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Çelikhan Doğusu Lökokuvarsmonzonitleri
Üzerine Petrokimya ve Jeokronoloji Verileri
(Adıyaman - Türkiye)

Petrochemical and Geochronological data on Beucocratic quartz monzonites at the east of Çelikhan {Adıyaman
Turkey)

ÖZKAN PÎŞKÎN E.Ü. Yer Bil. Fak. İzmir.

ÖZ: Çelikhan'm (Adıyaman) yaklaşık 4 km. doğusunda yüzeylenmeğe başlayan intrüzif löko kuvarsmonzonitler post-
tektonik, stok tipi bir kütle oluştururlar. İncelenen kor kayaçlarda, gerek yersel petrografik değişiklikler, gerekse
kapsadıkları çeşitli anklavlar nedeniyle izlenen heterojenlik kimyasal analizlerine de yansımaktadır. Temeli oluşturan
eski kristalin şistlerde termal metamorfizmaya neden olan intrüziflerin çakılları Lütesiyen tortul kayaçlarmda bu-
lunmuştur. K/Ar yöntemiyle biyotitler üzerinde yapılan ölçümlerin verdiği 62 milyon sene, jeolojik gözlemlerde elde
edilen geniş zaman süreci içinde intrüziflerin sokulum yaşını belirlemektedir.

ABSTBACT: At about 4 km. east of Çelikhan (Adıyaman) intrusive rocks crop out in a tectonic zone. These intru-
sive, leucocratic quartz monzonites form a circumbscribed, post-tectonic stock which is fairly heterogeneous by its
local compositional variations and by the presence of numerous xenoliths of various origins. A straight zone of
thermal metamorphism, rich in biotite, has developed in the former crystallophyllien rocks at the contact of the
intrusion, the fragments of which are found in the lutetian sediments. These observations have been confirmed by
K/Ar measurements, made on the biotites (62 m.y.) which show the age of the intrusion.
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GÎRÎŞ

Çelikhan'ın yaklaşık 4 km. doğusunda görülmeğe başlanan
magmatik kayaçlar, büyük ekseni 8 km., küçük ekseni 1
km. olan, D-B doğrultulu bir masif oluştururlar (Şekil 1).
Özellikle doğu bölgesi incelenen intrüzif kayaçlar, Çelikhan
güneyinde, Akdağ yöresinde KD'ya uzanan bindirme zonun-
da yüzeylenirler. Çevresi belirli, stok tipindeki masifin yer
aldığı bölgedeki jeolojik birimler şu şekilde özetlenebilir.

Şekil 1: 1/500.000 ölçekli jeolojik haritada incelenen masifin ko-
numu. 1: kristalin gist, 2: intrüzif kayaçlar, 3: ofiyolit,
4: Kretase, 5: Eosen, 6: volkanik kayaçlar.

Figure I: Locality of the studied massif on the geological map
(scale 1/500.000). t: crystallophyllien rocks, 2: instrusives,
3: ophiolites, 5: Cretaceous, 5: Eocene, 6: Volcanic rocks.

I. Kristalin şistler

Eski temeli oluşturan kristalin şistlerde Alp orojenez
öncesinin yeşil şist ve amfibolit fasiyes parajenezi izlenir.
Ayrıca, yer yer migmatizasyona uğramış bu metamorfitler,
güneye doğru Kretase ve Tersiyer sedimanları üzerine bin-
dirmişlerdir.

II. Ofiyolitler

Bölgenin özellikle doğu kesiminde oldukça geniş yayılım
gösteren ofiyolitler harzburgitik tektonitler, lerzolit, pirok-
senit, verlit, serpantinit, ortoamfibolit, kümülat gabro, gab-
ro.diyorit, diyabaz dayk topluluğu, diyabaz breşleri,, yastık
lavlar, hiyoloklastikler ve tüflerden oluşmuşlardır. Ofiyolit-
lerin bir bölümü Kretase çökel ortamıyla ilgili gözükmesi-
ne karşın, özellikle yastık lavların büyük kısmındaki bazı
gözlemlerle deniz dibi volkanizmasının Eosen'e kadar tek-
rarlandığı varsayılabilir. (Pişkin, 1972).

III. Kretase sedimanter kayaçlan

Deniz altı volkanitleriyle arakatkılı ve güneye itimli kuv-
vetli kıvrımlı bu birimde Maastrihtiyen kireçtaşları, radi-
yolarit çörtlü kireçtaşları, silisli kireçtaşları ve dolomitik ki-
reçtaşları görülmektedir.

IV. Tersiyer sedinıanter kayaçları

Üçüncü birimi oluşturan kayaçlar, kireçtaşları, kumtaş-
larıyla arakatkılı marnlardan oluşmuş Tersiyer sedimanları
ile açılı bir uyumsuzlukla örtülmüşlerdir. Kireçtaşlı seviye-
ler, Paleosen-Orta Eosen arası, fakat genellikle Alt Eosen
yaşlıdırlar.

Kumtaşlarmm taşınmaya uğramış mikrofaunası nede-
niyle bu oluşumlara Orta Eosen ve Alt Miyosen arasında
değişen yaş verilebilmektedir. Kretase serisine göre daha
az kıvrılmaya uğramış bu birimde de itilim yönü genel ola-
rak K-G doğrultuludur.

MİNERALOJİ - PETROGRAFİ

Mikroskopik araştırmalar, intrüzif kütleyi çoğunlukla
löko kuvarsmonzonitlerin oluşturduğunu, bunun yanında yer-
sel olarak monzonit, lökomonzonit ve siyenitik türlerin de
izlenebildiğini ortaya çıkarmaktadır. Renk indisi 10 ile 40
arasında değişen, orta ve iri taneli, nadiren porfirik gö-
rünümlü bu kayaçlarda hipidiyomorf taneli doku yaygındır.
Masifin heterojenliği yukarıda belirtilen yersel fasiyes de-
ğişiklikleri ve bol olarak izlenen anklavlarla vurgulanmıştır.

Anılan anklavlarm bir bölümü eski metamorfik kö-
kenli olup intrüzif kütlenin temelle olan dokanağma yakm
yerlerde kayaca ağmatitik (breş görünümlü migmatik) gö-
rünüm verirler. Bu tip anklavlar ortoklaz, plajiyoklaz, biyo-
tit, diyopsidik ojit ve yeşil hornblend'den oluşmuşlardır. Bu-
na karşın eski temelde, masifi çevreleyen yaklaşık 20 m.
genişlikteki bir zonda biyotit miktarı artmakta ve pennitleş-
miş olarak izlenen kordiyerit ortaya çıkmaktadır. Pelitik
dizide kordiyeritin albit-epidot hornfels fasiyesinde oluşa-
bileceği bilinmesi ve kardiyeritle birlikte oligoklaz izlenme-
si, intrüziflerin eski metamorfik temel kayaçlarmda horn-
blend-hornfels fasiyesinin en düşük dereceli terimlerini oluş-
turduğunu, buna karşın yine eski temel kökenli fakat masif
içine alınmış parçalarda metamorfizma derecesinin daha
yüksek olduğunu düşündürür.

İkinci tip anklavlar, renk indisleri 45'den yüksek, boyutları
birkaç cm'den birkaç dm'ye kadar değişen, lökozom* ta-
rafından az çok sindirilmiş monzonitik, melamonzonitik,
ve meladiyoritik tür kayaçlardır. Gerek intrüzif kütlede ge-
rekse bu anklavlarda birincil mineral olarak ortoklaz, plaji-
yoklaz, kuvars, diyopsidik ojit, yeşil hornblend, biyotit ve
müskovit izlenmektedir. Plajiyoklaz genellikle %20 An.
içerir, bu miktar zonlu kristallerin merkezlerinde %35'e ka-
dar çıkabilmektedir. Diyoritik anklavlar çevresinde bazen
ortoklaz ve plajiyoklaz özel bir dağılım gösterirler. Ortok-
laz, anklavı çevreleyen ve 0.5 cm. genişliğinde bir zon oluş-
tururken plajioklaz daha sonra ortaya çıkar. Yeşil hornblen-
din dağılımında feldspatlarda olduğu gibi özel bir durum

•* lökozom: iki veya daha fazla petrograiik olarak farklı ve herhan-
gi kökenli malzemeden oluşmuş korismit olarak adlan-
dırılan kayacın îökokrat kısmı.
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izlenir; bu amfibol anklavlarm kenar bölgelerinde bol ola-
rak gelişmiştir. Bu özel mineral dağılımlarını aşağıdaki iki
kuram altında açıklamak olasıdır. Anklavlarm lökozomdan
daha eski olduğu düşünüldüğünde, kenarlara doğru amfibo-
lün artması ve pirokseni ornatımı 'granitik eriyiğin" pota-
sik metazomatik metamorfizma etkisi altında olduğu ile ka-
bul edilebilir. İkinci kuram altında; anklav ve "granitik eri-
yiğin" aynı yaşlı olduğu varsayıldığında, anklav çevresin-
deki pertitik ortoklaz zarfının daha sıcak olan bazik bir ka-
yaç çevresinde kristalleştiği düşünülebilir.

Sfen, apatit, zirkon, allanit, manyetit, pirit ve hema-
tit gibi aksesuvar mineraller yanında ikincil olarak oluşan
klorit, serisit, zoisit, epidot, kalsit, albit, ve kuvars bu kayaç-
larda izlenirler.

Anklav olarak nitelendirilebilecek son tip kayaçlar Kö-
seuşağı köyünün batısındaki geçide yaklaşık 500 m. mesa-
fede, ezilme zonlarında izlenen flogopitli ültrabaziklerdir.
Breşik görünümlü kayaç, serpantinleşmiş olvin (ft-krizotil,
manyetit taneleri), daha taze diyopsidik ojit (az miktarda
tremolite dönüşmüş) ve dilinim yüzeyleri ile çevresinde opak
toplanmalar gösteren flogopitten oluşur. Peridotit parçaları-
nın oldukça asit bir magma içine alındıkları varsayıldığında,
flogopit ve tremolitin oluşmasını deneylerle saptayan aşağı-
daki denklemlere göre metazomatik metmorfizma etkisi açık-
lanabilir.

Tremolit
Flogopit

buhar

enstatit -f diyopsid 4- kuvars + buhar
forsterit + lösit + ortorombik KALSÎO4

Enstatit, diyopsid ve forsterit ile denklemlerin sağ ta-
rafı bir peridotit bileşimindedir, flogopit oluşması için ge-
rekli potasyum metazomatik kökenli olabilir. Diğer taraftan
tremolitin ve flogopitin (Yoder ve Eugter, 1954) duraylılık
eğrileri ile bazaltın en küçük ergime eğrisi gözönünde tu-
tulduğunda, derin bazik kayaçlarda flogopit bulunabilece-
ğini görüyoruz. Buna karşın tremolitin birincil olamıyacağı,
ve serpantinleşme ile oluştuğu varsayılabilir.

KİMYASAL. VERİLER

Kimyasal analizleri XRF yöntemiyle saptanmış (çizelge
1) numunelerin CÎPW norm değerlerinden modal değerlere ge-
çilmeden, bu normdeğerleri Streckeisen'm (1967) Q-A-P di-
yagramına yerleştirilmiş (Şekil 2) ve monzodiyorit bölgesi-
ne yaklaşan monzonit ve kuvars-monzonit bölümlerinde bu-
lunduğu gözlenmiştir. Buna karşın anklavlar, monzonit ve
monzodiyoritik bileşim gösterirler.

Niggli parametreleri diğişim diyagramında (Şekil 3)
yaklaşık si = 150 değerinden geçen düşey bir çizgi iki ayrı böl-
ge ortaya koymaktadır. Bu çizginin solunda kalan anklavlar
bölgesinde fm, c, al ve alk parametreleri sağ kısma (löko-
zom) göre daha yüksek değişmeler gösterirler. îzofalı nok-
tası si = 182 de olup (al = fm = 30), al-alk farkı 5 ile
11 arasında düşük değerdedir. Kimyasal analiz çizelgesine
eklenen flogopitli ültrabazik anklavlarm kimyasal bileşimi
bölge ofiyolitlerinin ültrabazikleri ile karşılaştırıldığında
(Pişkin, 1972) anklavlarm A12O3, CaO, Na2O, IÇ2O, TiO ce
zengin MgO ce fakir olmaları dikkati çekmektedir.

AFM (K2O + Na2O)/(FeO •+ Fe2O3)/MgO) diyagra-
mında (Şekil 4) bir numune dışında, kimyasal analizler M

Sekil 3: Niggli parametreleri değişim diyagramı; ultrabazik
anklav diyagrama yerlegtirilmemigtir.

Figure 3: Variation diagram of Niggli parameters; the ultrabasic
xenolith has not been included.

ve A noktaları arasında gelişme göstermektedir. Diyagra-
mın M köşesine doğru anklavları, A köşesine doğru löko-
zom analizlerini görmekteyiz.

întrüziflerin sokulum zamanını smırlıyan jeolojik göz-
lemler şu şekilde özetlenebilir. Temeli oluşturan kristalin
şistler intrüziflerin dokanağmda termal matamorfizmaya
uğramışlardır. Aynı kayaçlarm rejyonal metamorfizma ya-
şım Hersiniyen varsaydığımızda (Yılmaz, 1971), intrüzyo.
nun Hersiniyen sonrası gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır,
întrüzifleri örten, köşeli ve intrüzif kökenli kayaç parçaları
ve mineraller içeren lütesiyen kireçtaşları da intrüziflerin
sokulum sürecinin üst sınırını oluştururlar. Böylece intrüz-
yonun Hersiniyen sonrası ve lütesiyen öncesini kapsayan
uzun bir zaman süresi içinde oluştuğu görülmektedir.
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Şekil 4: AFM diyagramında kimyasal analizlerin dağılımı. Ank-
lavlar (.), lökozom analizleri Cx) ile işaretlenmiştir.

Figure 4: Distribution of chemical analyses on AFM diagram.
Xenoliths (.), leucocratic monzonites (x).

JBOKRONOMETRÎK VERİLER

Jeokronometrik ölçümler için, potasyum analizi monok-
romatik filtreler ile donatılmış, EEL alev fotometresi ile
yapılmıştır. Sodyum etkisini önleyebilmek için bir düzelt-

meye gidilmiş, aynı kayacın analizi iki defa tekrar edil-
miş olup belirginlik = % 0.1 dir. Argonun izotopik analizi,
"pyrex" saflaştırıcısı "on line" olarak bağlı ekstraksyon
rampası ve 4100 gauss'luk daimi mıknatıs ile donatılmış
MS-10 AEI kütle spektrometresi ile yapılmıştır. Çizici
"Clusius Zürich" (%99,8 A^«)dir. Kullanılan sabitler ise
X£ = 0.585 X10-ao/yıl, \p = 4.72 X lû-ıo/yıldır. Atmosfer
argonunun kütle spektrometresinin içine giren argon oranı-
nın %50 sinden fazlasını oluşturmadığı varsayıldığında, yaş
saptamasında toplam yanılgı ± %4t dür.

Intrüzif kayaçlar dışında yörenin eski metamorfik te-
melinin önemli kısmını oluşturan mikaşistler üzerine ayrı
bir ölçüm yapılmıştır. Aşağıda belirtilen sonuçlarla (Çi-
zelge 2) ilgili olarak öne sürülebilecek düşünceler şunlardır.

Alp orojenezi ile eski temelin yenilenmeğe (rajönisman)
uğradığı mikaşistlerde elde edilen sonuçlarla ortaya çıkmak-
tadır. Yılmaz (1971) tarafından Rb-Sr yöntemiyle Bitlis
masifinde mikaşistler üzerine elde edilen 325 m.s. lik sonuç
Hersiniyen yaşı göstermekle beraber, bu kayaçlarm sedi-
manter kökenli olması yine aynı araştırıcı tarafından zir-
konlar üzerine verdiği yaş (629 m.s.) ile kanıtlanmakta-
dır, întrüzif kayaçlarda, löko kuvarsmonzonitlerin biyotit-
leri ile 61,4 ve 62,3 m.s. lik sonuçlar elde edilirken ültra-
bazik anklavlann flogopitleri 52,8 m.s. vermektedir.

Yukarıdaki radyometrik verilerin göreli uygunluğu ült-
rabazik anklavlann intrüzif masife göre daha eski olabilme
varsayımları üzerine açıklık getiremez. Anılan veriler bu
anklavlann intrüzif kütleye katılmış olmaları veya bir di-
feransiyasyon ürünü olup olmadığı hakkında da bizi aydm-
latamaz. Ayrıca, elde edilen 62 m ŝ. değerinin radyojenik
argon nedeniyle yüksek olduğu düşünülebilirse de Lütesi-
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yen (53 m.s.) sedimanlarmm intrüzifleri örtmesi bu var-
sayımı ortadan kaldırır. Buna karşın argon kaybı olduğu
düşünüldüğünde intrüziflerin 62 m.s. den daha eski olma-
ları gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda vurgulandığı gibi masif bol miktarda bazik-mela-
nokrat anklav içermektedir. Bu anklavlarm "granitik eriyik"
ile özdeşleşmeleri lökozomun bileşiminin değişmesine yol
açmaktadır. Masifin heterojenliği, anklavlarm bolluğu ve
bu anklavlarm özdeşleşmesi masifin kökeninin melez (hib-
rid) olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca çevrenin eski
temelinde yer yer izlenen migmatitleşme, masifin oluşum
mekanizmasının kökeninde anatektik sürecin tümüyle olası-
lık dışı bırakılamıyaeağmı kanıtlar. Jeolojk gözlemler ve
eldeki verilerin ışığında intrüzyonun Hersiniyen orojenezi
sonrası olduğu açıktır; bunun yanında yerleşimin Paleosen'-
de gerçekleşmiş olması olasıdır.
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