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Doğu Anadolu yüksek platosu, aktif olarak halen deforme olmaya devam eden bir kıtasal çarpışma kuşağının 
dünyada  en  iyi  çalışılabileceği  alanlardan  biri  olup,  Orta  Miyosen’den  neredeyse  günümüze  kadar  uzanan  zaman 
aralığında  gelişmiş  çarpışma  ile  ilişkili  bir  volkanizma  içermektedir.  Doğu  Anadolu  Çarpışma  Kuşağında  magma 
oluşumu ve jeodinamik evrimi için önerilmiş olan hipotezler arasında dalan bir okyanusal litosferin dikleşerek kopması 
(Keskin, 2003, 2007; Şengör vd., 2003, 2008) eldeki verilere en uygun model olarak kabul edilmektedir. 

Keskin  (2003),  2003’e  kadar  yayınlanmış  jeokronolojik  ve  jeokimyasal  verileri  kullanarak  bölgedeki 
volkanizmanın  kuzeyde  başlayıp  zaman  içinde  güneye  göç  ettiğini,  kuzeydeki  lavların  belirgin  bir  yitim  bileşeni 
içerdiklerini,  bu  bileşenin güneye  doğru  azaldığını  ve  böylece  levha-içi  lavlara  geçildiğini  ileri  sürmüştür.  Keskin 
(2003) bu değişimin, kıtasal çarpışma sonrasında büyük bir yığışım prizması altında giderek dikleşen kuzeye eğimli bir 
okyanusal  litosferin  (slab)  etkilerine  bağlı  olduğunu  savunmuştur.  Bu  olay  zaman  içinde  güneye  doğru  giderek 
genişleyen bir manto kamasının ortaya çıkmasına ve ardından slab’ın kopup ayrılmasına neden olmuştur. Bir zamanlar 
slab’ın altında (Arap kıtası) bulunan sıcak astenosfer, oluşan slab-penceresinden kuzeye doğru hareket ederek manto 
kamasına ait yitim bileşenli astenosfer ile karışmıştır. Bölgedeki farklı kimyasal karakterdeki lavların varlığı, zaman 
içinde farklı kaynak alanları arasındaki bu karışım ve magma odası işlemlerinin ortak etkilerine bağlı olmalıdır. 

Önceki çalışmalarda volkanik provensin güney kesimleri yeterince ayrıntılı çalışılmadığı için, 2007 yılından 
beri  bölgenin  güneyinden  başlayarak  bir  dizi  proje  kapsamında  volkano-stratigrafiyi  dikkatlice  çözümleyerek  çok 
sayıda radyometrik yaş ve jeokimya analizi gerçekleştirdik. Yeni bulgularımız volkanizmanın ~15 My önce güneyde 
Van Gölü’nün kuzeyindeki alanlarda, çarpışma zonuna yaklaşık paralel bir kuşak boyunca tipik yitim bileşeni içeren 
kalk-alkali  lavların  püskürmesiyle başladığını  (Lebedev vd.,  2010) ortaya  koymaktadır.  Volkanizmanın jeokimyasal 
karakteri zaman ve mekân (Kuzeyden Güneye) içinde kalk-alkaliden alkaliye doğru değişmektedir. Yeni bulgularımız 
daha  önce  önermiş  olduğumuz  slab-dikleşmesi  ve  kırılması  modeli  ile  çelişmemektedir  ancak  slab  dikleşmesinin 
önceden düşündüğümüzden çok daha hızlı gerçekleşmiş olması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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