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Burhan Mahallesi - Yuları Köyü arasında bulunan
galenitli barit yatakları (Gazipaşa - Antalya)11

Galenite - bearing barite occurrences beetween Burhan Mahallesi - Yuları Köyü (Gazipaşa - Antalya, Turkey)

AHMET AYHAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Maden - Etüd Dairesi, Ankara.

ÖZ : Burhan Mahallesi - Yuları Köyü arasında Permiyen yaşlı kayaçlar içinde bulunan galenit içerikli barit zu-
hurlarının birincil yataklanma şekli sedimanterdir. Zuhurlar, bölgesel metamorfizma, tekrarlanan şiddetli tektonik
ve karstlaşma hareketlerinden etkilenmelerine karşın, yeterli sedimanter yapıyı gösterebilmektedirler. Çalışma sa-
hasının barit zuhurları tabaka ve damar şekillidirler. Damar biçimli baritler, sedimanter baritlerin diyajenez, eş-
tektonikte etkinmesi ve karstlaşma sırası taşınma sonucu oluşmuşlardır.

Çalışma sonucu elde edilen verilere göre zuhurların magmatik faaliyetlerle doğrudan ilişkisi yoktur. Zuhur-
ların içerdiği metal iyonlarının ekshalatif - sedimanter faaliyetlerden çok, NaCl'ce zengin formasyon sularından
kaynaklandığı veya doğrudan selektif çökelmelerle oluştukları düşünülmektedir.

ABSTRACT : In the study area, galena - bearing barite occurrences in rocks of Permian age, are sedimentary in
origin. Despite the occurrences were affected by regional metamorphism, strongly repeated tectonic movements and
karstification, they show enough evidences of sedimentary structures. Barites are either stratiform or vein - like.
Barite veins in sedimentary deposits are related to transport during karstification and the effect of diagenesis to-
gether with syntectonic movements. According to data obtained in this study, the ore deposits do not have any di-
rect connection with magmatic activities.

The origin of ore - forming metal ions can be explained by NaCl - rich formationwater in sediments or by di-
rect selective precipitation rather than by an exhalative - sedimentary mode of formation.

GİRİŞ
Burhan Mahallesi - Yuları Köyü (Gazipaşa - Antalya)

arasında bulunan barit - kurşun - çinko yatakları ilk ola-
rak Vache (1966) ve Petrascheck (1967) tarafından Batı
Toroşlar çerçevesinde ele alınmıştır. Her iki çalışmacı da
yatakların kökenleri ile ilgili sorunlara yeterli çözüm ge-
tirememişlerdir. İnceleme alanının doğusunda yeralan Ka-
ralar barit yatakları Striebel (1965) tarafından incelenmiş
ye yataklanmanın ekshalatif - sedimanter süreçlerle ger-
çekleştiği savunulmuştur. Blümel (1965), inceleme alanın-
dan çok uzakta bulunan Ortakonuş (Anamur) kurşun -
çinko cevherlerinin Triyas yaşlı Kaş Serisi içindi sediman-
ter ortam koşulları altında çökeldiğini ortaya koymuştur.
Gazipaşa batısındaki yatakların kökenlerini açıklamak
amacıyla yapılan ayrıntılı jeolojik, mineralojik, petrogra-
fik, paleontolojik ve jeokimyasal çalışmalar Ayhan (1979)
tarafından yapılmıştır. Gevher minerallerinin tayini mik-
roskopik çalışmalar yanısıra X - ışınları ile mikroprob, Ba
ve Sr dağılımları ise atomik absorbsiyon ve X-ışınları
flüoresans analizleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmala-
rın sadece bir bölümü bu çalışmada sunulmuştur.

Şekil l'de görüldüğü gibi zuhurlar KB-GD yönünde
Akdeniz kıyısına paralel uzanan 6x2 km boyutlu bir alan
içinde yüzeylenirler. Bölgenin başlıca kayaçları Permiyen
yaşlı değişik türde şistler (serisit şist, kuvars - serisit şist,
kloritli şist ve kalkşist), kuvarsit, dolomit, baritli kireçta-
şı, bariüi şistler, killi şistler (kamalı şistler), tabakalı ki-
reçtaşlandır. Ayrıca yer yer alüvyonlara rastlanmaktadır.
Öte yandan haritaya konulamayacak ölçülerde ufak, bank-

lı kireçtaşı altında bulunan bir kuvarsit seviyesi ile Burhan
Mahallesi yakınında özellikle dere içinde kireçtaşı tüfleri
bulunmaktadır (şekil 2).
SAHA GÖZLEMLERİ

Galenitli barit zuhurlarının içinde yataklandığı kar-
bonatlı kayaçlar, bölgenin Alpin hareketlerle yönlenen ve
biçimlenen diğer kayaçlarına uygun KB - GD doğrultulu-
durlar. Barit tabakaları ve damarları (levha I, şekil 1) Bur-
han Mahallesi'nde yaklaşık 1 km uzunlukta bir kesimde
çoğunlukla merceksel biçimli ve kesikli şekilde, istiflen-
menin belirli düzeylerine bağlı ortaya çıkarlar. Barit ta-
bakaları yersel kalınlaşma ve incelme göstermekte olup,
bu yapılarını genellikle yatay - dikey tektonik hareketler
ve karstlaşma sonucu almışlardır. Böylece tabakaların bi-
rincil yapıları geniş ölçüde bozulmuş ve kaybolmuştur.
Tüm değişikliklere karşın zuhurların birincil sedimanter
yapısını belirleyecek özellikleri korunmuştur.

Kalınlıkları değişen barit tabaka ve elemanları en fazla
2,2 m. kalınlıkta olup; değişen oranlarda galenit içerirler.
Barit tabakalarının az olan kalınlıklarına karşın, birincil
yapılarıyla olan uyuşumları oldukça fazladır. Cevherce fa-
kir kesimlerde birincil özellikler korunmuş, cevherce zen-
gin kesimlerde tekrar kristalleşme ve kristal büyümesi so-
nucu bu özellikler bozulmuştur (Schulz, 1976). Bu nedenle
bazı barit tabakalarının eğim yönünde yüzeyden derinlere
gidildikçe kalınlaşması olasıdır.

Sahada kireçtaşı - dolomit ardalanması yanında yer
yer tipik sedimanter yapıyı gösteren ince bantlı kireçtaşı,
dolomit, çört, barit ve opak mineral ardalanması izlenmek-

(1) Bu makale Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı'nda bildiri olarak sunulmuştur.
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tedir. Anılan kayaç-cevher ardalanmalarında çekim sü-
reçleri ile biçimlenmiş jeopedal yapı örnekleri gözlenmek-
tedir. Baritli kireçtaşı tabakalarının içinde saptanmış başka
bir yapı türü de barit tabakacıklarının hareket yapılarıdır
(levha I, şekil 2). Hareket yapılarını, büyük bir olasılıkla
tortulanma sırasında etkin olan yatay hareketler oluştur-
muştur. Daha sonra yörede ortaya çıkan bölgesel metamor-
fizma yoluyla hareket yapılı barit tabakacıklarının etkin-
diği ve belirli yerlerinden genel istiflenmeye uyumlu bi-
çimde gerilip, uzatıldıkları belirlenmiştir. Dolomit seviye-
lerinde de benzer oluşuklar az sayıda değildir. Özellikle
tabakalı ve kıvrımlı killi dolomit paketleri sınırlı ölçüde
galenitin ince saçınımları ile barit tabakacıklarmı içer-
mektedir. Paketler içinde barit -. yankayaç ilişkileri irde-
lendiği takdirde denizaltı kaymalarının izlerine raslanıl-
maktadır.

Baritli kireçtaşlarının üzerinde istiflenen baritli şist-
lerde ve her iki kayaç türünün geçiş kesimlerinde, arda-
lanmalı çok sayıda barit tabakası mm - cm ölçeğine kadar
inebilmektedir. Aynı zamanda iyi kıvrımlanmış tabakalar,
serisit şist ve kalkşist gibi yantaşlarına uyumluluk göster-
mektedirler. Geçiş kesiminde kil minerallerince zengin do-
lomit şerit ve sucuk yapılarının hem kireçtaşı, hem de
tabakalarıyla uyumlu konumu baritin sedimanter çökeli-
mini destekleyen önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Ba-
zı örneklerde tabakalanmaya paralel baritleri ikincil kö-
kenli barit damarları kesmektedir (levha I, şekil 3). Gazi-
paşa doğusunda Kaptan İskelesi civarında şistler içinde
tabakalanmaya paralel konumlu, kıvrımlı barit zuhurla-
rına rastlanmaktadır (Sadıklar, 1978).

Sedimanter yapıların en fazla korunduğu baritli kireç-
taşı mostralarında yukarıda anılan yapılar yanında mak-
ro ve mikro ölçeklerle kıymetli birincil sedimanter bulgular
derlenmiştir. Şekil 3 örneğinin sergilediği gibi baritli kireç-
taşlarmda ardalanmalı kireçli dolomit, çört ve barit tabaka-
larından kireçli dolomitlerin en kalın tabakaları sinjene-
tik süreçlerle şekillenmiş ve bunu izleyen bölgesel meîa-
morfizma ile gelişerek sucuk yapısı kazanmışlardır. Aynı ka-
yaçlarm rekristalizasyon sürecinin yoğun etki alanı dışında
kalan kesimlerinde bulunan stilolitler barit kristalleriyle
beraber kalsit, kuvars ve demir minerallerini taşımaktadır.
Amstutz ve Park (1967) stilolit sınıflaması çerçevesi içinde
1, 3 ve 4 tiplere benzerlik göstermektedirler.

El örneği ölçeğinde fiziksel özellikleri nedeniyle kaba
ve kısa prizmalı, masif iri plaketli, tüyümsü ve romboed-
rik barit kristalleri ayırt edilmektedir.

iki ayrı karstlaşma süreciyle karbonatlı kayaçlar için-
de tabaka yüzeyleri, kırıklar ve makaslama zonlarında yay-
gın ince ve kırıntılı karst sedimanları, çöküntü breşleriy-
le birlikte baritler çökelmiştir (levha I. şekil 4; levha II,
şekil 1). Karst cepleri ve boşlukları, kalsit, kuvars ve ba-
rit kristalleriyle ya tamamen doldurulmuşlar, ya da duvar-
ları sıvanmıştır. İki karstlaşma fazından ilki etkin bir şe-
kilde gelişerek baritlerin büyük ölçüde taşınmasına ve ki-
reçtaşlarının kenar çatlaklarından itibaren aşınmasına ne-
den olmuştur (levha II, şekil 2 ve 3). İkinci karstlaşma fa-
zı ile boşlukları daha çok kırmızı renkli killi toprak, ku-
vars, barit, serüzit ve yankayaç parçalarıyla dolgulanmış-
tır.

CEVHER ÖRNEKLERİNDE MİKROSKOBİK GÖZLEMLER

Barit ve eşlik eden minerallerin petrografisi
İnce kesitlerde barit, kuvars, feldspat, kalsit, dolomit

vb. izlenmiştir. Bunlardan ilk üçü köken ve mineraloji
açısından ilginç olmaları nedeniyle aşağıda kısaca ele alın-
mıştır :

Barit. Jeolojik olaylar ve bunun sonucunda gelişen
remobilizasyon sürecinin neden olduğu dönüşümler ve
değişiklikler, farklı barit oluşumlarının yaş sırası ile olu-
şum koşullarını belirlemede iki önemli engeli oluşturmak-
tadırlar. Tüm bu engellere karşın optik ve doku özelliklen
yoluyla en az üç barit oluşumunun var olduğu saptana-
bilmektedir. Bazı ince kesitlerde kristallerin farklı büyü-
me yönleri, sönme açıları, renk tonları ve tipik ikiz yapı-
larıyla ilk iki barit oluşumu birbirinden kolayca ayırt edil-
mektedir (levha II, şekil 4). Daha genç ve ufak kristalli
üçüncü bir barit oluşumu, ilk iki oluşuma damarcıklar
halinde sokulmaktadır (levha III, .şekil 1). Bunların dı-
şında ince taneli hamur ve içindeki iri barit kristal olu-
şumları oldukça yaygın olup diyajenez ve rekristalizasyon
süreçleriyle doğrudan ilgilidirler (levha III, şekil 2).

Baritler içinde kırıntılı kuvarslar, çörtler ve kuvarsit
parçalarının tabakalanmaya uyumlu dizilimi sedimanter
çökelimi yansıtmaktadır. Kırıntılı kuvars parçaları ile alt-
larında çökelen ince galenit tabakacıkları jeopedal yapı-
ları oluşturmaktadır. Anılan yapıların şekillenmesi gerek
tortulanma gerekse diyajenez sırasında özellikle bileşen-
lerin yoğunluk ve viskoziteleriyle yakından ilgilidir. Ben-
zer örneğe, baritli kireçtaşlarında sığ deniz - karbonat -
ortamına işaret eden (Müller, 1977) kalkintraklastları ve
molusk görünümlü oluşuklarla onlara uyumlu tortulanan
kuvars içerikli barit tabakacıkları arasında da rastlanıl-
maktadır (levha III, şekil 3). Şiddltli tektonizma nedeniy-
le rekristalize bartlerde kataklastik oluşuklar yaygındır
(levha III, şekil 4).

Kuvars. Baritlerin en çok eşlik eden mineral olan
kuvars da düzensiz dağılımlı olup birkaç oluşum halinde
gözlenmektedir. Değişken tane boyları yanı sıra mineral
dizilimi ve şekilleri, diğer bileşenlerle geometrik ilişkileri
hemen her oluşum için başlıca ayırtman esaslardır. Ba-
ritler içinde zonlu, özşekilli, yerli (otijen) kökenli iri ku-
vars kristalleri ile kırıntılı kuvarslar ve remobilize kuvars
türleri ayırt edilmiştir.

Kataklastik deformasyona uğrayan bazı kristallerin
kırık ve çatlakları ince barit kristalleri tarafından tama-
men doldurulmuştur. Birçok yazarca (Tröger, 1969) diya-
jenetik kökenli olarak kabul edilen uzun prizmatik ku-
varsların çoğu örneklerde S - yüzeylerine şekilce uygun
dizilimleri yaygındır.

Feldspat. Kesitlerde çok az bulunmalarına karşın ba-
rit tabakalarında piritlerle ardaşıklı seviyeler oluşturması
ve tabakaya uyumlu uzanımıyla baritin sedimanter bir
ortamda çökeldiğini yansıtması açısından önem taşıyau
feldspat kristallerinin kesitleri genellikle özşekilli olup,
albit konumuna göre basit veya polisentetik iktelenmelere
sahiptirler. Kataklastik etkilerin izlerini taşıyan kristal-
ler kenarlarından itibaren yer yer aşınmaya uğramışlar ve
çoğu kısımlarda bozunarak serisit, klorit, kaoline dönüş-
müşlerdir. Bu ayrışma mineralleri barit, kuvars ve demir-
oksitlerle birlikte bazı feldspat kristallerini kesen şistleş-
me yüzeylerinde de bulunmaktadır. Ayrıca feldspat kris-
tallerine yerleşen yuvarlak barit taneleri; poikiloblastik
kapanıma benzeyen yapılar göstermektedirler.

Parlak Kesitlerde Cevher Mineralleri
Parlak kesitlerde galenitlerle beraber az miktarda pi-
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rit, kalkopirit, tennantit - tetrahedrit, sfalerit, serüzit, li-
monit, anglezit, idait, tenorit, kovellin, azurit ve malakit
gözlenmiştir. Mikroskopik araştırmalar ve bileşimleri açı-
sından önem taşıyan bazı minerallerin özellikleri aşağıda
işlenmiştir.

Galenit. Saçınımlı, tabakalı veya damar şekilli, özşe-
kilsizden özşekilliye kadar değişen kristaller halinde he-
men her barit zuhurunda izlenebilmektedir, iri taneli saf
galenit kristalleri, özellikle kırıklı ve remobiiizasyona uğ-
rayan kesimlerde daha zengindir. Kuvars kristallerini ku-
şatan ve baritll eş zamanlı oluştuğu varsayılan galenitler-
den başka, daha sonraki evrelerde madde göçüyle ilgili ga-
leni tli çatlak dolgularının varlığı belirgindir. Mekanik
kuvvetlerin izlerini taşıyan galenitlerde «Bleischwelf»1 olu-
şumunun örneklerine rastlanmaktadır.

Tennantit - Tetrahedrit (Fahlerz). Galenit içinde
yuvarlak ve damla şeklinde yerleşen ve baritler içinde da-
ha iri kristaller şeklinde bulunan bu mineral tipik zeytin
yeşili - sarımsı yeşil renkler göstermektedir. Tektonikçe
deforme olmuş kesimlerde yer yer zayıf anizotropi etkisi
gözlenmektedir; Yapılarındaki yüksek As ve Sb oranları
nedeniyle tetraedrit ve tennantit kristallerinin karışımı
halinde bulunmaktadırlar. İçindeki zengin gümüş içeriği
% 0,36-0,52 arasında dğişmektedir. Bir örnekteki bileşen
yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir :

Cu 40,92
Fe 0,61
Zn 7,46
Ag 0,52
As 7,17
Sb 18,53
S 25,07

Mineralin ağırlık yüzdeli kimyasal formülü :
C-u2,67 Feo,o 4 Zno,47Ago,O2 (As0,40 Sbo,6O) l J 0 3 S g,2 5.

Pirit. Gezgen mineral- pirit, hemen hemen tüm ör-
neklerde özşekilli, yarıözşekilli, kataklastik ve yuvarlak
şekillerde gözlenmektedir. Çok fazla parçalanmış kataklas-
tik piritlerin kırıkları ve kenarları boyunca limonite dö-
nüşmeleri yaygındır. Makroskopik ölçeklerde bile ince ta-
bakacıklar oluşturan pirit mineralleri yer yer 2 mm bü-
yüklüktedirler. Dolgu ve ara maddelerinin çoğunluğunu
barit ve kuvars kristalleri, çok seyrek olarak da galenit
oluşturmaktadır. Framboidal şekilli yani küremsi, göze-
nekli piritler çok az da olsa gözlenmiştir.

Serüzit. Uygun oksidasyon koşulları altında galenit
kristal veya kristal toplulukları; kenar, çatlak ve dilinim-
leri boyunca serüzit tarafından ornatılmıştır. Şerit veya
zonlu bir şekilde görülen ornatma, barit içindeki galenitin
bulunduğu derinlik, galenitin zenginlik ve tektonik etki-
lenme oranına göre farklı şiddetlerde gelişimini sürdür-
müştür. Masif galenitin serüzite dönüşümü, bireysel kris-
tallere göre çok daha azdır. Ayrıca serüzitin diğer mine-
rallerin çatlaklarına yakın mesafede göç edip çökeldiği
saptanabilmektedir.

Serüzit, anglezit, kovelin, limonit y.b. gibi ikincil mi-
nerallerin biri veya birkaçı ile birlikte topluluklar oluş-
turmuştur.

Kovelin. Tennantit - tetrahedrit ve kalkopirit mine-

l i ) Galenitlerin dağ oluşumu veya öteki tektonik hareketlerle et-
kimesi sonucu bir çeşit rekristalizasyona uğrayarak antimoni-
te benzer bir görünüm kazanmasıdır.

railerini ornattığı gibi, küçük agregatlar halinde çeşitli
gang mineralleri içine yerleşmiştir. Bazı kesitlerde olduk-
ça yaygın oldukları gözlenmiştir.

İdait. Sadece bir lokasyonda galenit içinde rastlanan
Idait Cu5FeSg mineralojik bileşimine sahip, tabaka kris-
tal kafesli bir mineraldir. İncelenen idait minerali alışı-
lagelmiş idait minerallerinden daha fazla büyüklük gös-
termektedir. Mineralin içinde kapanmaları andıran ızgara
yapısı ilişkisi içinde bornit kalıntıları bulunmaktadır. İdait,
oksidasyon ve zenginleşme zonlarmda düşük ısı şartları
altında bornitten dönüşen bir bozunma ürünü olduğu ka-
bul edilmektedir (Frenzel, 1959).

JEOKİMYASAL SONUÇLAR
Hem barit zuhurlarından, hem de yantaşlarmdan alı-

nan jeokimyasal örneklerin analiz sonuçlan Ayhan (1979)
da ayrıntılarıyla verilmiştir. Yapılan analizlerle, yataklan-
manın kaynağı ve türünün diğer bir deyişle kökeninin
saptanması amaçlanmış olması nedeniyle esas cevher mi-
neralleri elementlerinden Ba ve Sr değerlerinin dağılım ve
değişkenlikleri incelenmiştir. Ekonomik deçer limitleri
içinde yer alan zuhurlarda barit miktarının %90,30 ile
%98,88 arasında değiştiği, artan SiO2 miktarlarıyla ters
orantılı olarak yüzde miktarlarının çok fazla azaldığı be-
lirlenmiştir.

Sr elementi ile Ba elementi atom yarıçaplarının ben-
zerliği nedeniyle barit kristal ağı içinde her iki elementin
değişen oranlarda izomorf karışımlarını değerlendirmek ve
bu noktadan hareketle kökensel yaklaşımlarda bulunabil-
mek amacıyla barit içindeki SrSO4 (sölestin) oranları ir-
delenmiştir. Barit kristallerindeki SrSO4 miktarları genel-
likle %0,87 ile %1,46 arasında oynamaktadır. Bu değerler
bilinen belli başlı önemli sedimanter barit yataklarına
benzerlik göstermektedir.

Yatakların yankayaçlarını oluşturan kireçtaşı ve dolo-
mitler içinde Ba ve Sr değerlerinin oldukça duraylı dağı-
lımlı kaldığı, özellikle cevher - yantaş sınır kesimlerinde
hidrotermal bir oluşumu yansıtacak düzensiz ve anormal
dağılımlı değerler saptanamamıştır (Ayhan, 1979).

BARİT ZUHURLARININ OLUŞUM MEKANİZMASI VE
İÇERDİĞİ METALLERİN KAYNAĞI

Tipik sedimanter yapıların gözlenebildiği Gazipaşa
barit zuhurlarının metal gelim kaynağını kesinlikle sap-
tamak oldukça güçtür. Ancak zuhurların genel karakteri-
ne uyan bir kaç yatak, oluşum modelinin sergilenmesi ve
irdelenmesi yoluyla, metal iyon gelim kaynağına yaklaşım
olanağı sağlamaktadır.

Bölgede yer alan iki ayrı sülfidli kurşun - çinko yata-
ğıyla barit zuhurlarının jeolojik konum ve geometrik iliş-
kilerinin karşılaştırılması, barit zuhurlarının sülfidli cev-
her yataklarını çepeçevre kuşattığını, yani geometrik bir
ayrılığın varlığını kanıtlamaktadır (Ayhan, 1982). Benzer
geometrik konum, stratiform barit - sülfid (pirit, marka-
zit, galenit, sfalerit) maden yataklarından Meggen / B. Al-
manya'da da görülmektedir. Ancak denizaltı volkanizma-
sıyla ilişkili ekstrusiv - hidrotermal kökenli Meggen ya-
tağında (Ehrenberg ve diğerleri, 1954) saptanan mağmatik
kayaçlar Gazipaşa yöresinde bilinmemektedir.

İnceleme alanının doğusunda bulunan Karalar kur-
şunlu barit yatakları Striebel (1965) tarafından incelen-
miş ve bu yatakların Üst Permiyen yaşlı kayaçlarm daima
belli bir seviyesinde sedimanter ortam koşullarında oluştu-
ğu belirtilmiştir. Bölgede herhangibir mağmatik faaliye-
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tin izine rastlanılmamasına karşın yataklanmanm deniz-
altı - ekshalatif - sedimanter süreçlerle oluşmuş olabile-
ceği tezi savunulmuştur. .

Karbonatlı kayaçlarda tabakalanmaya uyumlu barit
yataklarının diğer bir yerleşim mekanizması da .şöyle açık-
lanabilir : Kıyı akiferinin kenar kesimlerinde yeraltı su-
yu tablasının etkisiyle karbonatlı kayaçlar tabaka yüzey-
leri boyunca çözünebilmektedir ve bu arada yaygın çökün-
tü breşleri oluşmaktadır. Düşük ısılarda çözünme süreciy-
le gelişen boşluklarda taze, meteorik kökenli yeraltı sula-
rıyla indirgen deniz suyunun karışması sonucu iri kristal-

li, az mangan içerikli baritler çökelebilmektedir. (Morrow
ve diğerleri, 1978).

Çalışma alanımızda bu- kökensel modeli uygulama
olanağı yoktur. Çünkü barit zuhurlarında çöküntü breşle-
ri sınırlı bir yayılım göstermektedirler. Ayrıca cevherler-
de değişik ölçeklerde kısmen korunmuş sedimanter yapı-
lar ve çoğunlukla ufak kristalli baritler bulunmaktadır.

Bazı sediman istiflerin derin kesimlerindeki formas-
yon suları ve metalli çökeltiler belirli fiziko - kimyasal ko-
şullarda Ba, Pb, Zn, Çu gibi elementlerce zenginleşebil-
mektedir (Scherp ve Strübel, 1974). Anılan ağır metalli klo-
ritçe zengin çözeltiler kırık sistemlerini izleyerek yuka-
rıya doğru göç edebilmektedirler. Bu noktadan hareketle
elde edilen diğer verilere dayanarak çalışma sahasında bu-
lunan barit zuhurlarının oluşumu aşağıdaki şekilde açık-
lanabilir :

Yoğun metal içerikli çözeltilerin yeraldığı sedimanter
istiflerde eştektonik hareketlerle kırık sistemleri şekillen-
miştir. Kırık sistemleri yoluyla yükselen çözeltiler, tortu-
lanmanın sürdüğü denizel ortama taşınmışlar ve ortam-
daki sülfatça zengin normal deniz suyu ile karışarak BaSO4

şeklinde çökelmişlerdir.: .
Belirli kil minerallerinin değişen oranlarda Ba iyon-

larını absorbe ettikleri bilinmektedir. Yapılarında fazla
Ba iyonu bulunduran kil minerallerinin denizel ortamda
taşınmaları sonucu oralarda selektif (seçici) bir çökelme
süreciyle de sedimanter barit yataklarının oluşabileceği
olasılığını da gözden ırak tutmamak gerekmektedir.

Çalışılan sahada ve yörenin öteki belli başlı önemli
barit yataklarında yapılan gözlemler, damarlı barit yatak-
lanmasmın tamamen kırık tektoniği ile kontrol edilme-
diğini doğrulamaktadır. O halde eldeki bilgilerin ışığı al-
tında damar tipindeki barit yataklanması şu iki süreçle
gerçekleşmiş olabilir î •,-. •

a) Sedimanlar içindeki diyajenez ve eştektoniğin çö-
zeltilere birlikte etkimesi (Puchelt, 1967).

b) Karstlaşma, tektonik hareketler ve metamorfizma
yoluyla baritin remobilizasyonu.
SONUÇLAR

Daima üç stratigrafik seviyede görülebilen galenitli
baritlerin büyük bir kısmı Permiyenin sedimanter ortam
koşullarında çökelmişlerdir. Saha ve laboratuvar çalışma-
larıyla ortaya konulan önemli sedimanter bulgular şöyle
özetlenebilir: • . . . , .

1. Baritler, daima dolomitli, baritli kireçtaşları ve ba-
ritli şistler gibi belirli stratigrafik seviyelerde yantaşlara
uyumlu ve genellikle mercek şeklinde çökelmişlerdir.

2. Karstik dolgular ve remobilizasyon oluşukları dı-
şında uyumlu yataklanan baritlerin yantaşa olan dokanak-
ları kesindir.

3. Baritler çekim yapıları, denizaltı kaymaları gibi
yapılar göstermektedirler. Çört ve karbonatlı kayaçlarla
ardalanmalıdırlar.

4. Jeokimyasal analizlerle de kontrol edilmiş olan ta-
ban ve tavan kayaçlarmda hidrotermal evrenin belirgin
özellikleri saptanamamıştır,

5. Baritlerde ölçülen izomorf karışımlı Ba/Sr oranla-
rının değerleri, bilinen öteki sedimanter baritlerinkine ya-
kındır.

Damar şekilli baritler ise sedimanlara diyajenez ve eş-
tektoniğin birlikte etkimesi, karstlaşma ve bölgesel meta-
morfizma sırasında remobilizasyon sürecinin gelişmesiyle
şekillenmişlerdir.
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Biri Paleozoyikte, diğeri daha sonra ortaya çıkmış olan
iki metamorfik fazla Alanya Masifi etkilenmiştir. (Brink-
mann, 1976). Çalışılan sahanın bölgesel metamorfizmanın
yeşil şist fasiyesine ait kayaç serilerinde yerleşen baritler
metamorfizma sırasında belirli pH ve Eh koşullarına bağ-
lı olarak mobilize olmuşlardır. Bunun yanısıra birincil
baritlerin rekristalizasyona uğraması cevherlerde yapı, do-
ku ve konumlarında önemli değişimler yaratmıştır.

Batı Toroslar'da Alp orojenezi sırasında ve öncesinde
ana deformasyon fazları ortaya çıkmıştır (Ketin, 1977).
Bu deformasyonlarla oluşan kırık tektoniği karstlaşma faz-
larının karbonatlı kayaçlarda iyi gelişmesine ve cevher re-
mobilizasyonuna zemin hazırlamıştır. Anılan sürecin var-
lığı bölgedeki kurşun - çinko yataklarında daha kesin çiz-
gilerle gözlenebilmektedir (Ayhan, 1982).

Saha gözlemleri farklı jeolojik devirlerde en az iki
karstlaşma fazının etkinliğini kanıtlamıştır. Baritlerin ba-
zen yoğun silisleşmesi karst hareketlerinin sonucunda ger-
çekleşmiştir (Boni, 1979). Bögli (1978)'e göre endokarst (iç-
karst) olarak nitelendirilen bir süreçle, birbirleriyle karı-
şan sağnak su sızıntıları, yeraltı suları ve yoğuşma sula-
rının etkisiyle barit tabaka veya damarlarının bir yüzün-
de ve yankayacında silisleşme, karstcepleri ile boşluklar
oluşmuştur. Permiyende epirojenik hareketlerle Alanya ci-
varının yükselmesiyle ilişkili olarak bu yöredeki boksitler
kireçtaşı ceplerine yerleşmiştir (Peyronnet, 1971). Ayrıca
Orta Toroslarda Tersiyer sonunda karstlaşma ile önemli
jeolojik yapılar ortaya çıkmıştır (Atalay, 1973). Tüm bu
karstlaşma olaylarıyla Gazipaşa yöresi yatakları da büyük
ölçüde remobilize olmuşlardır.

Sedimanter barit zuhurlarının oluşumunda, metal
iyonlarının sedimanter ortalama gelimi genel olarak şu
mekanizmalarla gerçekleştiği kabul edilmektedir;

a) Baryumlu çözeltiler ekshalatif - hidrotermal kay-
naklıdır.

b) Permiyen yaşlı sedimanlarda Ba ve ağır metalli,
NaCl'ce zengin formasyon suları eştektonik hareketlerle
oluşan kırık sistemleri yoluyla denizel ortama taşınmıştır.

c) Doğrudan selektif bir çökelmenin varlığı.
Değinilen varsayımlardan ilkinin bölgede henüz her-

hangi bir volkanik kaynağın kesinlikle bilinmemesi nede-
niyle kabul edilebilme olasılığı zayıftır.
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PLATE I



LEVHA I

Şekil 1 : Kireçtaşı içinde kaim bir barit (Ba) damarı boyunca açılmış galeri.

Şekil 2 : Kireçtaşında barit tabakacığının (Ba) hareket yapısı (kıvrılmış ince tabakacık).

Şekil 3 : Kireçtaşında birincil barit tabakaları. İkincil barit damarları bu tabakaları kesmektedir, (alt soldan üst
sağa).

Şekil 4 : Kireçtaşı içindeki karstik bir barit zuhurundan artakalan çukur.

PLATE I

Figure 1 : Gallery along a thick barytes vein (Ba) in limestone.

Figure 2 : Movement structure of barytes layer (Ba) in limestone (folded thin layer).

Figure 3 : Primary barytes layers in limestone. Secondary barytes veins cutting these layers (from the bottom left
t o t o p r i g h t ) . •..-. ; " . . . . ' ' . . •"• ! ; - : . : ; , ; , • > • . . •- ; ; • . . . •. : ; ^,:, ,;;.'... : .

Figure 4 : A mined out karstic barytes occurence in limestone.



LEYHA II
PLATE II



LEVHA II

Şekil 1 : Barit (Ba) ve içinde çöküntü breşleri (B). Barit ile breş arasında ince bir galenit - serüzit zarfı.

Şekil 2 : Kireçtaşı içinde (K) stratiform barit tabakasının iki fazlı kârstlaşma sonrası görünümü.

A) I, Kârstlaşma

B) II. Kârstlaşma

Şekil 3 : Şekil 2'ınin şematiği (el çizimi)

Şekil 4 : Büyültme 5X, ikizîenmeîi iri barit kristalleri yanında diğer barit jenerasyonu,

PLATE II

Figure I : Barytes (Ba) and collapse breccia (B). A thin galenite - cerussite - bearing envolope between barytes and
breccias.

Figure 2 : Two phase karstification of a stratiform barytes layer in limestone (K).

A) I. Karstification

B) II. Karstification

Figure 3 : Fig. 2 shown with lines.

Figure 4 : Magnification 5X, Another barytes generation beside the twinned big barytes crystals.
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P L A T E i l l



LEVHA III

Şekil 1 : Büyültme 38X, ilrizlenme gösteren barit lamellerini kaleden ikincil barit damarcığının görünümü.

Şekil 2 : Büyültme 35X, ince taneli baritte rekristalize barit kristali.

Şekil 3 : Büyültme 40X, kireçtaşı içinde moîlusk benzeri oluşuğun altında bulunan kuvars ve barit tabakacığm-
dan (kb) jeopedal yapı örneği.

Şekil 4 : Büyültme 5,5X3 tabakaya paralel dizilimli rekristalize barit (soldan sağa) ile ezik kesimlerinde ince ta-
neli ikincil barit yerleşimi.

PLATE III

Figure 1 : Magnification 38X, A secondary barytes veinlet cutting accross the twinned barytes lamellae.

Figure 2 : Magnification 35X, Recrystallized barytes in tiny granular barytes.

Figure 3 : Magnification 40X, A geopedal structure between the mollusc looking feature and the layer composed
of quartz and barytes in limestone.

Figure 4 : Magnification 555X, Crystallized barytes parallel to the bedding (from left to right) and tiny granular
secondary barytes crystals in the small scale zones of movements.




