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ÖZ t İnceleme alanı, Tokat ile Sivas arasında, Çırçırın kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Bu incelemede, Yıldızdafı Gabrosu'nun petrokimyasal özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Olasılı
Eosen yaşta olan bu gabro, yarı derinlik kayası niteliğinde ve domsal bir yapıda olup genellikle porfiritik,
ofitik ve poikiiitik dokudadır. Gabro, başlıca labrador-bitovnit, hornblend, yer yer diyopsit, olivin ve ayrı-
ca opak elemanlar ile sfen ve/veya rutil kapsamaktadır. Beş örnekte yapılan analiz sonuçlarına ve değer-
lendirmelerine göre Yıldızdağı Gabrosu'nun toleyitik bir nitelik taşıdığı ve olasılı Eosen sırasında gelişen
bir yay sistemi içinde oluştuğu savunulmaktadır,
A8TEAOT : îııvesttgated area Is located between Tokat and Sivas, northeast of Çırçır,

It has been aimed to examine the petrochemical features of Yıldızdağı Gabbro In this paper, Yılcîızctafı
Gabbro, possibly Eocene in age, Is represented by hypabyssal rocks displaying porphyritic, ophMo and po-
îkllitle textures. It consists mainly of labradorite-bytownlte, hornblende, rarely diopdde and olivine, m ad-
dition to opaque mineral», sphene and/or rutile. According to the result of amMyses and evaluation», İt
has been defended that Yüdızdağı Gabbro ims tholeiitic character and probably formed in an arc system
during Eocene.

rimin, bazı genel özelliklerinin yanı sıra petrokimyâsaî
özelliklerini ve jeotektonik konumunu belirlemeye te-
mel olabilecek velileri sergilemektir. Bu bulgular, böl-
genin jeolojik gelişiminde Önemli bir yeri olan Yıldız-
dağı Gabrosu'nun özelliklerinin anlaşılmasına katkı saf-
tıyaeaktır,

GENEL JEOLOJİK KONUM

inceleme alanında, temeli, Senomaniyen-Alt Seno-
niyen yaşlı Tckelidaf Karışıfı (ofiyolitli karışık) oluş-
turmaktadır. Ofiyolitli karışığın üzerine Üst Senoniyen.
Paleosen yaşlı yer yer olistrostromal yapıda olan tor-
tul kayalar yersel bir uyumsuzlukla gelir. Eosen yaşlı

Çalışma alanı îç Anadolu'da Tokat ile Sivas ara-
sında. Çırçır'm kuzeylofusunda yer almaktadır (gt-
kll 1).

Bu yörede, Okay (1953? 1955), Yalçınlar (195-5),
Baykal (İ&66)? Göksu (1974) ve Yılmaz (1982, 1983)
temel jeolojik incelemelerde bulunmuşlardır. Okay
(1953, 1955), Yıldızdafı*nı oluşturan gabronun, ofiyo-
Ütlere alt olabileceğini belirtmekte, Yılmaz (1982, 1988)
ise bu gabronun, yöredeki ofiyolitli kari|ifm oluşumun-
dan sonra, en azından Maestrilıtiyen ve olasılı Eosen
sırasında oluşmuş olabileceğini ileri sürmektedir.

Bu ycusınm amacı, şimdiye dek tek başına ele alın-
mayan ve "Yıldızdagı Gabrosu*' olarak adlandırılan bi-
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kayalar ise, ofiyolitli karışık ve örtü kayaları üzerine
bölgesel düzeyde -ağılı uyumsuzlukla gelirler. Eosen ka-
yaları çakıltaşı ile başlar, kumta§fi,kiltaşı-şeyl ardalan-
masma dönüşür, bu da yer yer bazaltik ya da andezitik
volkanitlere uyumlu olarak geçer. Yıldızdagı öabrosu
İse olasılıkla bazaltik volkanitlerin derinlik kayasıdır,
Denizel ve karasal Miyosen ve daha genç oluşuklar ise,
E esen Mayalan dahil, daha eski tüm oluşukların üzerine
açılı uyumsuzlukla gelmektedir.

Okay (1955), Yıldızdafı Gabrosu'nun, Yıldızdafı'nm
kuzeyinde yaklaşık 1600 m yükseklikte, serpantinite
dereceli olarak geçiş yaptığını belirtmektedir. Yapılan
çalışmada bu durum gözlenememiş, buna karşın, Yıldız-
clağı dolayında ofiyolitli karışığı ve bu arada serpanti-
niti kesen ve Yıldızdajjı Gabrosu'na doku ve bileşenler
açısından benzerlik gösteren gabro ve volkanît apofiz-
leri saptanmıştır. Yıldızdafı'mn diğer kesimlerinde ise
gabro, Maestrihtiyen yağlı flîf ile dokanak halindedir,
Bu fliş genellikle dokanağu yakm yerlerde yüzey el bo=
zu§ma ile limonitleşmigtîr, Ayrıca aynı yörede Maest-
rihtiyen yaşlı flip kesen gabro ve diyabaz dayk ve
alileri yaygındır, İnceleme alam dışında ve doğuda Ge-
cele yaylasının 2-3 km güneyinde ise gabronun doka-
nağmdaki Eosen yaşlı kmntıli kayalar da yer yer renk
değişimine uğramıştır. Ayrıca, gabronun dokanafmda
kontakt metamorfizma saptanamamıştır. Yine incele-
me alanının dışında ve daha doğuda, aynı kuşakta yer
alan Kösedagı Siyeniti'nin Eosen sonu yaşta olduufu ka,
bul edilmektedir (Kalkancı, 1974), Bu nedenle, farklı
petrografik özellikler sunan ve aynı kuşakta yer alan
magmatîtlerin, aynı olayın farklı ürünleri ötebileceği
düşünülmüş, ve Yıldızdağı Gabrosu'nun olasılı Eosen so-
nu yaşta olduğu benimsenmiştir,

Yıldızdafı Gabrosu, ofiyolitli karışık içinde tekto-
nik dilimler halinde yer alan gabrodan, dış görünüm,
doku ve petrografik özellikler açısından farklıdır. ör=
neğin, ofiyolitli karışık içinde yer alan gabro, çok ki-
nklı olup, Yıldizdaf ı Gabrosu'ndan ayrılmaktadır.

HLDIZDAĞI GABROSUNUN FETROKİMYASAJ^
ÖZELLİKLERİ

Petrografik özellikler

Yıldızdağı'nı oluşturan gabronun gülüme yüzeyi
morumsu gri? yer yer yeşilimsi likenlerle kaplı olup, ta-
ze yüzeyi koyu gri, ya da açık gridir. Gabro, yer yer
açık ve koyu düzeylerin ardıpkh dizilimi nedeniyle
bantlı bir görünümdedir. Bantlı yapı yanal olarak uzun
mesafede izlenememektedir. Bantlı gabro, yer yer da-
ha ince taneli mikrogabro (dolerit) daykları tarafından
kesilmiştir. Başlıca labrador-bitovnit, homblend (yer
yer tremolit, aktinoüt), dlyopsit ve yer yer olivin kap-
sayan gabroda ayrıca opak mineraller ile sfen (titanit)
ve rutîl izlenmektedir, Plajlyoklaslar yer yer zonlu ya-
pı göstermektedir. Yıldızdafı'nm hemen güneyindeki
küçük yüzeylemeden alman örnekler petrografik ola-
rak amfibollü mikrogabro biçiminde tanımlanmıştır,
Yıldızdağı güneyindeki apofizler porfirik, ofitik ve poî-
kilitik doku sunan yan derinlik kayalarıdır, Bunların
ince kesitlerinde plajiyoklas mikrolitleri yanında yay-

gın amfibol fenokristalleri de yer almakta olup yer yer
biyotit kristalleri ele izlenmektod.'.r. Amfiboller yer yer
piroksen kalıntıları kaplamakta ve olasılıkla pi-
roksenlerin dönüşümü sonuucu oluştukları ortaya çık-
maktadır, Yıldızdafı güneydoğusundaki gabro içinde
yer yer amfibolitik ksenolitler ve 10-15 cm kalmlıkta
anortozit arakatkıları gözîenmekteclir, Yıldızdafı Gab-
rcsu*nun kenar kesimleri genellikle açık gri renkli ve
yer yer diyabazik bir doku sunarken, orta (çekirdek)
kesimi koyu gri olup bol mafik elemanlar kapsamak-
tadır.

Genel Kimyasal Özellikler

Yıldızdafı Gabrosu'ndan petrografik inceleme için
alman çok sayıda örnek içinden en taze nitelikli beş
tanesi seçilerek MTA Genel Müdürlüğü Kimya Labors-
tuvarlarında tüm kayaç kimyasal analizleri ve kimi \%
element analizleri yaptırılmış ve sonuçları sunulmuştur
(Çizelge 1). Analiz sonuçları bazı diyagramlara uygu*
lanarak Yıldızdağı Gabrosu'nun nitelifi ve jeotektonk
konumu aydınlatılmaya çalışılmıştır.
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Çizelge 1 — Beş Örneğin Analiz Sonuçları

De la Rochc ve elif erleri (1980) tarafından, mag-
matik kayaların majör element İçerikleri göz önüne
alınarak ye R .̂ 4Si — 11 (Na+K) — 2 (Fe+Ti), R2:
8Oa + 2Mg + Al parametreleri kullanılarak yapılan
diyagramda, Yıldızdafı Gabrosu'nun kimyasal bileşimi-
nin da gabrolar için önerilen ölçülere uydufu ve kim«
yasal bile§lmi bakımından da gabro olarak adlanabile-
ceği görülmektedir (Şekil 2),

Alkali-silis diyagramında, Irvine ve Baragar (1971),
Macdonald ve Katsura (1064) ve Kuno (1960) tarafın»
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dan çizilen mnırlar göz önüne alındığında, Yıldızdagı
Gabrosu'nun toleyitik kesimde yer aldığı görülür. An-
cak, Örnekler, Miyaahiro (1975) tarafından önerilen ok-
yanus sırtı toleyitleri alanına yakın olmakla birlikte,
bu alanın dı§ında yer almaktadır (Şekil S),

Analiz sonuçlan, AFM üçgen diyagramına da uy-
gfulanmıştır (Şekil 4), Irvine ve Baragar (1071) tara-
fmdan, toleyitik ve kalkalkalen kayaları ayırtlamak
iğin kullanılan sınır göz Önüne alındığında, Örneklerin
toleyitik bölgede yer aldıkları belirlenmiştir.

Ayrıca analiz sonuçlarından, FeO'7MgO ve SiG,
içerikleri göz önüne alınarak Miyashiro (1975) tara=
fmdan önerilen diyagrama uygulandığında, örneklerin
toleyitik alanda yer aldıkları izlenmektedir. Aynı go-
huca, SiO2 - A1.2O3 ve (Na,2O + K2O) içerikleri kulla-
nılarak yapılan Kuno (I960) diyagramında ve Al,tO3-
NPC (Normatif pîajiyoklas bileşimi) göz önüne alı-
narak yapılan Irvme ve Baragar (1971) diyagramında
da ulaşılır ve örneklerin toleyitik nitelikli oldukları be-
lirginleşir, Jensen (1976) tarafından önerilen ve (FeO
+ FesO3 + Tii0'ü) - A12°8 - M S ° iQêrikleri kullanıla-
rak yapılan diyagramda do, örneklerin toleyitik nitelik»
te oldukları kesinlikle ortaya çıkmaktadır,

Yıldızcîagı Gabro&u'nun jeotektonik konumunu be-
lirleme sorunu ikinci aşamada ele alınmıştır ı Beccaluva
ve diğerleri (1&791) tarafından önerilen ve Ti/Cr, Ni
parametrelerini kapsayan diyagramda Yıldızdagı Gab«
rosy, ada yayı toleyitleri alanında yer almaktadır (Şe,
kil 5), Ayrıca okyanusa! magmatik kayalarda iz ele«
ment def işimi erini irdeleyen Pearce ve Gale (1977),
okyanus sırtı toleyitlerinde ortalama Ti igerif inin 840Ö
ppm, ada yayı toleyitlerinde ise 5000 ppm dolayında
olduğunu belirtmişlerdir, tneeleme alanında yer alan
Yıldızdagı Gabrosu'nun Ti içeriği ise 4500-6900 ppm
arasmda değişmektedir ve ortalama 5000 ppm değerin-
de olup, ada yayı toleyitlerindeki Ti içeriğine uymaK-
tadır.

ŞeMİ i t Yıldızdaki Gabrosu'muı AFM üçgen dîyag-
rammclaM konumu (Kesik çizgi Irvine ve
Baragar (1911) ayırdım göstermekte)

Figure 4 t AFM triangular plot of Yıldızdagı Gäftbro
(Dissected Une resembles the Irvtoe and
Baragar (Wll) division)
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öneıllfû VÔ Fs İle F3 parametreleri kullanılarak yapılan
diyagramda, analizi yapılan öraekler, volkanik yaylar-
da oluşan dü|Ük potasyumlu toleyitler bölgesinde yer
almaktadırlar (gekil 7),

Aytıca Pearee (1075) tarafından, okyanus tabanı
bazaltları ve ada yayı bazaltlarını ayırdetmek için kul-
lanılan Ti - Cr diyagramında, Yıldızdağı Gabrosu yine
ada yayı bölgesinde yer almaktadır, Glassley (1074)
taraf mäan önerilen VÔ FeO*/MgO ile 1ÎÖg içerikieri göz
önüne almarak yapılan diyaframda, analizi yapılan ör-
nekler afîrlıkh olarak ada yayı toleyitleri bölgesinde
yer alırlar, Müller (1980) tarafından hazırlanan benze-
ri diyagramda da aynı sonuca ulaşılmaktadır.

Böylece, tüm petrokimyasal vertier irdelendiğinde,
Y/ıldızdağı Ğabrosu'nun toleyitik nitelikte olduğu ve ola-,
sılıkla bir volkanik yay ortamında olugtufu belirlen.
mektedir.

SONUÇLAR VE TABOTŞMA

înceleme alamnda yüzeylenen ve hornblend gab-
ro olarak tanımlanan Yıldızdağı Gabrosu'nda yapılan
irdelemelerle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

1 — Gabronun Maestrihtiyen'aen daha genç (ola»
sıh Eosen sonu) yaşta olduğu vurgulanmıştır.

2 — Gabronun toleyitik nitelikte olduğu ve olaau
lıkla bir yay sisteminde oluştuğu belirlenmiştir,

înceleme alanını da içine alan ofiyolitlî kuşakta,
ofiyolitlere ait magmatik kayaçlarm toleyitik nitelikte
oldukları ve okyanus ortası sırtlarda oluştuMan benim,
senmektedlr (Yıldız, 1981; Buket, 1982), Ancak Yıldız-
dafı Gabrosui FeÄrose ofiyolit simposyumunda (10T2)
tanımlanan "ofiyolitli diziM de yer alan gabrolara kar»
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filık gelmemektedir; Yukarıda belirtildi jji gibi bu gab-

ronun yaşı da ofiyolitltrin ve ofiyolitli karışığın oluşum

yaşlarından çok daha gençtir. Ayrıca, bu gabro bîr

sokulum kayası olarak gelişmiştir ve domsal bir yapı

sunmaktadır. Bu özellikleri ile Yıldızdaki Gabrosu, ofi-

yolitli karışık iğinde tektonik dilimler halinde yer alan,

kısmen başkalajpma uğramış gabrodan ayırtlar-mıştır,

Yukardaki değerlendirmelerin ışığında, Yıldızdaği

Gabrosu, tüketilmiş manto (depleted mantle) kalıntı-

sından ayrılan bazaltik bir magmanın farklılaşması

(differentiation) ile oluşmuş bir sokulum kayası ola-

rak gelişmiş olabilir. Bölgenin eş kökenli magma ka-

yaları Üzerinde, özellikle nadir teprak element içerik-

leri (REE) belirleme çalışmaları sonucunda yapılacak

İrdelemelerle konuya, daha fazla açıklık getirilebilecek«

tir.
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