerin bulunmadığımı; ancaky mevcut 'bazı kaya-,
larm toleyitik serilere yakınlık; .gösterdiğini belirtmiş/-
tir. Kalk-alfcali volkanik kayaların çokluğuna^ tanla-
ra karşın alkali kayaların, olmasına rağmen, çok az- ol-
duğuna değinmiştir.

Çalışma alanında,, Göksün MetaorİyoHti'nin üstün-
de yûzeylenen volkanoklastik kayaların, gerek saha ve
gerekse petrografi çalıgmalarında, bunların, yukarda
değinilen, kalk-alkalen ve alkalen volkanik kaya, se-
rilerinin oluşturduğu Yeni Zelanda ve: Ege yaylarına
benzer özellikler sunduğu kanısındayız«

Elbistan ada yayı dizisini oluşturan kayastratig-
rafi birimlerin, jeokimyasal analizleri yapılmadığından;
ancak, -saha gözlemleri ve mikroskop çalışmalarının ışı-
ğı altında, birimlerin birbirleriyle ilişkileri,, çeşitleri ve
nitelikleri gözönüne alındığında aşağıdaki özellikleri
söylîyebiliriz,,

Elbistan ada .yayı sökelleri spüitik bazalt, bazal*
tik andezit, andezit, aglomera, tüfflt (dasit-ıiyodasit.
•riyolit), çok az alkali' riyolit ve derin deniz pelajik sö-
kellerini (ki bunların radiolarîa, tintinit ve foraminifer
kavkılarını içermesi derin denizde çökeldikleıini bel-

gfleyen Mr başka kanıttır) le^psıyan, öftyolite alt ol*
mayan, ta • çökeUer (Y'olkanoklastik kayaların okyanus
sırtlarında .oluşamıyacağına göre), andezitüc. bileşimi
piroklastik, kaya ve aglomeralann bolluğu» silisçe zen-
gin kayaların azlığı iğnimbirit 'kayaların, yokluğu ve
tüm tanların Neokomiyen (Valanjiniyen)'de derin de-
nizaltı, çok pddetli (strato' volkan tipi) erüpryon yap-
mış Wr ada yayı çökellerinin, kanıtı olduğunu belgiler,,

Çalışma; alanında BUbîstan -ada yayı, §§kellerl;l Gök-
snn Metaûfiyolti birimleri üzerinde (levha dayk kar-
maşığı) açısal uyumsuzlukla yüzeylendiKtertaıâen ta
çökelleri oluşturan, ^da yayın cnstaatik olduğunu ta-
nıtlar,,,

Ada yayı - gelişiminin ilk safhasında toleyitik ba-
zalt, ibazaltik andezit ve .andezitler oluşur (Bryan ve
diğerleri, 1972; Miyashlro, 1974 ve 1075). Bu seriler,
ada, yayın olgunlaşmış safhasında gelişen toleyitik ve
kalk-alkalen kayalarının (andezit, dasit-, riyodaslt ve
riyolit) tabanını oluştururlar (Miyashiro, 1074, 1975).
MiyasMro (1074 ve 1975), farklılaşma sonucu, ilksel
ada yaylarında bazalt, bazaltik andezit;1 olgunlaşmış
ada yaylarında ise dasit, riyodasit ve: riyolit, gibi to-
yaç topluluklarının oluştuğuna değinmiştir.

Sonuç olarak; Elbistan, ada y a p sökelleri yukarda
değinilen petrografi, ve saha verilerraıizîıı, ışığı altında
bunların, Kuzey'e {'veya KB'ya) dataılı Mr yitim zo»
nu üzerinde:, Üst Triyas-Jura yaşlı okyanus kabuğu
(Göksün Metaofiyoliti) üstünde» Neokomiyen, (Valan-
jiniyen)'de şiddetli derin, denizaltı sulu magma eıiips-
yonu ile geli.şmiş:s olasılıkla kalk-alkalenden • allcalene
doğru evrim geçirerek olgunlaşmış ensimatîk. bîr ada
yaym, ürünleri olduğunu kanıtlamaktadır.
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