
Batı Änadoludaki Bazı Äntimonit - Ärsenopirit,
Zinober, Şeelit Yatak ve Zuhurlarının Mineralojisi, Kısa
Jeoloji incelemeleri ve Elde Edilen Jenetik Bulgular

On the mineralogicat and brief geological investigations; and gmelic data of some antimonu»
arseno pyrite, cinnaharß scheelite deposits and occurencea in Western Anatolia

Ahmet ÇAĞATAY Maden Tetkik ve Arama EiistitüBü Ankara

Tablan mwWBOGUÜ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ajskara

İMt Kira^*HalıkÖy-lIlre-Bayınto»Bozdağ (§ekü 1) arasında kalan antimonit-2^ober-arsênô«
prit ve §eelit zuhurlarının mineraloji ve kısa jeolojisi incelenmiş, gnayslar içinde mostra ve-
ren Çayh-Tavşan Doruğu Tepe antinom zuhurunun, daha üstte şistler iğinde bulunan ve
berthierit içermeyen Çayh-Hopuoğlu antimon zuhuruna oranla daha yüksek sıcaklıktaki cev-
herli Mdrotermal eriyiklerden oluştuğu saptanmıştır. Diğer taraftan, Ödemiş-Hahköy-Yağeı-
lar yöresinde antimonit ve arsenoplrit minerallerinin yanyana ve iç içe oldukları mikroskos-
kopla saptanmış olup; ayrıca bu zuhurlarda pirit, kalkopMt, düşük ısılara işaret eden mar-
kasit ve sdnobor gibi minerallerde Menmîgtir*

Bölgenin cıva zuhurları hidrotermal kuvars damarlarından Myade, yan kayaç şistlerin
kırık, gatlak ve arkasındaki boşluklarına bağlı olarak bulunmaktadırlar*

Arasnopîrit zuhurları antimonit zuhurları gibi gnays ve gistler içinde bulunan epijenetik
hidrotermal kuvars damarlarına bağlı bulunmakta ve çok eser miktarlarda en çok 40-50
mikron büyüklükte nabit altın zuhurlarda düıensk bir dağılım göstermektedir*

Şeelit zuhuru, Elmacı Gediğinde ufak mostralar halinde şistler içinde tabakaya bağh hal-
de bulunmaktadır»

Bütün bu zuhurlar Varistik ve Alp Örojenezini yaıamış tabakaya bağh sedjmanter kö-
kenli cevherli horizon veya horkonlardan hidrotermal taşınmayla (§eeüt hariç) oluşmuşlar-
dır. Böylece çoğu kez epijenetik hidrotermal olarak yorumlanan yatak ve zuhurları, aslında
poMjen, yani birkag apmada oluşmuş oluşumlar olarak da düsünebümz.

ABS0niâ,OT; This article presents an examination of the antimonite-cinnabar^arsenopyrite-
seheellte deposits in the area surrounded by Kiraz-Halıköy-Baymdır-BoAdağ, It is shown
that the antimonite exposed in the gneiss sequnee in the region of Çaylı-Tavşan Doruğu Te-
pe is a higher temperature formation as compared to the antimonite deposts which are devoid
of berthlerite in the Overlying schists of Çayırlı-Hopuoğİu. On the other hand, the same host
rocks show intergröwths of antimonite and arsenopyrite, pyrite, chalcopyrite and the low
temperature conditions indicated by marcasite and cinnabar.

The mercury deposits in the region occur along fractures and in cavities in the schists
rather than in the hydrothermal quartz veins,

Arsenopyrite deposits, like the antinïonite deposits which contain very small amounts of
ranâomly distributed native gold grains of 40-50/u, are associated with the epigenetie hydrot-
hermal veins of quartz in the schists and gneiss.

The scheelite deposits occur along the Layering m the schiste as seen in Elmacı Gediği
All tins deposits except scheelite are formed by hydrothermal mobUiiation m the sedi-

mentary rock affected by the Variscan and Alpine Orogenies. It thtis suggests that these
deposits are polygenetic m orifIn,
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Bu yaada "Çayh antimon zuhurları" hak-
kında genel jeolojik ve mineralojik bilgiler
verildikten sonra Çaylı antimon zuhurları adı
altında incelenen zuhurlar bulundukları yer-

lere göre ayırtlanarak; aralarındaki farklar
kısaca belirtilmeye çalı§ılmıştır.

îzmir ili, Ödemiş ilçesi» Kiraz bucağının
Hisar mahallesinin yaklaşık 1 km batısında
başlayan Tavşan Doruğu Tepe antimon zuhu-
runda yapılan maden mikroskopM çalışmala-
rı sonucunda berthierit mineralinin izlenmesi
ve antimonit yatak ve zuhurlarımızda berthic-
rit mineralinin Türkiye'de ilk defa saptanmış
olması çalışmanın ağırlık noktasmı Mer iste-
mez bu zuhurun geniş bir mikroskopik ince-
lenmesinin yapılmasına yöneltmiştir. Mikros-
kopik incelemeler sonunda gnayslar içindeki
epijenetik kuvars damarlarında berthierît
mineraline rastlanmasının bunakarşm Men-

deres Masifinin normal olarak daha üst se-
viyelerini oluşturan şistler içindeki aynı tip
antimonitli kuvars damarlarında bulunmayı-

§ımn bu mhurlarm jenezleriyle çok yakından
dan ilgili olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca ödemişin yaklaşık olarak merke-
zmue hımmûüğu Kiraz Haiıköy-Tire-Baymdır

ve Bozdağ arasında kalan alanda (Şekil 1)
bugünedek rastlanan antimonit, zinober, nabit
altın içeren arsenopmt ve şelit yatak ve zu-
hurları yerinde incelenerek; gereken yerlerden
incelenmek üzere çok sayıda örnek alınmıştır»
Gerek daha Önce alman örnekler gerekse tara-

fımızdan alınan Örnekler ayrıntılı bir incele-
meden geçirilerek» bu yatak ve zuhurların mi-
niralojik bakımdan benzer ve farklı yönleri
saptanmaya çalışılmıştır. Böylece mikroskopik
çalışmalar arazi gözlemleriyle birleştirilerek
başta Çaylı antimon zuhurlarının jenezi olmak
üzere Menderes masifinin Ödemiş çevresinde-
ki çeşitli yatak ve zuhurların oluşumları de-
ğerlendirilmeye çalışılmıştır,

ÇAYM ANTMON ZUHUBIABENIN
GENEL JEOLÖ JtK VE
MİNERALOJİK ÎNCEUEMELEEt

Çayh antimon zuhurları adı altında Tav-
şan Doruğu Tepe, Taşlı Gedik Sırtı, Hopuoğlu
Tepelerdeki zuhurlar incelenmiştir.

Birbirlerine çok yakm olan bu üç zuhur-
da birbirlerine çok benzeyen ortak yanlar bu-
lunabildiği gibi bazı farklı yanlarda bulunmak»
tadır. Her üç zuhurda da cevherleşme kuvars
damarlarına bağlı olarak bulunmaktadır. Mk-
roskopik çalışmalar sonunda Menderes masi-
finin fnayB ve gözlü gnaysları içinde bulunan
Tavşan Doruğu tepe antimonitli kuvars damarla-
nnuı, kuvarsitmika şistler içinde bulunan Ho-
puoğlu Tepe antimonitli kuvars damarlarından
farklı olarak berthierit minerali içerdikleri
saptanmıştır* Kuvars damarları her üç zuhur*
da da genellikle yan kayaçlann şistozite doğ-
rultularını kesmektedirler* Bazende kuvars
damarları dallı budaklı bir yapı göstererk yan
kayaçlarm çok ufak çatlak ve kırıklarını dol-
durmakta veya gistler arasına girerek süisleş-

y ekil 1: Buldum IlaritiLsı.
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me ve cevherleşmeyi sağlamaktadır. Kuvars
damarlarının bu dalh-budaklı yapısı özellikle
kuvars damarları ve bunlara bağlı cevherleş-
menin izlenmesi ve incelenmesi için açılan
yarmalarda bazen çok belirgin olarak görül-
mektedir. Kuvars damarlarındaki antimonit
ve berthîerit mineralerinin konsantrasyonu da»
mardan damara çok farkh olabildiği gibi ay-
nı damarda da çok değişmektedir. Kalınlıkları
ortalama 15-20 cm. ile 1-1,5 m, arasında deği-
şen cevherli kuvars damarları mekanik ve
kimyasal aşınmaya daha uygun gnays ve şist-
lere oranla sahada çıkıntılar oluştururlar- Yan
kayaçlar içine giren kuvars damarları yan ka-
yaçlan yer yer hidrotermal bozunmaya uğrat-
mış ve bu arada genellikle yan kayaçlarda kil-
leşme oluşmuştur. Oluşumları sırasında kıs-

men yan kayaç parça ve minerallerini içlerine
alarak önlan az çok değişikliğe uğratan ku-
vars damarları daha sonraki tektonik etkiler-
le yan kayaçla birlikte yer yer kırılma parça-
lanma ve ufalanmalar göstermektedirler. An*
timonit mineralleri içeren kuvars damarlarının
doğrultu ve eğimleri sık sık değişmektedir.
Fakat genel doğrultunun NW-SE olduğu söy-
lenebilir.

Kuvars damarlamn antimon içeren kısım-
ları oksidasyon sonunda kısmen antimon oke-
r'e dönüşmüştür. Yine bu londa bulunan pirit
ve berthieritin bozunması limonit açığa çık-
mıştır, Tavşan Doruğu Tepedeki kuvars da-
marları yer yer antimonit, berthierit gibi an-
timon mineralleri Üe çok az miktarda pirit içer-
mekte ve gnays-gözlü gnayslar içinde yaklaşık
E-W doğruitulu, 30-50° eğimlidir. Antimonit ve
berthîerit kuvars damarları içinde çok ince da-
mar ve damarcıklar şddinde bulunmaktadır.
Kuvars damarları daha batıda yön değiştirerek
N 8 0 W doğrultu ve dike yakın Mr eğim gös-
termektedir, (YILıDIRIM, 1976).

Taşlı Gedik Sırtı zuhuru gnayslar içinde
bulunan antimonit berthierit ve çok az miktar
da pirit içeren kuvars damarlarından oluşmak-
tadır. Kuvars damarlarının kalınlığı 10-15 cm.
lie 40-50 em. arasındadır. Gnaysları kesen bu
damarları sürekli değildirler. Yer yer mostra
verirler. Doğrultulan N50°-7OS eğimleri 60°-70°
NE dur.

Hopuoğlu tepede kuvars damarları kuvar-
sit ve mika şistler içinde bulunmakta maden
mineralleri olarak antimonit çok az miktar da
özşekHli -yarı Öif ekillî pirit ile yan kayaçtan

alman ilmenit, rutil ve lökoksen içermektedir,
Burada izlenen kuvars damarı N 30°-40° W
doğruitulu ve 60ô*70° SW'ya eğimli cevhersiz
olarak başlamakta ve kesikli olarak 1,5 km,
kadar devam etmektedir Yan kayaç mika
şistlerde şistozite N55 W/65SW olarak saptan-
mıştır,

Tavgaa Doruğu Tepe Antimon zuhurunun
mikroskopilc İncelemesi

Tavşan Doruğu Tepe antimon zuhurun-
dan ahnan örneklerde maden mineralleri ola-
rak antimonit, yanında berthierit ve çok az
miktarda pirit (İM tipte), rutil+lökoksen (yan
kayagtan alınmış) ve ikincil mineral olarak li-
monit saptanmıştır.

Berthîret : Berthîeritin kimyasal formü-
lü FeSb2S4 (Buerger, 1055), kristal sistemi
ortorombiktir. Örneklerde ve daha belirgin
olarak parlak kesit yüzeylerinde, çıplak gözle
çok ufak iğnecikler şeklinde kristallerden oluş-
tuğu görülmektedir. Rengi koyu çelik grisi,
opak ve mat metalik parlaklığa sahiptir. Mik-
roskopik incelenmesi sonunda berthieritin dü-
şük sertliğine (sertliği : 2-3) karşın iyi parla-
tılabîldiği, daha yumuşak antimonit yanında
yüksek kabartı (röliyef) gösterdiği ve anti-
monite oranla daha az çizilmekte olduğu gö-
rülmektedir* Refleksiyon özelliğinin yüksek,
renginin beyaz ve değişen tonlarda pembemsi,
gri-kahverengi olduğu göMenmîştîr, Aniiotro«
pisi çok yüksele olup hemen hemen antîmonun-
kine yetişmekte, yalnız ondan farkh olarak
daha canlı renkli görünmektedir, Anizotropi
renkleri sanmsı-mavi«fri-beyaz veya sanmsı-
kahverengi ve pembemsi kahverengî-beyaz ara-
sında değişmektedir, Refleksiyon pleokorizma-
m oldukça yüksek sayılır. Berthierîtte iç ref-
lekslere rastianamamı§tir. Parlatmalar birkaç
gün gibi bir süre sonra yeniden parlatılmadan
mikroskopla incelendiğinde antimonit yanında
berthieritin îcahverengi bir oksidasyon taba-
kasıyla kaplandığı görülmüştür.

Örneklerde bethierit C eksenine paralel
doğrultuda uzanan iğneciklerden (Şekil 2-3)
bauende kuvars kristalleri arasında veya an-
timonit içinde özşeküsiz (ksenomorf) yığışım
toplulukları (Şekil 3-4) şeklinde izlenmekte-

dir. Çeşitli doğrultularda uzanan berthierit iğ-
neciklerinin en büyükleri 2-4 mm. uzunluğa
0,2-0,3 mm, genişliğe sahiptirler* Berthîeritin
etrafı genellikle kuvars, bazende antimonit
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§e>kil %ı Objektif $% Oküler 10,
Tavşan Doraf u Tepe antînwn mufamtm
î|ıtıeo!ltler şeklînde bertMerit gang (kuvars)
İçinde,, Bertİıieritin c eksenine paralel uzanan

antlmonit tanecikleri. Kuvars bettMerltm yerini
alınış.

Berthierit

oluşumlanyia sınırlanmakta ve sanlmaktadır*
(Şekil 2-3-4) Her iki mineralde berthleritten
daha sonra oluşmuştur. Ayrıca çok ufak, en
fazla 30-40 mikron uzunlukta 5-10 mikron ka-
lınlıkta berthierit iğnecikleri bir kuvars veya
antimonit kristali içinde bulunabilmektedir.

Berthieritin yeri kuvars ve antimonit ta-
rafından yer yer alınmış olup ayrıca berthierit
içinde yuvarlağımsı, mereeğimai antimonit
tanecikleri izlenmektedir (Şekil 2-3-4). Bert-
hierit iğneciklerinin C ekseni doğrultusuna
paralel olarak sınırlanan bu tanecikler genel-
likle aynı doğrultuda uzanan yuvarlak, elips
şeklînde tanecikler oluşturmaktadır. Gerek
kenarları gerekse dilinim ve çatlakları boyun-
ca berthieretin yeri antimonitçe alınmış olup,
böyle antimonit içinde genellikle çok eser mik-
tarda en fazla 20«30 mikron büyüklükte pirit
iskeletcik ve çubukcukları bulunmaktadır, Bu
durumda berthierit antimonit ve pirite dönüş-
müştür (Bamdohr, 1960).

Oksidasyon sonunda berthierit çubukcuk-
ları ve agregaları kısmen, bazende tamamen
yalancı şekil (psoydomrf) olarak antimonoke-
re dönüşmüştür. (Şekil 4)* Bu dönüşme so-
nunda eser miktarda da limonit açığa çıkmış-
tır.

Berthierit birlikte bulunduğu antimonite
bazı kesitlerinde benzemekte ise de bazı kesit-
lerinde pirotininkini andıran kahverengi-pem-

Şekil

ŞeMl 8 s Objektif 32* Oküler 10.
Tavşan Doruğu Tepe antimon zuhuru.
ÛzşekiMz (Allotriomorf) berthierit kısmen aıu
tîmonii ve pirite dönüşmüştür.

4: Objektif 32, Oküler 10,
Tavşan Doruğu Tepe antimon zuhuru.
Berthierit iğnecikleri kısmen psödomorf olarak
antimonokere dönüşmüştür. Kuvars İçinde oz§e-
killi (îdiyomorf) pirit kristali ve berthieritln
içinde aatimonit taneeMeri.
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be renk tonundan dolayı kolayca tanınmakta-
dır, EUe yapılan parlak kesitlerde antîmonite
oranla daha sert olan berthieritin yüksek ka-
bartısından dolayı tanınması oldukça kolay«
laşmaMadır, Âynea birkaç gün havayla te-
mas eden parlak kesitler yukarıda da işaret
edildiği Eibi, kahverengi bir oksidasyon taba-
kasıyla kaplanmaktadır. Bu da berthieritin
tanınmasında yardımcı olmaktadır.

Örneklerin, berthieritçe rengin kısımla-
rından kopanlan parçalar 100 mesh'in altında
öğütülmüş ve ağır sıvı bromoform (D= 2,8)
yardımıyla içerdiği kuvarstan anndmlmı§tır,

Bu şekilde elde edilen berthieritçe daha zengin
örnek MTA laboratuvarları X-Ray difraksiyon
aletiyle incelenmiş elde edilen diyogramdan
okunan (d) değerleri söylerdir: 2,60 3,02, 3.15,
3,68, 4.37 (P, Ramdohr ve ÂSTMu Kart No:
12-731)* Böylece berthireti X*-Ray difraksi-
yonla da saptanmış, mikroskopik "gözlemler
doğrulanmıştır*

Anlinıonit: Örneklerde yer yer berthierit-
le yan yana, iç içe (gekil-3) ; yer yerde yalnız
basma bulunmaktadır* (Şekil-5) Antimonitin
tane şekilleri çok değişiktir. Radyakışınsal iğ-
necikler ve yanö!§eküİi«*Ö2şekiMz tanecikler
halinde bulunan antimonît içinde sırasıyla çok
m miktarda kuvars oluşumları, bertheîrit iğ-
necik ve tanecikleri, eser miktarda pirit iske-
letcikleri ve çok eser miktarda en fazla 10-15
mikron büyüklükte arsenopirit kapanımlan?
Menmiştir* Genellikle kuvarsların ara ve çat-
laklarını dolduran antimonit, kuvars ve bert*
hieritten daha sonra oluşmuştur. Antimonit
yer yer basınç ikMenmeleri göstermektedir,
Deformasyon daha çok ögşekilsis antimonit
oluşumlarında görülmektedir, (Ramdohr, 1960)
Antimonitin çok az da olsa bîr kısmının berthie-
ritin parçalanmasıyla oluşabileceğini (Şekil 3)
ve bu sırada eser miktarda da pirit iskeletçile*
rinîn teşekkül edebileceğini söylemektedir. İn-
celenen Örneklerde bu durum izlenmiştir.

Öksidasyon zonunda antimonit (Şekil 5)
yer yer yada tamamen antimonokere dönüş-
müştür. Antîmonokerli bir örnekte %-Ray dif-
raksiyonla stibikonit saptanmıştır.

Pirit: Pirit örneklerde çok az miktarda
izlenen bir mineral olup, iki sekide bulunmak-
tadır. Kuvars oluşumları arasında ve bazende
içinde bulunanlar genellikle 20-30 mikron bü-
lükte özşeküli kristaller halinde (Şekil-4) bu-
lunmaktadırlar, Özşekilli piritlerin büyüklük-

leris nadiren 100*200 m^ronu bulabilmektedir*
îskeletcikler şeklinde bulunan pirit oluşumları
hemen hemen her zaman antimonit içinde ge-
nellikle de bôrthieritle bir arada bulunan an-
timonitlerd© izlenmektedir (gekü-3) Ram-
dohr, 1960% göre. Renkleri, normal piritin ışık
sarısı rengine oranla çok hafif kahverengimsi

Şekil 5: Objektif S2, Oküler 10.
Tavşan Bonıfu Tepe antimon zuhuru,
Kuvars kristalleri arasında bulunan Özşekilsiz
(allotriomorf) antimonit oluşumu kenarları b»o-
jrunca tasmen antunonokere dÖnu|mli|tttr,

bir ton gösteren pirit iskeletciklerinin muhte^
melen berthieritin hidrotermal çözeltilerin et-
kisiyle kısmen antimonite dönügmesî sonucu
oluşmuşlardır, Ozsgekilli piritler nadiren yalan-
cı şekilli olarak limonite dönüşmüştür,

î/mıonit ve AntimonokOTs Gerek limonit
gerekse antimonoker (burada X»Ray ile sap-
tanımı stibikonittir) oksidasyon zonu mine-
ralleri olup çatlak ve boşluk dolgusu olarak
veya oluştukları minerallerin etrafında bulun-
maktadırlar, limonit bazen antimonokerî de
boyamış halde ve antîmoneker kısmen çok gü-
zel berthîert ve antimonit yalancı §ekli kıs-
mende boşluklarda konsantrik kabuklu-böb-
reğimsi Mr yâ pı göst^ınektedir,

Âjnıca örnekte çok eser miktarda lökok-
sen izlenmektedir, LÖkoksen yan kayaç gnays-
lardan. aJınmiitır. Yan kayaç gnaysgözlü

fnayslardaÂitan içeren bir mineralin (ilmenît,
rutil veya titan içeren silikatlar olabilir) hid-
rotermai bozuşma veya ajmsmasiyla olu§muş-
tur,
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Gang Mmeraleri: örneklerde gang mine-
ralleri olarak kuvars (îki tip: Kuvars«!, ku«
vas-II), K-feldispat (ortoklaz), §ok az sériait
©ser muskovit ve biyotit (Şekü-9 saptanmış«
tır,

Kuvars-I: Bunlar yan kayaçlara (gnays-
gözlü gnays) ait olan kuvarslardır, Yan ka»
yağlara ait olan parçalarla birlikte kuvars
damarlarını oluşturan kuvars«!! topluluğu
içinde izlenmişlerdir. Çoğunlukla uzun (o)

ekseni doğrultusunda uzamış ve merceksî ge-
kîllerdedirler. Dalgalı' yanıp sönme gösterir-
ler* Bir kısmının yüzeyi kısmen limonit tara-
fından boyanmıştır*

Kuvaro-Ü: Bunlar kriptokristalinden
mikrokristaline kadar değişen boyutlarda ve
çoğu kez cevherle birlikte izlenmektedirler,
îri taneli olanları toplu halde damarcıklar
oluşmaktadırlar,

K-Fadîspat: 1-1,5 mm arasında değişen
boyutlarda ve kuvarstan daha az miktarda por-
firo-blastlar şeklinde izlenen ortakfazlardan
oluşur, Kataklastik doku gösteren ortoklaz
porfiroblastları kısmen killeşme ve şerisitüeş-
me göstermektedirler,

Muskovlt, Biyotit, Serlstt : Sériait açık«
renkli bileşenler arasmda çok az miktarda iz-
lenmiştir, Muskovit ve biyotit ise eser miktar-
da kenarlarından itibaren opaklagma (limo-

nite dönüşüm) ve kloritleşme göstermektedir.
Mikalarda bükülmeler de izlenmiştir.

BÖLGENİN BÎĞEB AOTİMONÎT,
ZtNGBEB, ABSENOPtRtT, gEELlT
YATAK VS ZÜHUBLARINE^
MlMEEâJÜOJtSÎ ve KISA JEOLOJİSİ

MoMûdş-HaÎjMy«Yağcılar Bölgesi
Antmıoııît-AjrseEopîrit ZuMrıı

Yağcılar; Etibank-Halıköy cıva işletmesi-
nin yaklaşık 4 km güneybatısında bulunmakta-
dır. Burada mika şistler içinde antimonit ve
arsenopirit içeren kuvars damar ve damarcık-
ları bulunmaktadır, Yağeılardaki kuvars damar
ve damarcıklarının kalınlıkları çok değişmekte
olup 5-10 cm, Üe 1,5-2 m, arasındadır. Yer yer
tamamen kaybolup, aym doğrultuda yeniden
ortaya çıkmaktadır. Kuvars damarlarının doğ-
rultulan N 60̂ -80 W arasında eğimleri de 50-70
NE arasında değişmektedir. Şistlerde de şîsto-
zîte düzlemlerinin doğrultusu N5Ö*70W eğimi«
de 20-30 NE arasında değişmektedir. Bu duru-

ma f öre cevher mineralleri taşıyan kuvars da-
mar ve damarcıkları yan kayaçları-mîka şistle-
ri kesmektedirler. Cevherli damarları oluşturan
hidrotermal eriyikler yan kayaçlan etküeyerek
hidrotermal bozunmaya uğratmış ve bunun so-
nuca olarak damar-yan kayaç kontağında kil-
leşme ve silisleşmelere rastlanmaktadır. Adı i e*
gen eriyikler yükseldiklerinde girebilecekleri
bütün kırık, çatlak ve şist aralarına girerek
cevherli kuvars damarlarının dallı budakh bir
yapı olmasını sağlamışlardır.

Yağcılar buhurundan alman Örneklerde an-
timonit, özşekülî ve kataklastik doku gösteren
arsenopirit yanmda daha az miktarda zinober,
eser miktarda pirit ve markasitle birlikte kal»
kopirit ile yan kaya§tan-şistlerden-alınan rutil
ve lokoksen saptanmıştır. Ayrıca ikincil mine-
ral olarak antimonitten dönüşerek oluşan an-
timonoker, arsanopiritten dönüşerek oluşan
-skorodit ve piritten dönüşerek oluşan limonit
gibi oksidasyon zonu mineralleri saptanmıştır,

Ödemîş-HaakÖy Cıva Yatağı

Etibank tarafından işletilen Ödemig-Halı-
köy cıva yatağında cevherleşme N 60 W doğ-
rultulu, 4S NE eğimli bir fay zonu ve civarın-
daki ikincil çatlak, kırık, boşluklara bağlı ola-
rak bulunmaktadır, HalıkÖy cıva yatağında
gnayslar mika şistler üzerine bindirmiştir,
Gnays-mika gist kontağında müonitik bir fay
zonu oluşmuştur, Müonitik londa fazla mik-
tarda killeşme, yer yer de süisleşme görül-
mektedir, Cevherin çok az bir kısmı bu zonun
ufak kırık ve çatlaklarında, büyük kısmı altta
bulunan mika şistlerin kırık, çatlak ve boşluk-
larında bulunmaktadır. Milonîtik fay zonu cev-
herli eriyiklerin tutulmasına yaramı§tır. Ayrı-
ca bu Eonda yer yer bariz şistozite görülmekte-
tir.

Ödemii-Halıköy civa işletmesinden alınan
örneklerde zinober yanında ve içinde pirit, mar-
kasît, arsenopirit, eser miktarda kalkopirit,
bornit, aynca rutil+lökoksen mineralleri sap-
tanmıştır.

Ödemîi-Helvacı-Kiıncılııktepe Oıva Zuhuru

Helvacı-Kumluktepe cîva zuhuru yol ke*
narmda ve dere içinde mostra vermektedir.
Burada da cevher şistler içinde bulunmakta
ohıp, şistlerin ara çatlak yank ve - kırıklarını
doldurmuş halde bulunmaktadır. Mika şistler
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cevherleşmeyle ilgili olarak kısmen tanınmaya-
cak derecede kîlleşmeye ve çok az miktarda si-
İMepneye uğramışlardır, Helvacı-Kumlukteps
zuhurundan ahnan örneklerde zinoberle birlikte
daha az miktarda pirit ve markasit, çok eser
miktarda rutil, linoberle iç içe yan yana büyü-
müş pirit ve markasitten dönüşerek oluşan ok-
sidasyon zonu ürünü limonit saptanmıştır,

Tire Beyïerdere NaMt Alfan İşeren Arsenoplrit
Zuhuru

Tire«Beylerdere*de ki arsenopiritli kuvars
damarları E-W doğrultulu olup, gnayslar iğin-
de bulunmaktadırlar* Gnayslar içindeki kuvars
damarlarının kalınlığı 5-10 eni ile 70-80 cm*
arasında değişmektedir» Yan kayaç gnaysı kes-
mekte olan arsenopiritli kuvars damarlarının
bazende tali çatlak ve kırıkları doldurduğu be-
lirgin olarak görülmektedir. Arsenopirit içeren
kuvars damarlarını oluşturan eriyiklerde, anti-
monit içeren kuvars damarlarını oluşturan eri-
yikler gibi yan kayaçları etkileyerek, yan ka-
yaçla kontaklarında hidrotermal bozunmâ ürü-
nü olan küleşme ve silislesmeyi sağlamışlardır.
Ayrıca kuvars damarları içinde yan kayaç kı-
rıntı ve parçalarına da rastlanmaktadır.

Tire-Beylerdere nabit altın içeren arseno-
pirit damarlarından alman örneklerde şu mine-
raller izlenmiştir. Özşekilli, kuvvetli kataklas-
tik doku gösteren, kenar ve çatlakları boyunca
yer yer skorodite dönüşen arsenopirit. Arseno-
piritin kataklastik çatlaklarında en fazla 35-40
mikron büyüklükte çok eser miktarda nabit al-
tın (Şekil-6) Eser miktarda yer yer antimono-
kere dönüşmüş antîmonit, Bunlardan arsenopi-
ritin özşekiller Göstermesinden dolayı Önce oluş-
tuğunu söyleyebiliriz. Ancak yukarıda da belir-
tildiği gibi sonra basınç, etkisiyle kataklastik
bir dokuya dönüşmüştür.

Ödemîş-Küre NaMt Alfan t§emm
Arsenopîrit Zuhura

Küre arsenopiritli kuvars damar ve damar-
cıkları mika şistler içinde bulunmaktadırlar.
Çok sayıda olan irili ufaklı bu damar ve damar-
cıklar genellikle değişik doğrultu ve eğimlere
sahiptirler. Damarlara ait şu iki ölçümden bu-
nu açıkça görebilirz. N6ÖW;/35NE ve N 85
B/45NW,

Cevherli kuvars damarlanmn içinde bulun-
duklan mika şistlerin, şîstozitesinm doğrultu

İefcİl 61 Objektif 3g, Oküler 10.
Tire-Beylerdere altınlı arsenopirit zuhuru Ka»
laklast i İv tekstür gösteren arsenopirit oluşumları
arasında, kuvars içinde nabit altın, Arsenopirit
çok m miktarda storoäite dönüşmüştür.

ve eğimleri de çok farklı olup bunu aynı yerler-
den alman §u değerlerde görebiliriz, N 15W/
15SW, N25B/45 NW.

Yukarıda verilen kuvars damarlarının ve
şistozitelerin doğrultu ve eğimlerinden de an-
latıldığı gibi arsenopiritli kuvars damarları yan
kayacı olan mika şistleri daha sonra oluşmuş
epijenetik damarlar halinde kesmektedirler. Da-
mar ve damarcıklar çoğunlukla yüksekliği 776
m. olan Küre Gediği Tepe dolayında mostra
vermekte olup burada açılan çok sayıda yarma-
da cevherli kuvars damarlarının yer yer de
mercek ve sucuklar şeklinde şistoziteye uyumlu
bulundukları görülmektedir, Bu durumda muh-
temelen cevherli eriyikler zayıf buldukları şist-
ler arasnıdaki boşlukları zorluyarak doldur-
muşlardır.

Areenopirit damar ve damarcıklarının
çeşitli doğrultu ve eğim göstermeleri, bu
damar ve damarcıkları oluşturan eriyiklerin
kolayca girebilecekleri bütün fay kırık, çatlak
ve bazende şist aralanın doldurmuş olmaları;
diğer taraftan cevherli kuvars damarlarının
içinde bulundukları şistlerle birlikte çeşitli doğ»
rultu ve eğim göstermeleri ancak tektonizmay-
la açıklanabilir.

Kürede de arsenopiritli damarların kalın-
lıkları birkaç cm. ile 2 m. arasında değişmekte-
dir* Bunlardan en kahm N85E doğrultulu 45NW
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eğimli olanıdır. Bu daman derenin her iki ya-
macında ufak yarmalarla yaklaşık 300 m, lik
bir uzunlukta izlenmiştir. Cevherli kuvars da-
marlarının yan kayaç şistlerle kontaklarında
killeşme ve silisleşme meydana gelmiştir. Ba-
zen hidrotermal bozuşmaya uğrayan zonlar
oluşturmuştur* Hatta bazen böyle zonlarm ka-
lınlığı esas damann kalınlığından daha fazla-
dır.

Küre de arsenopiritli damarlardan alman
örneklerde kataklastik doku gösteren (Şekü-7)

fekü 7 s Objektif 83, Oküler 10,
Küre altınlı arsenopirit zuhuru»
Kuvvetli kataklasttk tekstür gösteren arsonopîrit
parçaları arasında nabit altın.

fakat yer yer ÖzşekUli kristaleri tanınabilen,
çatlak ve kenarları boyunca kısmen skorodite
dönüşen fazda miktarda arsenopirit, eser mik-
tarda pirit ve kısmen antïmonokWe dönüşen
antimonit, yan kayaçtan alman rutil ve lokok-
sen ve eser miktarda en fazla 40-45 mikron
büyüklükte nabit altın oluşumları izlenmiştir
(Şekil-5). Ayrıca skorodit yanında oksidasyon
zonu minerali olarak limonit saptanmıştır,

Ödemîş-Yüaiiil Kaya Nabit Altı» İçeren
Arsenopirit Zuhuru

Yılanlı Mahallesinin 400 m* kuzeybatısında
mika şistler içinde fay ve çatlak sistemlerini
doldurmuş halde arsenopirit içeren çok sayıda
kuvars damar ve damarcığı bulunmaktadır*
Bunların kalınlığı 1-2 cm ile i m arasında de-
ğişmektedir. Burada gerek arsenopirit damar
ve damarcıklarının ferekse bu damar ve da-

marcıkların içinde bulunduğu şistlerin §istom-
telerinin doğrultu ve eğimleri ölçülmüş çok de-
ğişik değerler elde edilmiştir* Şistlerde N75W
doğrultu 55SW epm, N85E doğrultu, 50 SB
eğim, N55W doğrultu ve 55SW eğim; şist-
ler içinde faylara bağlı olarak bulunan ar
senipMtli kuvars damarlarmda N50E doğ-
rultu ve 85 SE eğün ölçülmüştür, Yakla-
şık eşit uzaklıklarda pajrelel olarak bulu-
nan çatlak sistemini dolduran arsenopirît da-
marcıkları yapraJüanmayt genellikle N 40 E
doğrultu ve dike yakın bir eğimle kesmektedir-
ler. Kuvars damarları içinde yer yer yan ka-
yaç parça ve kırıntıları bulunmaktadır,

Yüanh Kayadan alman örneklerde; ku-
vars içinde özşeküli kataklastik doku göste«
ren, kataklastik çatlakları boyunca kısmen
skorodite dönüşen arsenopirit, a^ miktarda
kataklastik doku gösteren pirit kritalîeri, ay-
rıca piritle birlikte çok eser miktarda kısmen
kovelm ve limonite dönüşmüş kalkopirit, sko-
rodit içinde eser miktarda nabit altın zerrecik-
leri îılenmlştir Mikroskopik incelemelerden
saptananların yanında, çıplak gözle incelenen
baa örneklerde çok iri özşeküU arsenopirît
kristalleri görülmüştür, Bunlardan en büyü-

ğimünün boyu 3 cm, kalınlığı 0,6 cm. olarak
Ölçülmüştür. Böyle arsenopirit kristalleri ku-
vars damarının özellikle diş kısımlarında şist-
lerle olan kontağına yakın yerlerde toplanmış-
tır, gayet kuvars damarlarmda kristalleşme-
nin dıştan başlayarak içe doğru ilerlediğini
düşünürsek adı geçen arsenopirit kristalleri-
nin hidrotermal kuvarstan daha önce kristal-
leştiği ortaya çıkmaktadırki, zaten mikrosko-
pik incelemelerde bunu doğrulamaktadır. Ay-
rıca burada bu denli iri arsenopMt kristallerinin
bulunması kristalleşmenin yavaş ve uzun süre
devam ettiğini gösterir, Kuvars damarları kon-
tağında ayrıca bazende çok iri bioüt kristalle-
rine rastlanmaktadır,

tWemi§-Zeytîiiiik Köyü NaMt Altınh
Arsenoplrlt Zuhuru

Zeytinlik Köyünün 1,5 km kuzeydoğusun-
da Gölcük yolu üzerinde hemenyol kenarin-
dan başlayarak mostra veren arsenopiritli da-
mar ve damarcıklar burada da şistler içinde
yer almaktadırlar. Şistlerin burada şistoMta-
leri EW/7OS olarak ölçülmüştür, Arsenopirit
damar ve damarcıkları burada da kmk? çatlak
ve boşluklan doldurmakta ve epijenetik da-
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marlar haünd© gen^We yan kayaç şistoMtesi-
ni kesmektedirler* Damar kalınlıkları 1-2 em
ile 15-20 em arasında değişmektedir. Zeytinlik-
te arsenopirit damarları nisbeten oldukça ince
ve kısadır.

Zeytinlik Köyü arsenopirit zuhurundan alı-
nan örneklerin maden mikroskopisi incelemesi
sonunda örneklerde maden mineralleri olarak
kataklastik doku gösteren bazende daha önce
oışekiUi-Yarı ÖzşekiUi kristallerden oluştuğuna
tiaret eden ÖzşekiHi kristaller halinde bulunan
çatlak ve kenarları boyunca az miktarda sko-
rocüte dönüşen araenopirit, çok az miktarda 02-
geküli ve kataklastik pirit, çok eser miktarda
kalkopirit, rutil, lökoksen ve skorodit yamnda
tkineü mineral olarak limonit izlenmiştir* Ayrı-
ca içinde eser miktarda nabit altın zerrecikleri
göMenmiştir»

ödemis-pftßi Gefliğl Nabit Alimli ArsenopWt
Zuhura t

Çiftçi Gediğinde arsenopirit damarı dere
içinde mostra vermekte olup, açılan 6 m#Uk yar-
mayla damarın kahnlıgının dem içinde 1-1,5 m,
olduğu ortaya çıkartılmıştır. Burada da arseno-
piritli kuvars daman şistler içinde bulunmakta-
dır. Çiftçi gediğinde arsenopiritli kuvars dama-
rının dere içindeki doğrultusu N85E ve eğimi
25 SE olarak olçülmü§tür. Burada eskiden açıl-
mış bir yarma dışında herhangi bir çalışma ya-
pılmamıştır,

Çiftçigediğinden alman örneklerin maden
mikroskopisi incelemeleri sonunda maden mine-
raleri olarak sırasıyla kataklastik doku göste-
ren fazla miktarda arsenopirit (Sekili) çok m
miktarda rutil-lökoksen, eser miktarda pirit ve
eser miktarda arsenopirit içinde en farfa 40
mikron büyüklükte nabit altın tanecikleri izlen-
miştir (Şekil-S). ÎMncil mineral olarakta sko-
rodit ve eser limonit saptanmıştır.

Baym-Yusuilu Köyü Arsenopîrit-Galealt
Zuhuru

Arsenopirit ve galenit içeren kuvars dama-
rı Yusufla Köyünün yaMapk 1 km kuzeyinde
zeytin ağaçlarının yoğun olduğu sarp yamaçta
mostra vermektedir. Cevher zuhuruna çeşitli
seviyelerde sürülen kısa mesafeli birkaç eski
galeri bulunmaktadır. Bu galerilerle muhteme-
len galenit aranmıştır, Yusuflu Köyü luhuruda
mikaşistler içinde bulunmaktadır. Cevherli ku-
vars damarının kalınlığı 3-5 cm ile 80-90 cm

arasında değişmektedir. Şistlerin doğrultusu
N3ÖW, eğimi 55SW olarak ölçülmüş olup, içer-
dikleri cevherli kuvars damarıyla yer yer aynı
doğrultuda oldukları görülmektedir. Diğer ta-
raftan aynı kuvars damarının yan kayacı şist-
lere göre f arkh doğrultu ve eğim gösterdiği gö-
rülür, Böyle bir yerden alman ölçülerle
şistlerin N 55 E do^ultıüu, 85 SE eğimli*
kuvars damarlarının N80E doğrultulu ve 38SE
eğimli olduğu saptanmıştır. Cevherli kuvars
damarmm yan kayaçla kontağında granat ve

Şektl 8 s Objektif 82, Oküler 10.
Çiftçigeldi&i altınlı argenopirit zuhuru.
Kataklastik arsenopirit ve nabit altın taneciği,

Şekil 9 ı ObjektifelO Okülerxl^f5,
Tavşan Doruğu Tepe antimon zuhuru.
Kataklastik doku gösteren ortoklas, kuvaî-s-I,
kuvars n ve aralarda izlenen «erisit.
Çiîtclgeldlp altınlı arsenopirit zuhuru.
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tremolit gibi bazı skarn mineralleri görülmüş-
tür. Kuvars damalında arsenopîritle galenit
bir arada bulunabildiği gibi, genellikle ayrı se-
viyeler halinde altta galenitçe zengin bir zon,
üstte arsenopiritçe zengin bir zon halinde bu-
lunmaktadır.

Zuhurdan alman örnekler maden mikros-
kobuyla incelenerek örneklerde sırasıyla ka-
taklastik doku gösteren kenar ve çatlakları
boyunca kısmen skorodite dönüşen ve iğinde
bazen galenit tanecikleri ve pirotin kapanımla-
n içeren (gerek galenit tanecikleri ve gerekse
pirotin kapammlan bazen çok güzel, arseno-
piritin kristalografik doğrultulanna uyumluluk
göstererek uzayan çubuk ve kamaeıklar şek-
linde) arsenopirit, kısmen serüsite (PbCO3)
dönüşen oluşumlar halinde galenit ve kısmen
limonite dönüşmüş kataklastîk doku gösteren
pirit izlenmiştir,

Odonıis-Oölcük-Elmacı
Gediği geelit Zuhura

Elmacı Gediği şeelit zuhuru şistler içinde
genellikle şistoziteye uyumlu sıralanan şeelit
oluşumları içeren yine aynı çeşit şistlerden
oluşmuştur. Şistler içinde yer yer bantlı bir
yapı gösteren şeelit bu durumda şîstoziteye
uyumluluk gösteren tabakaya bağlı bir küçük
zuhur niteliğindedir. Ancak iki ayrı yerde "gö-
rülen şeelît beM tabakaya bağlı olarak daha
geniş bîr sahaya dağılabilir. Arazi gözlemle-
ri ve îaboratuvar çalışmaları sonunda elde edi-
len bulgular aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Çalışma sahası olan Kiraz-Halıköy-Tire-
Bayındır ve Bozdağ arasında bulunan alamn
Sb-Hg-As-W mineralleri içeren yatak ve snı«
hurları Menderes Masifinin gnays ve şistlerinin
içinde yeralırlar» Yukarıda adı geçen antüno-
nit zuhurları çalışma sahasının batısında Birgi-
Beydağ (N-S) doğrultusunun batısında arşe-
nopirit zuhurları genellikle aynı hattın doğu-
sunda, Mnober zuhurları sahanın SW ve NE
uçlarında, şedit zuhurada kuzeyinde bulun-
maktadır (Şekü-l). Yalnız yağcılar zuhurunda
antimonit minerali yamnda fazla miktarda ar-
senopirit, pirit+markasit, eser miktarda zino-
ber, kalkopirt, rutil+lökoksen saptanarak; ça-
lıgma sahasındaki diğer bütün zuhurlarda özle-
nen maden minerallerinin hepsinin burada bira-
mda var olduğu görülmüştür. Bundan dolayıda
bu mıhura antJmonit zuhuru yerine antimonit +

arsenopirit zuhuru denmesinin daha doğru ola-
cağı kanısındayım

Gerek antimonit zuhurları ve gerekse ar-
senopirit zuhurları hem gnayslar içinde hem de
şistler içinde bulunmaktadırlar. Buna karşılık
zinober ve şeelit zuhurları inceleme alanında
yalnız şistler içine yerleşmişlerdir, Antimonit
ve arsenopirit zuhurları genellikle yan kayaç«
lan kesen epijenetik hidrotermal kuvars da-
marlarına bağlı olarak bulunmaktadırlar. Her
iki minerali içeren kuvars damannmda en faz-
la ve en az kalınlıkları birbirine yakındır, Yal-
nız antimonitin kuvars damarlarındaki dağılı-
mı arsenopiritinkine oranla biraz daha düzen-
siklik göstermektedir. Ayrıca arsenopiritli Ör-
neklerde eser miktarda nabît altına rastlan-
maktadır. Zaten arsenopirit zuhurlarının de-
ğeri de içerdikleri bu iz mineral-altmdan4!eri
gelmektedir. Aynı zuhurdan aünan örneklerde
farklı sayıda nabit altm zerreciklerine rastlanıl-
dığı gibi, bu fark değişik zuhurlardan alman
örneklerde de görülmüştür. Öyleki bazi parlak
kesitlerde hiç nabit altına rastlanmamakta, ba»
alarmda da birkaç tanecik şeklinde en fa^la
40-50 mikron büyüklükte genellikle kataklastik
arsenopiritin çatlaklarında, nadiren de içinde
nabit altın izlenmektedir. Yapılan atomik ab-
sorbsiyon ve küpaJasyon analiz sonuçları da
mikroskopik çalışmaları doğrular yöndedir. Bu
analizler sonunda arsenopiritlerde sıfır üe yüz
ppm arasında değişen değerler elde edilmiştir.

Zinober zuhurları cevherleşme esnasında
oluşan ve ancak yer yer görülebilen siüslegme
dışında kuvars damarlarıyla faz la bir ilgisi yok-
tur, Zinober yatak ve zuhurları genellikle yan
kayacı olan şistlerin kırık, çatlak ve boşlukla-
rım doldurmaktadırlar. Cıva zuhurlarında da
antimon ve arşen zuhurlarında olduğu gibi yan
kayaçla kontaklarında hidrotermal bozunma
(küleşme) görülmektedir,

Şeelit zuhurunda bu mineralin şistoziteye
uyumluluk göstererek sıralandığı görülmekte-
dir* Dolayısıyla burada tabakaya bağlı bir volf-
ram mostrasından söz edilebilir,

ZUHUELAEM JENEZJ HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLER

Kira^-Haliköy-Tire-Baymäir ve Bozdağ
arasındaki alanm içinde, Menderes Masifinin
gnays ve şistlerinin şistozite doğrultularım, de-
ğişik doğrultu ve eğimlerle kesen antimonit ve
arsenopiritli kuvars damar ve damarcıkları hdd«
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rotermal kökenli epijenetik oluşumlardır, Çakış-
ma sahası içinde epijenetik cevher damarları
yanında genellikle şistler içinde şîstozîteye
uyumlu olarak uzanan mercek ve adese şeklin-
de bulunan bazende şistoziteyi kesen muhte-
melen senjenetik kuvars oluşumları da bulun-
maktadır*

Antimonit hemen her zaman hidrotermal
oluşumlu bir mineraldir. Tavşan Doruğu tepe-
dike Menderes Masifinin alt seviyelerini oluş-
turan gnays ve gözlü gnayslar içinde bulunan
kuvars damarlarında antimonit yanında bir
miktar berthierit ve çok az miktarda da pirit
izlenmektedir. Böyle bir parajenez adı geçen
damarların, Hopuoğlu Tepe civarında masifii)
daha üst seviyelerini oluşturan şistler içinde bu-
lunan kuvars damarlarında rastlanan antimo-
nit, pirit ve çok eser miktarda arsenopirit para-
jenezie göre daha yüksek sıcaklıkta oluştuğuna
işaret eder, (Ramiohr, I960),

Antîmonit, berüıireti, pirit ve arsenopirit
içeren parajenezde genellikle altın bulunabilece-
ği görüşüne dayanılarak (Ramdohr, 1960; Th-
readgold, 1958 b) örneklerde altm aranmıgsa
da bütün çabalara rağmen bulunamamıştır.
Gnayslar ve daha üstte bulunan şistlerin doğ-
rultularını kesen antimon nüneraleri içeren ku-
vars damarlarının, daha altta daha yüksek ısı«
larda oluşması, sallanın bugünkü jeolojik yapı-
şmada tamamen uymaktadır. Yağcılar bölge-
sindeki zuhurlarda antimonit ve arsenopirit
yanında daha dü§ük ısılarda oluşan zinober ve
markasît gibi mmeralerin bulunması, bu cev-
herli damaların dahada düşük ısılarda oluş-
tuğunu gösterir.

Bölgenin doğu kesiminde bulunan nabit
altın içeren arsenopîritli kuvars damarları da
hidrotermal eriyik ürünüdürler. Örneklerde ar-
senopirit ve hidrotermal kuvars yanında çok
az pirit, çok eser antimonit ve nabit altm izlen-
mektedir. Ayrıca Bayındır-Yusuflu Köyü arse-
nopirit zuhurunun galenit içerdiği saptanmış-
tır, Hidrotermaİ oluşumda genellikle arsenopi-
rit antünonite oranla daha yüksek ısılarda
larda oluşmaktadır, Fakat bîr taraftan yağcı-
lar zuhurlarında arsenopiritle birlikte fazla
miktarda antimonit bulunması ve düşük ısıda
oluşan mineraller içermesi, diğer taraftan ge-
rek yan kayaçları ve gerekse bulunuş şekille-
rinin aynı olması dolayısıyla, arsenopiritli zu-
hurların antimonit zuhurlarına oranla, daha

yüksek ısıda oluştuğu hakkında kesin bîr şey
söylenemez.

Diğer taraftan bu dörtlü mineralizasyon
grubunun en hareketlisi ve en düşük ısıda olu-
şanı cıva yatak ve zuhurlarıdır. Yukarıda adı
geçen diğer zuhurlara oranla kaynaklarına en
uzak yerde bulunan civa zuhurlarının oldukça
düşük ısılı hidrotermal eriyiklerden oluştuğu,
birlikte bulunduğu markasit mineralinden de
anlaşılmaktadır, Fakat burada Önemli olan baş-
tan beri söz konusu edilen bu cevherli hidroter-
mal ereyiklerin kaynağı hakkındaki görüşler-
dir* Şeelit mineralizasyonu adı geçen minerali-
zasyonlar içinde ilksel durumunu koruyan ta-
bakaya bağlı olarak bulunan tek oluşumdur,
Şeelitin oluşumu Höll (1966) ya göre içinde bu-
lunduğu kayaçla birliktedir. Höll Türkiye'den
Yunanistan'a kadar uzanan alanda tabakaya
bağlı (schichtgebunden) Sb-W^Hg gibi bir me-
tal provensinin bulunduğunu ileri sürmek-
tedir M hm bu üç elemente, çalışma sa-
hası içinde kalınmak şartı ile, arseniği de
eklemek istiyoruz. Çünkü, çalışma sahası içinde
arsenopirit zuhurları, diğer zuhurların her ba*
kundan ayrılmaz bir parçası halindedir. Bugün
Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya'ya kadar uza-
nan Alp Orejenem kesiminde tabakaya bağh Sb-
Hg-W,s. îlk defa Maucher (I960) ve Höll (1066)
tarafından ileri sürülmüştür. Paleozoik yaştaki
kayaçlar içinde bulunan bu metal provensi önce
Varistik, sonra Alpin orojenezi esnasında me-
tamorfizma ve tektonik parçalanmaya ve bö-
lünmeye uğramıştır. Bu parçalardan bir kısmı-
nın kapsadığı metal içeriği çeşitli yollarla mo-
büke olmuş ve böylece bugün karşımıza taba-
kalaşmayı kesen reorgonize olmuş yatak ve zu-
hurlar halinde çıkmaktadırlar. Çahgma sahamız
içinde bu mobüizasyonu sağlayacak asidik int-
rüzyonlann varlığım gösterir hiç bir belirtiye
rastlanmadığına göre bu durumda buradaki mo-
biMzasyonu ancak metomorfizmayla açıklaya-
biliriz. SıO8 bakımından zengin jeokimyasal-st-
ratigrafik bpyïe bir antimon civa, arsenik ve
volfram bileşimleri içeren kılavuz horizon veya
horkonlar kuvvetli bir metamorfizmaya uğra-
dığında hidrotermal eriyik haline geçen SiÖ2 ile
birlikte Sb, Hg-As ve W elementleride eriyiğe
geçerek oluşan tektonik kırık ve çatlaklar bo-
yunca yükselip; bugün gördüğümüz epijenetik
hidrotermal cevher damar ve zuhurlarını oluş-
turmuştur. Baymdır-Yusuflu Köyü arsenopirit
zuhurunun galenit içermesi, civarda bulunan
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tabakaya bağlı Bayındır Pb-Zn yatağıyla yakın-
dan ilgilidir, Şayet Mdrotermal eriyikler Pb ba-
kımından zengin böyle bir tabakadan gegerler-
ae buradan Pb mobilisé edebilirler. Böyle cev-
her mineralleri içeren klavtız horizonlarm her
laman ekonomik ablamda maden yatak ve MI-
hurlan, yani işletilebilecek miktarda bu metal-
lerden bulundurmalan şart değildir.

Daha Öncede belirtildiği gibi bMm ince^
lerne sahammn batısında antibonit, doğusunda
zinober, kuzejdnde de §aelit zuhurları bulun-
maktadır. Adı gegen mümrlarm bugünkü dağı-
hmı kısmen belki başlangıçta, yani tabakaya
bağlı klavuz horizon içinde var olan yanal bir
zonlaşmaya bağlanmakta, kısmende şüphesiz
hidrotermal mobüizasyon sonunda ortaya çıkan}

durumdan ileri gelmektedir. Uzun bir jeolojik
evrim süreci içinde çeşitli mobilizasyonlarla bu
dört elementin (antimon, cıva, arsenik ve volf-
ram) yer değiştirmiş olmaları olağandır, örne-
ğin» hidrotermal, kolay mobilize olabilen civa
genellikle diğer metal bildiklerini kolayca ter-
kedebilir. Böylece bu metallerin oluşturdukları
mineraller bazende diğer zuhurlarda olduğu gi-
bi birbirlerinden ayrılmış halde bulunmaktadır-
lar.
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