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Göktepe (Ermenek- Konya) yöresinin Pb-Znzuhurları
Pb-Zn Occurrences of the Göktepe (Ermenek-Konya) District.

MUSTAFA KUŞCU, Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya.

ÖZ : Yörede değişik ortam koşullarında çökelmiş Alanya Birliği, Muzvadi Karmaşık dilimi, ve Aladağ Birliği yü-
zeylenir. Pb-Zn zuhurları bulundukları coğrafik ve stratigrafik konum, ayrışım ve mineral parajenezlerinin farklılığı
nedeniyle. Kuzey kesimi (Sarıpmar) ve Güney kesimi (Muzvadi-Berem) Pb-Zn zuhurları olarak iki ayrı grup altında
incelenmiştir-

Kuzey kesiminde cevherleşmeler, Aladağ Birliği'ne ait Dumlugöze formasyonunun Üst Permiyen yaşlı Mizzia'lı düzey-
leri ile Alt-Orta Triyas yaşlı Haydar formasyonunun tabanını temsil eden oolitik-stromatolitik kireçtaşlarında ve
bu iki formasyonun geçişlerinde, çoğunlukla damarlar ve daha az tabakaya bağımlı Cstratabound) olarak bulunur-
lar.

Güney kesiminde, Muzvadi cevherleşmeleri, Jurasik yaşlı Akpmar dolomitik kireçtaşları içerisinde ağsal damarlar
şeklindedir. Berem zuhurları ise Aladağ Birliği'nin Permiyen, Üst Triyas ve Jurasik yaşlı formasyonlarına ait çoğun-
lukla dolomitik kireçtaşlarınm kırık ve breşik zonlarma ya da breş çimentosu biçiminde yerleşmişlerdir-

Cevherleşmeler, Kuzey kesiminde fluoritce zenginken, Güney kesiminde fluorite rastlanmaz. Cevherleşmeleri oluşturan
ilksel sülfid mineralleri sfalerit, galenit, pirit, markazit ve bunlara eşlik eden dolomit, fluorit, kalsit, kuvars, bbarit;
ikincil mineraller ise simitsonit, seruzit, hidrozinkit ve limonittir.

Pb-Zn zuhurları, KB-GD ve KD^GB doğrultulu tektonik hatlar ile ilişkili olup, bunlar boyunca yörenin naplaşması
sonrasında yerleştikleri düşünülmektedir-

Pb-Zn cevherleşmeleri için mağmatik-hidrotermal köken çok zayıf olasılıktır- Saha ve laboratuvar gözlemleri epije-
netik karakterli cevherleşmenin ya formasyon sularından kaynaklandığı veya daha önce sedimanter kayaçlar içerisi-
ne dağılmış bulunan elementlerin meteorik ve yeraltı suları ile derişmesi ve bu cevherli eriyiklerin yanal ve düşey
olarak mevcut kırık ve boşluklara taşınması sonucu oluştuğu düşüncesini desteklemektedir.

ABSTRACT : The Alanya Unit, Muzvadi complex slice and the Aladağ Unit occur in the study area which are formed
in different environmental conditions- The ore occurrences are divided into two groups on the base of their mineral
paragenesis, alterations, stratigraphic and geographic positions- These are the Northern Pb-Zn occurrences (Sarıpı-
nar) and the Southern Pb-Zn occurrences (Muzvadi-Berem).

The Northern occurrences are found in the Mizzia bearing limestones of Upper Permian Dumlugöze Formation and
in the oolitic-stromatolitic [limestones of Lower-Middle Triassic Haydar Formation and also along the contacts of both
formations. The ores occur mostly as veins and in some cases as stratabound lenses-

The Southern occurrences in the Muzvadi area are found in the Jurassic Akpmar dolomitic limestones as stockwork
type mineralization. In the Berem area, however, the mineralization is situated in the brecciated and fractured zones
of Jurassic, Upper Triassic and Permian formations of the Aladağ Unit.

The ores of the Southern part do not contain fluorite minerals while the ores of the Northern part are rich in fluorite.
The ore deposits consist of primary sulfide minerals of sphalerite, galena, pyrite, marcasite, and secondary minerals
of dolomite, fluorite, calcite, quartz, barite, smithsonite, cerussite, hydrozincite and limonite. The Pb-Zn deposits are
commonly related to the, NW-SE and NE-SW striking tectonic lines, and were formed after the emplacement of the
above mentioned units-

A magmatic-hydrothermal origin for the Pb-Zn mineralization seems unlikely. Field and laboratuary observations
indicate an epigenetic character for the lead-zinc deposits- The lead-zinc ores were formed either by the formation
waters or by the concentration of ore-forming elements which were primarily dispersed in sedimentary rocks- by
meteoric waters or ground waters. These concentrated elements then migrated and precicpitated into the fractured
zones and open spaces of the various units-
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GİRİŞ

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Pb-Zn zuhurları Or-
ta Toroslar'm batı kesiminde, Konya il sınırı içerisinde yer
alan Ermenek ilçesine bağlı Göktepe bucağının kuzeybatı,
batı ve güneyi ile Muzvadi köyünün güneyinde ve Antalya
iline bağlı Gazipaşa ilçesinin Berem mahallesi yöresinde
yer alır (Şekil 1).

Göktepe yöresini ve yakın çevresini içerisine alan ça-
lışmaların sayısı çok değildir. Yöre ve yakın çevresini jeo-
lojik açıdan Blumenthal (1951), Özgül (1976), Demirtaşlı ve
diğerleri (1978) ve Gedik ve diğerleri (1979) incelemiştir-
Yöredeki cevher yataklarım ilk kez Ziegler (1938) incele-
miş ve bunların hidrotermal-metasomatik olduğunu belirt-
miştir. Yakın zamanlarda ise İnan ve Uğur (1981) bu ya-
takların stratabound özellikte olduğunu belirtmiş ve Orta
Toros tipi olarak sımflamışlardır.

Bu çalışmada, anılan yatakların jeolojik konumunu be-
lirlemek amacıyla, yörede 1/25000 ölçekli jeolojik hartia
alımının yanısıra, cevherleşmelerin tektonikle ilişkileri de-
neştirilmiş ve seçilmiş örnekler üzerinde maden mikrosko-
bisi araştırmaları yapılmıştır- Ayrıca çevre kayaçlar, yan
kayaçlar ve zuhurlarda çeşitli elementlerin dağılımları ile
bunların birbirleriyle ilişkileri araştırılmış, ve bunlara pa-
ralel olarak sfalerit, galenit ve fluorit içerisinde yeralan
eser elementlerin analiz sonuçları irdelenmiştir- Tüm bu ve-
rilerin ışığı altında cevherleşmeyi sağlıyan kaynak hakkın-
da yorumlara gidilmiştir (Kuşçu, 1983) -

Bu yazıda Pb-Zn cevherleşmelerinin jeolojik konumu,
tektonik ile ilişkileri, geometrileri, ayrışımları, mineralojisi
ve oluşum biçimine değinilecek, cevherleşme ile ilgili diğer
konular ise ayrı yayınlar kapsamında verilecektir-

GENEL JEOLOJİ

İncelenen alanda birbirleriyle tektonik dokanaklı ve
farklı ortamlarda oluşmuş, Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Ala-
dağ Birliği (Özgül, 1976), Mesozoyik yaşlı Muzvadi karma-
şık dilimi, Paleozoyik-Senozoyik yaşlı Alanya Birliği (Öz-
gül, 1976) ve Aladağ Birliği üzerine transgresif olarak ge-
len Alt Miyosen yaşlı Göktepe Formasyonu gözlenir Bu
birliklerin özellikleri ve birbirleriyle ilişkileri aşağıda özet-
lenmiştir.

Aladağ Birliği
Blumenthal (1951) tarafından inceleme alanı çevresinde

Hadim napı, yine aynı yazar tarafından (1952) Aladağlar
bölgesinde Siyah Aladağ Birliği olarak adlandırılan istif,
Hadim yöresinde Aladağ Birliği (Özgül, 1976), Göktepe yö-
resinde ise Ermenek grubu olarak (Demirtaşlı ve diğerleri,
1978) tanımlanmıştır. Yazar ise Aladağ Birliği adlamasını
benimsemiştir.

Platform tipi karbonatlardan oluşan istif, yaşlıdan gen-
ce doğru aşağıdaki formasyonları kapsamaktadır (Şekil 2).

Göksu Formasyonu (DKg). Araştırma bölgesinde Ala-
dağ Birliği'nin tabanını oluşturan birim (Şekil 2), naplaş-
ma nedeniyle bir bütün olarak gözlenmez. Yörede çoğunluk-
la en alt kesiminde kuvarsit-şeyl ardalanmasıyla başjlar-
Daha üste doğru ise brakiyopodlu, mercanlı resifal kireçta-
şı üzerine şeyl-kuvarsit ardalanması ile devam eder. Birim
orta-kalm tabakalı, siyahımsı koyu gri kireçtaşları ve ye-
şilimsi gri kuvarsitler ile sona erer-

Üst Devoniyen-Karbonifer yaşlı birimin litoloji özelliği
ve fosil kapsamı zaman zaman derinleşen sığ deniz koşul-

larının egemen olduğu bir çökelimi gösterir. Formasyon alt-
tan Muzvadi karmaşık dilimi üzerine bir nap şeklinde otur-
makta ve üstte Dumlugöze Formasyonuyla uyumlu olarak
örtülmektedir-

Dumlugöze Formasyonu (Pd). Formasyon tabandan ta-
vana doğru,: sarımsı bordo renkli Girvenella'lı kumlu ki-
reçtaşı, sarımsı kahverenginısi, bordo renkli, krinoidli,
Fusilinella'lı kireçtaşı seviyeleri, pembemsi, kahverenimsi
kuvarsit düzeyleri, orta tabakalı, gri kireçtaşı ve kuvarsit
ardalanmaları içerir ve en üst düzeylerinde gri, koyu gri
renkli, orta-ince tabakalı, Mizzia'h kireçtaşları ile son bu-
lur.

Permiyen yaşlı, sığ ortam koşullarında çökelen birim
alttaki Göksu ve üstteki Haydar formasyonlanyla uyum-
ludur-

Haydar Formasyonu (Th) • Formasyon altta açık grim-
si-bej renkli oolitik-strömatolitik kireçtaşları ile başlar. Bu
kayaçlarm üzerine yer yer piritli, gastropodlu ve glokonili,
ince tabakalı kireçtaşı düzeyleri gelir. Bunlardan sonra is-
tif ince tabakalı, kumlu, killi kireçtaşları içeren, yeşilimsi
gri, bordo renkli şeyi seviyeleri ile devam eder. Formasyo-
nun bu kesimi üzerinde de alttan üste doğru, gastropodlu
lamellibranş kavkılı, ammonitli killi kireçtaşları, kuvars
kumtaşı düzeyleri, kumtaşı-kireçtaşı ardalanmaları ve sa-
rımsı kahverengimsi, krinoidli kireçtaşı düzeyleri bulunur-

Litoloji özelliği ve fosil kapsamı ile sığdeniz koşula-
rında çökelmiş olan formasyonun yaşı Alt-Orta Triyas'tır.

Şekil 1. Yer bulduru haritası.
Figure I. Location map-
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Balcılar Formasyonu (ÜTbl • Tabanda Haydar Formas-
yonuyla uyumsuz olan Üst Triyas yaşlı birim, kırmızı, ala-
ca renkli konglomeralar ile başlar. Killi kireçtaşı, kumtaşı
aratabakaları içeren, kırmızı, bordo renkli şeyi düzeyleri
devam eder ve en üst düzeylerindeki ince tabakalı dolomi-
tik kireçtaşları ile Cihandere Formasyonuna geçer.

Cihandere Formasyonu (JKc). Balcılar Formasyonuy-
la uyumlu olan Jurasik-Alt Kretase yaşlı formasyon, alttan
üste doğru sırasıyla dolomitik kireçtaşı, oolitik-pizolitik ki-
reçtaşı ve açık gri renkli kireçtaşı düzeylerini kapsar.

Birim başlangıçta sığ deniz koşullarını yansıtırken üst
kesimlerine doğru açık deniz ortamına geçmektedir.

Muzvadi Karmaşık Dilimi

Blumenthal'in (1951) Üst Kretase-Eosen yaşlı «Ayırıcı
Zon» una. Brunn ve diğerlerince (1973) tanımlanan «Antal-
ya naplan»na. Demirtaşlı ve diğerlerinin (1978) Alanya ma-
sifi üzerine gelen «Eosen flişi ve içerisindeki olistolit ve
olistostromlan»na. yine aynı şekilde Şengün ve diğerleri-
nin (1978) «Üst Triyas yaşlı proksimal fliş» olarak tanım-
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ladıkları birime karşılık gelmektedir. Bu dilim kendi içinde
Üst Kretase yaşlı Muzvadi flişi ve Jurasik yaşlı Akpınar
dolomitik kireçtaşlarını kapsar.

Akpınar Dolomitik Kireçtaşı (Ja). Muzvadi flişi üzeri-
ne itilme ile gelen, tabanınmda masif, gri renkli kireçtaş-
ları, onun üzerinde koyu gri, siyahımsı, sarımsı, kahveren-
gimsi, ince tabakalı kireçtaşları ve en üstte orta tabakalı,
gri açık gri renkli dolomitik kireçtaşları birimi oluşturmak-
tadır.

Muzvadi Flişi (Mf). İçresidine yer yer çok büyük ki-
reçtaşı blokları, serpantinitler (Of), radyolaritler ve kama-
lar halinde yüzeyleyen açık gri renkli, masif, kristalize ki-
reçtaşlarını da kapsayan birim «bloklu fliş» karakterinde
olup, Üst Kretase yaşlıdır (Şekil 2).

Alanya Birliği

Araştırma sahasının güney kesiminde yüzeylenen isti-
fin (Şekil 2) tabanında mermer bantları içeren amfibol şist-
granat şist-glokofan şistlerden oluşan metamorfik birimler
yer alır- Şistleri, Özgül (1976) Permiyen veya Permiyen ön-
cesi, Şengün ve diğerleri (1978) ise Alt Triyas ve daha yaş-
lı birimler olarak nitelerler- Şistlerin üzerinde, tabandan ta-
vana doğru sırasıyla kristalize kireçtaşları, kalşistler ve ko-
yu gri, siyahımsı renkli dolomitik kireçtaşları (Ab) bu-
lunur. Özgül (1976) kristalize kireçtaşlarını Permiyen, kalk-
şist ve dolomitik kirejçtaşlarını Triyas kabul eder.

incelenen alanda tabanı görülmeyen istifin bu birimleri
üzerine açısal uyumsuzlukla ilikaya kireçtaşları üstler.

İlikaya Kireçtaşları (Ek). Tabanında tamamen köşeli
şist, kalkşist ve mermer çakıl ve bloklarından oluşmuş, dü-
zensiz boylanmalı Üst Paleosen yaşlı konglomeralarla baş-
lıyan birimin üst düzeylerinde sığ ortam koşullarında ge-
lişmiş, Alt-Orta Eosen yaşlı, açık gri renkli, Nummulitik
kireçtaşları ve yeşilimsi gri şeyi düzeyleri içerir.

Göktepe Formasyonu (Mg)

Alt Miyosen (Burdigaliyen) yaşlı litolojik birim, taba-
nından tavanına doğru birbirleriyle yanal ve düşey yönde
geçişli konglomera, marn, killi kireçtaşı, resifal kireçtaşı
düzeylerini kapsar.

Göktepe formasyonu, inceleme alanında Aladağ Birli-
ği'ne ait formasyonların üzerine gelmekte, Toroslar kuşa-
ğında ise tüm diğer birlikleri transgresif olarak üstlemek-
tedir-

YAPISAL KONUM

Aladağ Birliği, Muzvadi karmaşık dilimi ve Alanya
Birliği, incelenen alanda birbirleriyle tektonik dokanaklı-
dır- Aladağ Birliği, Muzvadi karmaşık dilimi üzerine; Muz-
vadi karmaşık dilimi ise Alanya Birliği üzerine bindirmiş-
tir.

Toroslar'ın bu kesiminde bindirme hareketleri Orta
Eosen sonu-Miyosen başlangıç aralığında gelişmiştir (Kuş-
çu, 1983). Nitekim Özgül (1971) Aladağ Birliği'nin hareke-
tinin Lütesiyen sonu ve Miyosen öncesi zaman aralığında
geliştiğini, Demirtaşh (1978) Orta Toroslar'da ana tektonik
deformasyonun Üst Paleosen'den önce. Batı Toroslar'da ise
Eosen sonunda meydana geldiğini kabul etmektedirler.

Yörede, kıvrımların tektonik gidişinin KB-GD yönlü ol-
duğu, kırıkların KB-GD ve KD-GB yönlerinde geliştikleri
saptanmıştır.

Pb-Zn ZUHURLARI

Kuzey (Sarıpmar) ve Güney (Muzvadi-Berem) kesimi
Pb-Zn zuhurları olarak iki bölümde incelenen alanda işle-
tilen Sarıpınar yatağı dışında ekonomik değeri daha az olan
çok sayıda Pb-Zn belirtisi vardır (Şekil 2).

Kuzey kesimi Pb-Zn Zuhurları
Kuzey kesiminde, KB-GD yönünde uzanan 20 km'lik

bir kuşak boyunca 30 zuhur yer alır. Ancak burada cevher-
leşmelerden önemli görülenleri ayrıntılı olarak sırasıyla ve-
rilecektir.

Sarıpmar Zuhuru (SZ). Göktepe bucağının 15 km batı-
sındadır (Şekil 2). Alt-Orta Triyas yaşlı Haydar Formas-
yonuyla, Permiyen yaşlı Dumlugöze Formasyonu arasında
yer alan ve KB-GD doğrultusunda uzanan Sarıpmar fayının
etkilediği kuşak içinde Üst Permiyen yaşlı, koyu gri renkli,
Mizzia'lı kireçtaşlarının kırık, çatlak ve karstik boşlukla-
rına yerleşmiştir. Çeşitli kalınlıklarda (1-80 cm) damar ve
saçınımlar biçiminde, Sarıpmar fayına paralel bir uzanım
gösteren zuhur, 200-250 m- uzunluğunda, 10-20 m genişliğe
sahip bir zon üzerinde süreksiz olarak izlenebilmektedir.

Sarıpmar cevher zonunun orta ve kuzeybatı kesiminde
genellikle makroskobik olarak sülfidli cevher minerallerin-
den galenit ve sfalerit izlenirken, güneydoğu kesiminde kar-
bonatlı Pb-Zn mineralleri gözlenir. Karbonatlı cevher içeri-
sinde özellikle galenit ve daha az sfalerit artıkları bulun-
maktadır. Saydam renksiz ve süt beyaz renkli kalsit mi-
neralleri zuhurun hemen her kesiminde yoğun bir biçimde
görülür- Oksidasyon ve karstik olaylar sonucu zuhurda yer-
alan birincil sülfid mineralleri karbonat ve oksitlerine dö-
nüşmüşlerdir. Bu dönüşüm sonucu cevherleşmenin üzerin-
de ve çevresinde sarımsı, kahverengimsi ve beyazın ege-
men olduğu renk haleleri izlenir.

Pmarüstü Zuhuru (PÜZ). Sarıpınar fayını kesen KD-
GB doğrultulu diğer bir fay zonu üzerinde kesikli olarak
250 m uzunluk ve 10 m genişlik gösterir. Bu zuhurda cev-
herli kesim, Sarıpmar zuhurunun 500-600 m kuzeybatısında
yer alır (Şekil 2).

Cevherleşmeler konum olarak, Dumlugöze Formasyonu-
nun Üst Permiyen yaşlı, koyu gri renkli, Mizzia'lı kireç-
taşlarmm kırıklarında yer yer 80 cm kalınlığa ulaşan da-
marlar, çatlak dolguları ve kireçtaşı yüzeylerinde ince ka-
buklar biçimindedir. Sfalerit ve galenit, şeklindeki sülfidli
minerallerin oksidasyonuyla cevher damarlarında ve kireç-
taşlarmda yoğun karbonatlı cevher cepleri oluşurken za-
man zaman da sülfidli minerallerin yüzey ve kırıklarından
itibaren karbonatlaşmanm izleri belirgin bir biçimde göz-
lenir.

Tufandağı Zuhurları. Tufandağı'nın güneybatısında
Dumlugöze Formasyonunun tavan, Haydar Formasyonu-
nun ise taban düzeylerinde 3 adet Pb-Zn zuhuru bulunur
(Şekil 2). Bunlardan ilki Birinci Tufandağı (1. TZ) Mizzia'b.
kireçtaşlarmda tabakaya bağımlı incecik damarlar ve kireç-
taşı içerisine saçılmış mineralizasyon biçimindedir. Yakla-
şık 20 m kadar KB-GD doğrultusunda uzanır. Birinci Tu-
fandağı zuhurunun 500 m kadar kuzeyinde açık gri renkli
oolitik-stromatolitik kireçtaşlarını kesen 80 cm kalınlıkta da-
mar şeklinde İkinci Tufandağı zuhuru görülür (2. TZ). Bu
zuhurda cevherli damarın konumu K30°B, 55°GB olup 9-5
m uzunluğundadır. Fakat KB-GD yönünde kesikli olarak
birkaç yüz metre kadar izlenebilir. Bu yörede yeralan diğer
bir cevherleşmede ikinci Tufandağı zuhurunun 1 km kadar
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batısındaki Üçüncü Tufandağı zuhurudur (3- TZ). Mizzia'lı
kireçtaşları ile bunun üzerine gelen oolitik-stromatolitik
kireçtaşlarımn geçişinde onların kırık ve çatlaklarına yer-
leşen cevher 50-60 cm kalınlık gösteren zonda ince damar-
lar halindedir. Yer yer bu damarların kalmlaştığı ve kar-
bonatlaşmış olduğu izlenir. Çok sayıda cevher damar ve
damarcığı içeren mineralize zonun yan kayaçlarla kontağı
öteki Tufandağı zuhurlarında olduğu gibi keskin olup, zu-
hur kesikli olarak birkaç yüz metre izlenebilmektedir-

Tufandağı zuhurları, genellikle çok kırıklı ve ezik ke-
simlerde yer alırlar- Petrografik kesitlerde minerallerin
(kalsit, fhıorit, sfalerit, galenit vb) kataklastik kırılımlı,
galenitlerin sıkışma sonucu uzadığının görülmesi, cevher-
lerin oluşum sonrası bir tektonizma geçirdiğine işaret eder.
Bundan önce verilen zuhurlarda yoğun bir biçimde izlenen
fluorit mineraline burada ancak mikroskobik olarak rast-
lanmaktadır. Üçüncü Tufandağı zuhurunda yan kayaçtan
itibaren sırasıyla kalsit-sfalerit-kalsit-galenit-karbonatlı cev-
her bantlarının geliştiği saptanmıştır. Ancak bu bantlı yapı
yerel olup süreklilik göstermez.

Uçandere Zuhurları. Evliya Beleni ile Çorak Dağ arasın-
da kalan Uçandere'nin her iki yamacı boyunca 5 ayrı yer-
de, fakat birbirleriyle ilişkili olarak düşünülen Pb-Zn zuhur-
ları mevcuttur (Şekil 2). Bu zuhurlar Haydar Formasyonu-
nun oolitik-stromatolitik kireçtaşları içerisine uyumsuz yer-
leşmişlerdir-

Birinci Uçandere cevherleşmesi (1- UZ) Evliya Beleni'-
nin kuzeydoğusu ile Uçandere arasında 1620 m kotunda-
dır. Yaklaşık 15 m uzunlukta, 1 m kalınlıktaki zonda, çe-
şitli kalınlıktaki damarlar biçiminde izlenen cevherleşme
K60°B, 35°GB konumlu ve kesiklidir. İkinci Uçandere zu-
huru (2- UZ), Çeş tepe'nin yaklaşık 800-900 m kuzeybatı-
sında Evliya Beleni ile Uçandere'nin arasında 1700 m ko-
tunda, Birinci zuhurun 200-300 m kadar batısmdadır- K85°D,
16°GD doğrultu ve eğime sahip yan kayaçları, K80°B,
80°KD konumlu cevher damarı kesmektedir (Şekil 3)- Cev-
her damarı 4-5 m uzunluğa ve 08 m kalınlığa sahip olup,
derine doğru daralmaktadır- Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci
Uçandere zuhurları KB-GD doğrultulu bir hat üzerinde bu-
lunurlar- Dördüncü Uçandere zuhuru (4. UZ) 15 m uzun-
luğa ve 2 m kalınlığı ile diğer zuhurlara göre en büyük
olanıdır. Dördüncü Uçandere zuhurunda fluoritce zengin
cevherli zon yaygın olarak dolomitleşmiş ve silisleşmiştir-

Haydar Zuhuru- Evliya tepe'nin güneybatısı, Çeş tepe'-
nin güneydoğusunda, Haydar mevkiinde, Haydar Formas-
yonunun Orta Triyas yaşlı kısmen dolomitleşmiş, krinoidli
kireçtaşlarında ve tabakaya bağımlı olarak gelişmiştir- Bu
cevherleşme, bulunduğu stratigrafik konumu, kayaca yerle-
şimi ve gang mineralleri açısından yörede bulunan diğer
zuhurlara göre daha değişik bir özellik gösterir. Yöredeki
bir çok zuhurda fluorit yaygın iken bu zuhurda gözlen-
mez.

Esas olarak dolomitik bir gang içinde sfalerit ve gale-
nit ile temsil edilen cevherleşme yaklaşık 1 m kalınlığa ula-
şan zonda saçmımlar ve bazı kesimlerde de topluluklar
halindedir.

Üçtepeler Zuhurları- Üçtepeler'in hemen kuzeybatısın-
da ve kuzeyinde 3 ayrı yerde cevherleşme gözlenir (Şekil
2). Birinci Üçtepeler zuhuru (1- ÜZ) Haydar Formasyonu-
nun oolitik-stromatolitik kireçtaşları içerisinde yer alırken,
diğer iki zuhur Dumlugöze Formasyonunun üst kesimlerin-
de bulunmaktadır- Birinci zuhur, 25 m uzunluğunda yak-

laşık 5 m genişlik gösteren bir zon boyunca dağınık cevher
damarlarından oluşmuştur, ikinci ve Üçüncü Üçtepeler zu-
hurlarının cevher damarları tabakalar arasında, ya da ta-
bakaların çatıklarına yerleşmiştir. Üçüncü zuhur (3. ÜZ)
önemsizdir, buna karşılık diğer İkinci zuhur (2. ÜZ) 300 m
uzunluk, 5-10 m genişlikteki bir zonda kesikli olarak izle-
nebilmektedir. Fluorit içermeyen zuhurlarda yoğun ve yay-
gın kalsit oluşumu görülür.

Düden Zuhuru (DZ). Düden zuhuru, Bakırsakırı'nm
700-800 m doğusunda, Bisibeleni tepenin ise 500-550 m gü-
neyinde bulunur (Şekil 2) • Cevherleşme Dumlugöze ve Hay-
dar Formasyonlarının kontağında yerleşmiştir. Bilhassa
Dumlugöze formasyonunun Üst Permiyen Mizzia'lı kireçtaş-
larımn içerisinde, KB-GD doğrultusunda 300 m uzunluğun-
da yer yer kesilerek devam eden 2-5 m genişliğindeki do-
lomitik, silifiye ve kalsitize bir zondadır- Zuhur KB-GD yö-
nünde uzanım gösteren Sarıpınar fayı üzerinde yer alır.
Sfalerite göre daha yoğun bulunan galenit kristalleri yan
kayaca saçmımlar, damarlar ve ince çatlak dolguları şek-
linde yerleşmiştir. Tektoniğin belirgin izlerini taşıyan gale-
nitler Aydap-Gazipaşa Pb-Zn yataklarında da Ayhan (1982)
tarafından belirlenen Bleischweif dokusunu kazanmışlardır-

Makam Zuhuru (MZ). Göktepe ilçesinin batısında,
Göztepe-Muzvadi yolu üzerinde, Saçak tepenin güneyinde.
Haydar Formasyonunun-oolitik-stromatolitik taban düzey-
leri içerisinde (Şekil 2) K40°B, 45°GB doğrultulu ve dike
yakın bir fay üzerinde damar biçimindedir- Esas mineral-
leri galenit, sfalerit ve fluorit olan cevher damarı, 1-2 m ka-
lınlık ve 100-150 m'lik bir zon boyunca kesikli olarak takip
edilebilmektedir- Açık mor, menekşe, saydam, dolayısıyla
renksiz fluoritler zuhurda yaygındır-

Kuzubögedi Zuhuru (KBZ). Mineralizasyon, Makam
zuhurunun 1200 m kadar güneydoğusunda, Kuzubögedi de-
resinin hemen yakınında yaklaşık Makam fayına paralel
doğrultulu, eğimi dike yakın veya dik bir fay üzerindedir
(Şekil 2). Haydar formasyonuaun oolitik-stromatolitik ki-
reçtaşlannı kateden fay zonuna cevher damarı K75°B,
25°GB konumlu olarak yerleşmiş olup 50 m uzunluğunda,
1-25 m genişliğindedir- Limonit oluşumu karbonatlaşma ne-
deniyle cevher damarı sarımsı, beyaz ve kahverengi bir renk
halesi içinde gözlenir-

Çukurbağ Zuhuru (ÇZ). Çukurbağ köyünün yaklaşık
1,5 km kuzeybatısında, Yayla deresinin doğusunda ve Bur-
çak tepe güneybatısmdadır (Şekil 2). Haydar formasyonu-

Şekil 3- Oolitik kireçtaşım (1) kesen cevher daman
(2) İkinci Haydar zuhuru.

Figure 3. The ore vein (2) cutting the oolitic limestone
(1); detail from second Haydar occurrence.
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Şekil 4. Cevher içeren oolitik kireçtaşı (Çukurbağ zu-
huru) .
1 — Üst Permiyen kireçtaşı. 2 — Çoğunlukla
saçınımlı cevher içeren dolomitleşmiş ve silis-
leşmiş oolitik kireçtaşı- 3 — Oolitik kireçtaşı-.
4 — Piritli, glokonitli oolitik kireçtaşı, 5 —
Yeşilimsi gri ve bordo renkli şeyi-, 6 — Taba-
kalanmaya uyumlu galenit bandı...

Figure 4- Ore-bearing oolitic limestone (The Çukurbağ
occurrence).
1 — Upper Permian limestone-, 2 — Silicified,
dolomitized and disseminated ore-bearing ooli-
tic limestone, 3 — Oolitic limestone, 4 — Oooli-
tic limestone with pyrite and glauconite, 5 —
Greenish gray and purplish shale, 6 — Stra-
tiform galena-

nun oolitik kireçtaşlarına dolomitleşme ve silisleşme etkisi
göstererek metasomatizma yoluyla yerleşmiştir. Tabakaya
bağımlı (Şekil 4) sülfidli Pb-Zn cevherleşmesini sergileyen
bu zuhur, incelenen alanda 2-5 m kalınlığında olup, KB-GD
doğrultusunda 50 m kadar uzanmaktadır.

Güney Kesimi Pb-Zn Zuhurları

Muzvadi ve Berem Pb-Zn zuhurları inceleme alanının
güneyinde yer alırlar ve Kuzey kesiminde bulunan zuhur-
lardan stratigrafik konumları, yerleşim şekilleri ve az da
olsa mineral içeriği bakımından değişik özellik taşırlar-
Muzvadi, Berem ve Belit zuhurları bu kesimin başlıca Pb-
Zn yataklanmalarıdır.

Muzvadi Zuhurları- Birinci Muzvadi cevherleşmesi (1-
MZ), Muzvadi köyünün yaklaşık 2-5 km güneydoğusunda,
Kurtoluğu tepenin kuzey yamacında, 1700 m kotunda (Şe-
kil 2), Aladağ Birliği ile Muzvadi karmaşık diliminin oluş-
turduğu bindirmenin hemen kontağında, Jurasik yaşlı Ak-
pmar dolomitik kireçtaşları içindedir. Bu yörede cevherler
çoğunlukla tektoniğin etkisiyle breşleşen Akpmar dolomi-
tik kireçtaşlarının kırık, çatlak ve tabaka yüzeylerine kalın-
lıkları, kılcaldan 10-20 cm'ye değişen ağsal sülfidli damar-
lar biçiminde (Şekil 5) yerleşmiştir. İkinci Muzvadi zuhuru
(2MZ) Birinci zuhurun yaklaşık 200-250 m kuzeyinde az
miktarda dolomitleşmiş, gri renkli, çoğunlukla masif görü-
nümlü Jurasik yaşlı kireçtaşları içerisinde esas olarak mm
boyutlarındaki galenit saçmımları biçimindedir-

Berem Zuhuru (BZ). Berem mahallesinin 1 km kadar
güneybatısında Akçal Dağı ile Otluk tepe arasında kalan
dar, çok derin olmayan vadiyi D-B yönünde kateden Berem
çayının her iki tarafı boyunca yer almaktadır (Şekil 2).

Şekil 5. Üolomitik kireçtaşmı kesen cevher damarı (Bi-
rinci Muzvadi zuhuru): 1 — Kırıkh dolomitik
kireçtaşı-, 2 — Cevher daman-, 3 — Galenit-,
4 — Boşluk.

Figure 5- The ore vein cross-cutting dolomitized limes-
tone (The 1. Muzvadi occurrence).
1 — Fractured, dolomitized limestone-, 2 —
Ore vein-, 3 — Galena-, 4 — Vug.

Berem zuhurunun bulunduğu kesim çoğunlukla KD-GB ve
D-B yönlü faylarla parçalanmıştır. Bu tektoniğin etkisiyle
Jurasik yaşlı Cihanderesi Formasyonunun dolomitik kireç-
taşlarında yoğun biçimde oluşan kırık, çatlak, breşik zon
ve tabakalar arası ezik zonlara, cevherler gerek damar ve
gerekse breş çimentosu biçiminde yerleşmişlerdir- Cevher-
leşmeden alman el örneklerinde galenit ile sfalerit breşik
ve dolomitik kireçtaşı tanelerinin aralarına yerleşerek onları
çimentolamıştır (Şekil 6) -

Belit Zuhuru (BBZ). Akçal Dağı'nm kuzeyinde, 1280
m kotunda, Üst Triyas yaşlı Balcılar Formasyonu ile Cihan-
dere formasyonunun geçişinde yer alır- Bu birimlere ilişkin
ince tabakalı dolomitik kireçtaşlarında yer yer tabakalan-
maya uyumlu yer yer ise uyumsuz olarak gelişen zayıf bir
Pb-Zn cevherleşmesi şeklindedir (Şekil 2). Arazi ve el örne-
ği incelemelerinde sfalerit açık bir biçimde izlenememekte-
dir. Fakat gang mineralleri olarak dolomit ve daha az ba-
rit belirlenmiştir-

YATAKLANMA TİPLERİ

İncelenen alanda geometrik açıdan, kırıklara, tabakaya
ve breşleşmeye bağlı olarak gelişmiş sülfidli cevher tipleri
önemlidir. Bunların yamsıra bu cevherlerden ikincil olarak
türeyen ve karst dolgusu biçiminde kireçtaşlarının boşluk
ve ceplerinde yer-alan karbonatlı cevherlerde gözlenir-

Kırıklara Bağlı Cevherleşme. Cevher tiplerinden en
yaygın olanıdır- Hemen her zuhurda gözlenir. Genellikle
KB-GD kırık hatlarına yerleşmiş çeşitli kalınlıklarda izle-
nirler (Şekil 3). Fakat kalınlıkları en fazla 1 m'ye ulaşır.
Damar eğimleri çoğunlukla dik veya dike yakın olup. eğim-
li olanlar 20°-60° ile GB, K ve D'yadır-

Tabakaya Bağımlı Cevherler- Tabakaya bağımlı strata-
bound) cevherleşmeler belirgin olarak Çukurbağ ve Hay-
dar zuhurunda görülürse de, diğer zuhurlarda da tabaka-
ya bağımlı ve tabaka yüzeyleri arasına yerleşmiş cevherleri
sık sık görmek olanaklıdır. Ayrıca özellikle Kuzey kesimi
cevherleşmeleri çoğunlukla Üst Permiyen Alt Triyas yaşlı
kireçtaşlarında izlenir. Bunlarda ilke olarak dolomitleşme
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Şekil 6- Breşik cevher (Berem zuhuru).
İ — Mikrokristalin sfalerit (noktalı), 2 — Gale-
nit (siyah), 3 — Dolomitik breşler.

Figure 6. Breccia ore. Dolomitic breccias (3) in a matrix
of microcrystalline sphalerite (1) (dotted) and
galena (2) (black). (Berem occurrence).

ve silisleşme belirgindir- Zuhurlardan yanal ve düşey ola-
rak uzaklaşıldıkça silisleşme ve dolomitleşmenin azalarak
yok olduğu izlenir (Şekil 4).

Breşleşmeye Bağlı Cevherler- Özellikle Berem ve Muz-
vadi zuhurlarında gözlenir. Muzvadi zuhurunda cevher-
leşmenin yerleştiği dolomitik kiretçtaşları yoğun olarak bre-
şiktir- Berem zuhurlarında ise lenit ve sfalerit dolomitik ki-
reçtaşı kırıntılarının arasını breş çimentosu biçiminde dol-
durur (Şekil 6). Sfalerit kriptokristalin ve açık kahverengi-
dir- Fluoritin yer almadığı bu yataklarıma tipinde kalsit ve
dolomit gang mineralleri olarak yer alır ve ayrıca marka-
zitin de yoğun olduğu göze çarpar-

MİNERALOJİ

Kuzey ve Güney kesimi Pb-Zn zuhurlarından derlenen
örneklerin parlatma ve petrografik kesitlerinin mikroskopta
incelenmesi sonucu sülfid minerallerinden çokluk sırasına
göre genellikle sfalerit. galenit, pirit, markazit; ikincil mi-
nerallerden ise simitsonit, seruzit, hidrozinkit, anglezit ve
limonit belirlenmiştir. Kuzey kesimine ait zuhurların gang
mineralleri fluorit, dolomit, kalsit, kuvars ve çok az barit;
Güney kesiminin gang mineralleri ile dolomit, kalsit, ku-
vars ve az barittir.

Sfalerit. Güney kesiminde sfalerit mineralleri krip-
tokristalindir- Kuzey kesiminde çoğunlukla öz şekilsiz ve
yarı özşekilli gözlenir. Kümeler ve ince damarlar biçimin-
de bulundukları gibi gang içinde de saçınımlı, birey tane-
ler halindedirler- Genellikle galenitlerden küçük, pirit ve
markazitlerden büyük boyutlardadır.

Sfalerit genellikle galenit tarafından ornatılmış olma-
sına karşın, mekanik etkilerle onun kırıkları boyuncada
yerleşmiştir- Sfalerit mineralleri dolomit tanelerinin arala-
rını doldururken (Levha 1. foto 1) içinde markazit. ku-
vars, fluorit ve öz, yarı şekilli dolomit mineralleri izlenir.

Sfalerit toplulukları yer yer kalsit damarları tarafından ke-
silmektedir (Levha l, foto 2).

Açık renkli Fe'ce fakir sfalerit mikroskop altında sarı
ve beyaz iç yansımalar gösterir. Zaman zaman kesitlerde
açık ve koyu kahve iç yansımalar gösteren sfaleritler de
izlenmektedir. Koyu renkte iç yansıma gösterenler kristal
ağlarında yeralan yoğun Fe içeriği ile yakından ilişkilidir
(Ramdhor, 1975). Pmarüstü zuhur örneklerinde olduğu gibi
tektoniğin ve oksidasyonun etkilerinden korunmuş mine-
rallerde mükemmel dilinimler gözlenmiştir.

Galenit- Gerek yan kayaçlar içinde, gerekse cevher
kütlelerinde galenit mineralleri öz şekilli, yan özşekilli ve
özşekilsizdir (Levha 1, foto 3,4,5.6) • Buna karşılık, gang içe-
risinde saçınımlı ve değişik boyutlu galenitlerin özşekilli
taneleri mükemmeldir (Levha 1, foto 7) • Sfalerit. fluorit ve
dolomiti ornatan galenitlerin içerisinde, pirit, dolomit, fluo-
rit ve kuvars kapammlan mevcuttur.

Zuhurlardaki cevherlerin, oluşum sonrası yoğun tekto-
nizma geçirmeleri nedeniyle de özellikle kataklastik doku
yumuşak bir sülfid minerali olan galenitde sfalerite göre
daha az gelişmiştir- Karstik süreçler sfaleritlerde olduğu
gibi galenitleri de etkilemiştir. Bunun sonucu olarak gale-
nitler belirli ölçülerde kısmen veya tamamen, özellikle de,
kenar, kırık ve dilinimleri boyunca seruzite dönüşmüşler-
dir (Levha 1, foto 8).

Pirit. Çoğunlukla öz şekilli, yarı özşekilli ve özşekil-
siz küçük kristaller halinde (10 mikron-1 mm) bulunur- Bi-
rinci Tufandağı ve Kurşunkayası zuhurunda ise biraz da-
ha büyük piritlere yantaş ile cevher damarının sınırı bo-
yunca rastlanmaktadır- Gang mineralleri içerisinde, sfalerit
ve galenit tanelerinin veya topluluklarının aralarında, çe-
perlerinde ve içlerinde birey kristaller halinde görülür- En-
der olarak ince damarlar ve framboidal piritlere de rast-
lanmaktadır.

Cevher damarlarının yüzeylerinde ve karstik suların
dolaştığı kırıklar boyunca piritler kısmen veya tamamen
limonite dönüşmüştür.

Markazit. Genellikle çok ender olarak küçük kristaller
halinde, gang mineralleri içerisinde piritle beraber bulunur.
Berem zuhurunda diğer zuhurlara göre daha yoğundur.

Gang Mineralleri
Fluorit- Kuzey kesimi cevherleşmelerinden Haydar ve

İkinci Üçtepeler zuhurlarında fluoritin varlığı belirlenemez-
ken, diğer tüm zuhurlarda fluorit yoğun bir biçimde yakla-
şık % 25-30 oranında yer alır- Buna karşılık Güney kesimi
zuhurlarında ise fluorit hiç izlenememiştir-

Makroskobik olarak saydam, renksiz, dumanlı gri, süt
beyaz ve açık mor. menekşe renkli olan fluoritler, ince ke-
sitlerinde kütle (Levha 1. foto 6), ince damarlar ve yer yer
çok küçük öz şekilli birey kristaller halindedir.

Çoğu kez kataklastik kınlımlı olan fluoritin çatlak
ve kırıklarını kalsit ve karbonatlı cevher mineralleri dol-
durmuştur (Levha 1, foto 3) • KeQif (KZ) ve Kuzubögedi zu-
hurlarında, kübik şekilli kristaller halinde olan fluorit za-
man zaman dolomit ve kalsit minerallerini ornatmıştır. Di-
ğer yandan genç kalsitler ve kuvars tarafından da fluorit,
kırıkları ve zayıf zonları boyunca ornatılmıştır. İncelenen
zuhurlardan bazılarında (Makam, Kuzubögedi vb.) fluori-
tin iki evreli olduğu saptanmıştır. Bunlar,

a- Dolomit-silis, fluoritten oluşan ve kirli sarı, pem-
bemsi renkli görülen birinci evre
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b- İçerisinde özşekilli galenitler içeren ve bir önceki
evrenin minerallerini kesen saydam, renksiz, temiz, iri taneli
ikinci evrenin fluoritleridir.

Bu iki evre olasılıkla yöredeki esas cevherleşme sıra-
sında ortaya çıkmış olmalıdır. Yöredeki fluoritlerin yitri-
yum kapsamlarının da çok düşük, ancak 0-23 ppm olduğu
ayrıca saptanmıştır (Kuşçu, 1984) •

Dolomit- Olağan gang minerallerinden dolomit. Güney
kesiminde hemen tüm zuhurlarda yaygın iken. Kuzey kesi-
mi Pb-Zn yataklarına ait her zuhurda görülmez. Öz şekil-
li, yarı özşekilli ve özşekilsiz dolomit mineralleri çoğun-
lukla 0-02-0-5 mm arasında tane boyutlarına sahiptir-

Dolomit mineralerinin bir diğer özelliği zonlu yapı
göstermeleridir örneğin; Haydar zuhurunda olduğu gibi- Bu
zonlanmada dolomitin yapısına giren Fe'in etkin olduğu
düşünülmektedir- Ayrıca bu yoğun demirli, diğer bir de-
yişle, belirgin zonlu dolomitlerin kısmen ankerit olma ola-
sılığı büyüktür.

Dolomit taneleri, yan kayaçlarda ince taneli olmaları-
na rağmen, damarlarda iri taneli, öz şekilli, yarı özşekilli
kristaller halindedir. Bu durum çoğunlukla Güney kesi-
mindeki zuhurlarda gözlenebilmektedir- Ayrıca dolomit
topluluklarını genç kalsit ve karbonat damarları da keser
durumdadır-

Kalsit. İncelenen zuhurların tamamında olağan gang
minerali olup, 3 farklı oluşum evresi gözlenir- İri taneli
kalsitler güzel kristallenmeler sunar, gri ve süt beyaz
renklidir. Bu kalsit, cevher damar ve kütleleri içinde ço-
ğunlukla saçmımlar halinde ilk evreyi oluştururken bir-
birlerini kateden kalsit damarları da diğer iki evreyi tem-
sil etmektedir- Bunun dışında ince taneli kalsit topluluk-
ları da bulunurki, bunlar çoğunlukla yantaş kireçtaşmın
artıkları olarak düşünülmektedir.

Cevherleşmede ilk önce oluşan iri taneli mükemmel
dilinimli kalsitler yörede etkin olan tektonik hareketlerle
bükülmeler gösterirler. Yine bu kalsitlerin kuvars ve sül-
fidli mineraller tarafından ornatılmış oldukları belirgindir.

Kuvars- Hemen hemen tüm zuhurlarda bulunur. Özel-
likle Kuzubögedi. İkinci Kelif, Dördüncü Uçandere ve Çu-
kurbağ zuhurlarında yoğundur.

Çoğunlukla kriptokristalin ve öz şekilsizdir, zaman
zaman biraz daha irice ve öz, yan özşekilli kristaller ha-
linde de gözlenir- Kriptokristalin olanlar diğerlerine göre
daha genç oluşuklardır. Kriptokristalin kuvarslar dolomit,
kalsit ve fluoritin çatlaklarında yer alır- İri taneli kuvars
hem bu gang minerallerinin çatlaklarında hem de sfalerit
ve galenitin içinde, kırık ve çatlaklarında izlenir. Diğer
birçok minerali kateden kalsit damarları yer yer kuvars-
ların ezik kesimlerine de yerleşmiştir.

Barit- Kuzey kesiminde ender olarak gözlenen barit,
Güney kesiminde bilhassa Belit ve Muzvadi zuhurunda
mikroskopik olarak saptanmıştır. Öz şekilli, öz şekilsiz
ışınsal büyümeli baritler, çok kırıklı, breşik kesimlere
yerleşmiş, opak minerallerce kirletilmiş ince, uzun çubuk-
lar biçimindedir.

İkincil Mineraller

Simitsonit- Sfaleritten oksidasyon koşulları altında
dönüşen simitsonit (Levha 1, foto 8), sfaleritin hemen çev-
resinde, dilinimleri ve kırıkları boyunca kolloform ve ka-
buğumsu gelişirken, göç etmeden dolayı da kireçtaşı kırık-

çatlak ve boşlukları ile diğer minerallerin kırıklarında göz-
lenir. Sarıpmar zuhurunda olduğu gibi fazla karstlaşmış
zuhurlarda simitsonit, limonit, seruzit, anglezit ve hidro-
zinkitle birlikte bulunur. Bazı kesitlerde daha sonraki bir
simitsonit oluşumu öncekileri damarcıklar halinde keser.

Seruzit. Bozuşma ürünü olarak yaygın bir biçimde
galenitin kenarları boyunca mükemmel, ritmik dokulu ge-
lişen seruzitler (Levha 1, foto 8, 9) aynı zamanda galeni-
tin kırık ve dilinimleri boyunca da gelişmiştir- İlerleyen
oksidasyon sonucu galenitlerin tamamen seruzitleştiği, ya
da bunlar arasında çok az kalıntılarının varlığı izlenir.

Hidrozinkit- Bu mineral de simitsonit gibi sfaleritin
bozuşma ürünü olarak, onun kenar ve kırıkları boyunca
ortaya çıkar-

Limonit. Başlıca pirit ile daha az oranda markazit ve
Fe içerikli sfalerit minerallerinin oksidasyonu yoluyla oluş-
muştur. Bazı zuhurlarda, özşekilli veya parçalanmış pirit
kristalleri etrafında veya kırıklarında belirli ölçülerde limo-
nitleşme ortaya çıkmıştır- Bazen birey pirit kristalleri tü-
müyle limonite dönüşmüştür-

SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR

Çalışma alanında, iki farklı sektörde ele alınıp önemli
görülenleri incelenen zuhurlar farklılıklar gösterselerde,
aynı işlevin oluşturduğu cevher yatakları olarak düşünül-
mektedir ve aşağıda özetlenen özelliklere sahiptirler.

Permiyen-Triyas-Jurasik yaşlı karbonatlı kayaçlar (do-
lomit, dolomitik kireçtaşı, kireçtaşı) içerisinde bulunurlar-

Cevherleşmeler epijenetik karakterlidir.
İncelenen alan ve yakın çevresinde cevher zuhurları-

na kaynak oluşturabilecek bir mağmatik kayacın varlığı
saptanamamıştır-

Tabakaya bağımlı (Stratabound), damar ve breş cev-
herleşmeleri izlenir.

Mineral parajenezi basit ve sadedir (sfalerit, galenit,
pirit, markazit, fluorit, dolomit, kalsit, kuvars, az barit).

Cevherleşmelerin içerisinde yer aldıtı yan kayaçlarm
Pb-Zn içeriklerinin normal değerlerin üzerinde olduğu sap-
tanmıştır- Şöyleki normal olarak kireçtaşlarmda Zn 20 ppm
(Bürküt, 1979, Wedepohl, 1970), Pb 5-10 ppm (Bürküt, 1975),
13 ppm (Wedepohl, 1972) dir. Aladağ Birliği'ne ait formas-
yonlardan derlenen 22 örneğin Zn değerleri ortalaması 29
ppm, Pb değerleri ortalaması 25 ppm'dir. Formasyonların
Pb-Zn içj erikleri normal değerlerin çok üzerinde olmama-
sına rağmen belirli jeolojik süreçlerle şekillenerek bir Pb-
Zn yatağı oluşturabilir.

Cevherleşmelerin diskordans yüzeylerinde yer almaması,
tabakalı olmaması ve bir sedimanter fabrik görülmemesi
(ritmik, çapraz, oblik ve dereceli tabakalarıma, jeopetal
yapı gibi), sedimantasyonla doğrudan çökelimli bir cevher
oluşum teorisinin kabul edilemiyeceğini gösterir.

Tipik hidrotermal yataklarda izlenen herhangi bir mi-
neral zonlanması söz konusu değildir.

Cevherleşmenin yan kayaçlarmda silisleşme ve dolomit-
leşme etkendir-

Pb-Zn zuhurlarının sfaleritlerinin Cd, Ga, Ge değerleri-
nin yüksek Fe, Mn değerlerinin ise düşük değerli olduğu,
galenitlerin Sb değerlerinin yüksek, Bi ve Ag değerlerinin
de düşük olduğu saptanmıştır. (Kuşçu, 1983).
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Fluoritlerin Y (yitriyum) içeriğinin de düşük olduğu
yapılan X-Ray fıloresens analizler sonucu saptanmıştır
(Kuşçu, 1984).

Çalışılan alanın Pb-Zn zuhurlarının yukarıdaki özellik-
lerinden dolayı karbonatlı kayaçlar içerisinde yeralan ve
mağmatik kayaçlarla ilişkileri belirlenememiş veya cevher-
leşmelerin yer aldığı kesimlerde mağmatik bir kayacın bu-
lunmadığı Mississippi Vadisi ve Alpin tipi Pb-Zn yatakla-
rına değinmek gerekmektedir. Genellikle her iki tip bir çok
özellikleri bakımından birbirlerine benzer ve çok önceden
Alpin tipi Pb-Zn yataklarıda Mississippi terimi altında in-
celenmekteydi (Stanton, 1972).

Bu yatakların genel özellikleri şöylece sıralanabilir-
Kaim bir karbonat istifinin bulunduğu yerlerde Pb-Zn

yataklarının gelişimi görülebilir. Bu yatakların oluşumun-
da başlıca etkenler; resifler, fasiyes değişimleri, bazen ke-
nar ve taban topografyası gibi özelliklerdir (Sangster,
1976).

Cevherler stratiform veya stratabound şekilde zaman
zaman karstlaşmayla ilgili, fay ve çatlaklarda damar dol-
gusu olarak, çözelti breşleri ve çöküntü breşleriyle ilgili
olarak bulunurlar. Yataklarda başlıca sülfid mineralleri
galenit ve sfalerittir. Barit ve fluorit bazı yataklarda eko-
nomik açıdan önemlidir- Gang mineralleri dolomit, kalsit,
aragonit, fluorit ve kuvarstır. Ayrıca siderit. ankerit ve kol-
loform silis de bulunabilir. Çok ince taneli sfalerit ve wurt-
zitin ve/veya markazitin ardalanmalı bantları bulunurki
buna schaleblende denir (Craig ve Vaughan, 1981).

Sıvı kapammları, cevherlerin oluşum sıcaklıklarının
genellikle 100° - 150°C aralığında, nadiren 200°C'ye ulaşan
ve pek sık olarak 100°C den daha düşük sıcaklıkta oldu-
ğunu gösterir. Bu tip eriyiklerin tuzlu olduğu (% 15-25)
ve başlıca Na-Ca-Cl iyonlarından oluştuğu saptanmıştır
(Stanton, 1972).

Mississippi Vadisi türü Pb-Zn yataklarının kökenleri
konusunda sinjenetikten epijenetiğe kadar değişen bir çok
teori ortaya konmuştur. Cevherleşmenin çoğunlukla taba-
ka boşluklarında sıkışmış denizel kökenli sıvılar ile ilişki-
li fakat, muhtemelen daha derin kaynaklardan bir başka
eriyiğin katılması ile oluştuğu belirtilir (Brown, 1970).
Sangster (1976) ise cevherleşmenin mağmatik epijenetik
veya sinjenetik-diyajenetik süreçlerle şekillenmiş olabilece-
ği görüşünü vurgular-

Böylece inceleme alanının Pb-Zn zuhurları yukarıda
özetlenmiş verilerle Mississippi Vadisi ve Alpin tipi Pb-Zn
yataklarına az da olsa benzerlik gösterirlerse de bugünkü
veriler tam anlamıyla bir Mississippi Vadisi tipi veya Al-
pin tipi yatak demeyi olanaksız kılmaktadır- ileride izotop
çalışmaları ve cevher ortam ilişkilerinin de değerlendiril-
mesiyle daha inandırıcı bir yargıya varmak mümkün ola-
caktır.

Arazi, laboratuvar gözlem ve çalışmaları ile yukarıda
ki görüşler altında Göktepe-Ermenek Pb-Zn zuhurlarının
sedimanter ve mağmatik-hiırotermal süreçlerle şekillenme-
sinin zayıf bir olasılık olduğu, Mississippi Vadisi yatak-
lara kısmen benzerlik gösterdiği cevherleşmenin formas-
yon sularından veya daha önce sedimanter kayaçlar içe-
risine dağılmış bulunan elementlerin yeraltı sularıyla de-
riştirilip uygun kırık ve boşluklara epijenetik olarak yer-
leştirildiği düşünülmektedir.
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LEVHA I PLATE I

Şekil 1. Dolomiti eşmiş kayaç içerisinde saçılımlı. yarı
özşekilli-özşekilsiz sfalerit "(İaneleri. 4. Uçande-
re zuhuru. İnce kesit, paralel nikol.

Şekil 2- Dolomit (Do), Kuvars (si) ve öz şekilli fluorit
matriksi içerisinde kalsit damarıyla kesilmiş
sfalerit (Sf). 1- Uçandere zuhuru- İnce kesit,
çapraz nikol.

Şekil 3- Galenit (Ga). sfalerit (SF) ve fluorit (Fİ) iliş-
kisi- Pınarüstü zuhuru- İnce kesit, paralel nikol

Şekil 4- Öz şekilli kalsit (Ka) içerisinde yarı özşekilli
galenit (Ga) ve galenit içerisinde kapanım ha-
linde kalsit. 2- Uçandere zuhuru. İnce kesit, çap-
raz nikol-

Şekil 5- Öz şekilsiz, yarı özşekilli ve öz şekilli, parlak
beyaz kuvars (Si), küçük siyah benekler fluorit
(Fİ) hamur içerisinde yan özşekilli galenitler
(ga)- Kuzubögedi zuhuru- înce kesit, çapraz

nikol-
Şekil 6- Fluorite (Fİ), galenit (Ga), dolomit (Ko) ilişki-

si- Kurşunkayası zuhuru. İnce kesit, çapraz ni-
kol.

Şekil 7- Dolomitik kireçtaşı (Do) içerisinde, saçılmış öz
şekilli yarı özşekilli galenitler CGa)- Boşluk
(Bol- Belit zuhuru. İnce kesit, çapraz nikol-

Şekil 8- Galenit (Ga) ve sfaleritin (Sf) oksidasyonu so-
nucu, seruzit (Se) ve simitsonite (Sm) dönü-
şümleri. 2- Uçandere zuhuru. Parlatma, paralel
nikol.

Şekil 9. Galenit (Ga), sfalerit (Sf) ve piritin (pi) seru-
zit (Se) simitsonit (Sm) ve limonite (Li) dönü-
şümü. 1- Muzvadi zuhuru. Parlatma, paralel
nikol-

Figure I. Disseminated, subhedral-anhedral sphalerite
grains in dolomitized rock. 4- Uçandere occur-
rence. Thin section, parallel nicol-

Figure 2- Sphalerite cut by calcite veinlet in a matrix of
fluorite, dolomite (Do) and quartz (si), 1. Uçan-
dere occurrence. Thin section, cross nicol.

Figure 3- Relation of galena (Ga), sphalerite (SF), and
fluorite (Fİ). Pınarüstü occurrence. Thin sec-
tion, parallel nicol.

Figure 4- Subhedral galena (Ga) in euhedral calcite
(Ka) and calcite inclusion in galena- Thin sec-
tion, cross nicol.

Figure 5- Bright white, anhedral, subhedral and euhed-
ral quartz (Si) and fluorite (Fl) little black
spots-) Subhedral galena in quartz and fluori-
te matrix. Kuzubögedi occurrence. Thin section,
cross nicol-

Figure 6. Relajionship of fluorite (Fl), galena (Ga) and
dolomite (Do). Kurşunkayası occurrence. Thin
section, cross nicol.

Figure 7. Disseminated, euhedral-subhedral galena grains
(Ga) in dolomitte limestone (Do). Vug (Bo).
Belit occurrence. Thin section, cross nicol-

Figure 8- Cerussite (Se) and smithsoniie (Sm) formed
by oxidation of galena (Ga) and sphalerite (Sf) •
2. Uçandere occurrence. Polished section, paral-
lel nicol-

Figure 9. Galena (Ga), sphalerite (Sf) and pyrite (pi)
replaced by cerussite (Se), smithsonite (Sm)
and limonite (Li). 1. Muzvadi zuhuru- Polished
section, parallel nicol.
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