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ÙZ % Çanakkale iÜ Yenice ilgesi sınırlan İçinde birkaç Fb-Zn.Oü cevherlegmesi gözlenmektedir, Şüphesiz bun.
ların en önemlileri üzerinde iki İşletmenin bulunduğu Arapuçandere ve son zamanlarda sondaj çalışmaları
tamamlanan Kalkım-Handeı esi zuhurlarıdır, Bölgedeki cevherleşmelerin kökenleri hakkmda iki görüş benim-
senmektedir, Sofular ve Halkımda görülen cevherleşmder tipik kontakt metamorfimna yollardan üıtrüzyonla-
rıh kontaklarında oluştuklarını vurgulamaktadırlar. Bu iki ceherle§menin köken sorunu olmayıp üzerinde arag-
tırma yapan yerli ve yabancı tüm araştırmacılar aym fikirdedirler, Arapuçandere ve Kurttagı'ndakl Pb-ZxuCu
cevherleşmeleri ise aynı parajenezi gösterirler Ymtaklanma türü filon şeklindedir, Arapuçandere*de arkomk m-
tiler iğinde Pb, diyabazlarda M için yapılan jeokimyasal incelemelerde bu kayaçlaraı ilgili elemanlar yönün-
den birer ön kaynak yarattıkları anlaşılmıştır. Gerek petrolojik özellikleri ve gerekse yankayaç olarak in*
celenen Tersiyer volkanizmasına alt dasitik breş ve andezitlerle cevherleşme araBinda önemli bir ilgi görül,
memiştir, Buna karşılık özellikle asidik intrüzyonlarm bölgeye yerleşmesi sırasında yeniden harekete geçen
M konsantrasyon halindeki Pb-Zn, hidrotermal sülfüriü eriyiklerle temasa geçer geçmez kırık ve faylarda
katılagarak damar şeklinde yataklanmiflardır. % t

ABSTRACT * Several Pb-ln-Cu nuneraMzatioo» have been observed İn Çanakkale, Yenice province area. Ho
doubt most significant of these are Arapueandere? where two mining operations ore underway» and Kalkim -
Handeresi vicinity where drilling work has been completed. Two points of view are accepted on the gemmas
of mineraltatton in the Teflon, The Sofular and Kullum mmoralliy.aüon observed here are typical products
of contact metainorphiwn. The harnfels zones observed here indicate that toe meéisonmtlo intoeFalizaMôns
ar© formed as a result of intrusion oantact. There İş no disagreement on the genesis of these two mineraUEa-
tlon, both Turkish and expatriate geologist —having conducted researches— concur on this. The Fb-Cu'mİ-
nerali/atioiLs in Arapueandere and Kurttas. are tot the same para^enesis, l^pe of deposits are in the form of
veins. The geochemical analyses made for Pb miıit-ralizütlons tn Arapuçandere and Kurt taşı are of th© mam
parageneste. Type of deposits are in ®LB form of veins. The geocAemlcal analyse» roa^ far Pb mtoaralimtton
In arkoslc series and An mineralization to diabase in arapucäitdere vicinity have indicated that these rocks
formed the preconcentoation sources for the said minerals. No close has been observée between the dasitte
breccias and anoesited of Tertiary volcanism, analysethvlth regard to petrologieal ciuaUt'es and aa wall roota
and mineraMzatton, On t^e other hand, tile Pb-Zn m tlıe pre-eoncentrated form remoMlteed especialtty du-
ring iuUUc intrusions in ttte region have been immediately imbedded In the joints an4 faults to the form of
veto« upon contact with hydrometelflfc sulphurous gluttons,
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GİRİŞ
Bu çalışmanın saha verileri 1978-1981 yılları ara-

sında gerçeMeştirilmiştir, Toplanan örneklerin labora-
tuvar incelemesi ise 1983 yıünda tamamlanmıştır. Ça-
lıgma konusu Biga Yarımadasında 20'den fazla yerde
förülen ve Türkiye genelinde üçüncü önemdeki Pb«Zn-
On cevherleşmelerinin kökeni üzerinedir, Bilindiği gi-
bi bu cevherleşmelerin pek sofunun Tersiyer volkaniz»
masıyla ilgili oldufu bilinir (Kaaden, 1959; Aygen,
İ959; GümÜ§, I960; Aslaner, 1961; Ovahoflu, 1972;
Yüeelay, 1976; Atılgan, 1977; Yenigün, 197İ; Anıl,
1979).

Bu araştırmada Çanakkale, Yenice, Arapugandere
Ür kuzeyindeki Kurttap, Kalkım-Haaderesi ve Sofular-
da görülen (Şekü l) Kur§un-Çinkü-Bakır covharlepnş-
iermin bulunduğu ortamın genel jeolojik özellikleriyle,
eevherieşmelerdeki parajenez üzerinde durulmakta ve
köken sorunu incelenerek Tersiyer volkanizmasıyia il-
gili olan ilişkilere değinilmektedir,

GE.NEJL JKOLOJİ

Biga Yarımadtoı'nın bu bölgesinde; epimetamorfik
Şistler ve bunların İçindeki metamorfik kireçtaşı
mercekleri tabam oluşturmaktadır. Fosil içermeyen
bu serileri Kaaden (1P50), Btogöl (1968 - 1975),
Korjinski (in Atılgan, 1977) Paleozöyîk'e dahil
etmi§lerdir, Mesozoyik daha çok detrltik ÖzeL
İlkteki kayaçlardan oluşur ve kumtagı, arkoz, ba-
gen de §eyl ara kamçılı »arkoz şeklindedir, Bu ka-
yaçlar Alpin Örojenezi sırasında dü|ük |iddetli bir
môtanwrfiMna geçirmiştir (Btogol 1968; Bingöl ve dî-
lerlerl, 1973; Hngöl 197S; Yueelay, 1076; Anıl, 1979).
Bu de tri tik metamorfik seri üzerine uyumsuz olarak
Jürasik kireçtaşlan çökelmiştir. Yenicenin kuzeyinde

görülen magmatik faaliyetler Jürasik olarak bilinir,
(Korjlneki, in Atılg^, 1977), Granodiyorit bile§imli bu
asit sokulumlar gerek Paîeozoyik ya|lı fistler ve gerek,
se Triyas-a ait detritik seriyi net bir şekilde keser, So-
fular ve Kalkım-Hancieresi'ndeki sokulumlar granodi*
yorit ve granitlk bile|imdodir, Bu sokulumlarm yalları
üzerinde defi§ik görüşler benimsenmi|tir. Sofular gra-
nodiyoriti de metamorfik kireçtaıı merceklerinin içinde
bulunduğu Şistleri kesmektedir, Bu yüzden Kaaden
(1959) bu sokulumun Paleozoyik'in sonunda bölgeye
yerlşfmif olabileceğini belirtmi|tir, Ovalıoflu (1972)
is6j Sofular granodiyoritint Tersiyer-e dahil etmiş,tir.
Kalkım-Handeresi graniti de yine Paleozoyik olarak M-
ünir (mngöl, 190S; Ytoelay 1960^ JÜTşümezsoy, 19Bä).
Buradaki metamorfik topluluk pelitik kökenli füiit, ku.
vars fillit, metatüf kökenli, aktinolitklorit |İst ve mf-
tagrovak merceklerinden oluşur, Bü kayaçlar içinde
ayrıca dunit ve gabro blokları ile Permiyen kireçtaiları
uyumludur.

Bazik sokulumlar olarak diyabaz görülür. Özellikle
Arapuçandere ve Kurttagı'ndakl bir çok diyabazik soku-
lum izlenmiştir. Bu kayaçlar genellikle eski serileri ke-
serler. Bazen 4e detritik leri içinde sokulum yapmı§
durumdadır, : ,

İnceleme alanındaki Tersiyer volkanizması Miyosen
yaşlıdır (Yüeelay, 1976; Yenigün, 1978; Anıl, 1979), Btı
volkanitler altta kalınlıf ı 50 metreden az olan aglome-
ra ve andezitik tüfle bâflar, d ^ a sonra yaklaşık 500
metre kalınlıktaki andezit, andezitik tüf ve dasit bile-
iimli kayaçlarla devam eder,

ASİT PLÜTONLAB

Sofular ve Arapuçandere'deki cevherleşmelerin ya-
kınlarında granodiyoritik, Kalkım-Handeresi eevherles.-
mesinde granitik sokulumlar bulunmasına karşılık,
Kurttaşı çevresinde herhangi bir magmatik sokulum
yoktur, Kurttaşı'ndaki cevherleşmeler Silüriyen'e ait
oldufu bilinen (Mohr, in Yücelay, 1970) epimetamorfik
pistler içinde, yer alır. Kurttagı'nm hemen doğusunda
Tersiyer'© ait andezit, andezitik-tüf ve aglomeralardan
okışan volkanik kayaçlar yüzlekler vermektedir. Kurt-
taşı'ndaki filonların yakın çevrelerinde granat h epidot
gibi minerallerin görüldüğü bildirilmektedir (Yücelay,
1970), Yine Arapuçanderefnin yakın çevresinde yüzey-
lenen metamorafik şistlerden alınan ömeklirin bazı-
larında metamorfizma derecesini belirleyen granat +
eptdot -f müskovit gibi rehber minerallere rastlanıl-
mıştır. Winkler (1968) bu minerallerin epizonun sonu
rnezozonun başlangıcını işaret ettiklerini bildirmek-
tedir, ileri derecedeki ayrişim nedeniyle burada görü«
ien: granat'm bileşimi tayin edilëmemif tir (Liôvha I, Şe-
kil 1), Yücelay (1970) Kurtta§ı filonlan yakmlarmda
gördüfü granat -f'epidot minerallerini yeryüzüne ka-
dar sokulamavan asit sökulumlann oluşturabilece^ni
iavunmaktadır, Ancak yazar şistlerin geçirdifi meta-
morfizma sırasında bu minerallerin oluştuklarını benim,
s e r , • • • ' • • • • • ' • • • ; : ' : : • • • • • • ' • • • " • • • • • • • ' • • • - : -
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Büyük Yapaz Tapes! Granodlyoritl

Kuzey-Güney doğrultusunda bir dil gibi yüzeyle-
nen bu sokulum esas olarak kuvars, alkali feldspat,
plajioklaz, biyotit, piroksen ve amfibolden olu|ur. Bu
sokulumdan alman örneklerin mikroskopik incelemele-
rinde kontakt yakınlarına alt olanlarında eğilme ve mL
İonitleşme belirtileri izlenir. Feldspatlarda serisitleşme,
piroksenlerde uralitleime, biyotitlerde de Woritlesme
görülür, Buna rafmen kayacın genel yapısı tazedir. Bu
sokulumun güney ve batısında görülen kontakt zonun-
da Korneenler görülür. Bu kayaçlar ya masif görünüş^
İü veya bandlı yapıdadırlar. Yeşil minerallerden (ferro
* magnezyumlu) olufmuf adacıklar ve beyaz mineral-
lerden kuvars ve feldspatlar izlenmektedir, Breşik ve
bandlı doku gösteren bu kayaçlarda seyrek olarak klo-
rit, if en ve bazen pirite de rastlanır, E, X, (X ışınlan)
ile kontrol edilen kil minerallerinden kaolinit saptan»
rmftir. Bazen de karbonat da görülür.

Sofular GrjuKKtiyoritİ

Bu sokulum Büyükyapaz Tepesi ve Çakıroba gra-
nodiyorltlerinden dalla fazla ayrışmağa uğramış olup,
gerek meteorik sular ve gerekse hidrotermal eriyikle-
rin etkisiyle esas minerallerden feldspatlar, biyotit ve
piroksenler oldukça ayrılmışlardır. Bu sebeple Sofular
Sökulumunun difer iki gmnodiyoritik sokulumdan da«
ha yağlı olduğu düşünülebilir. Bu sokulumdan alman
örneklerde görülen en büyük fark biyotitin azalması ve
ayrışmanın etkinliğidir, özellikle kontakt yakmlanîıdan
alman Örneklerden yapılan kesitlerin bâzılarında ka-
taWastik etkiler görülmüştür .

Çakıroba Oranodiyoriti

Bu intrüzyonun kontakt zonlarında şelit, kalkopi-
rit, sfalerit, pirit, manyetit, hematit gibi cevherleşme-
ler görülür (Anıl, 19Ô*),' Bu stok tam bir kontakt etkisi
yaparak sedimanter kökenli kayaçlarla olan kontağın^
da skarnla§malar& neden olmuştur, Buralardan alınan
mine^àJojUs örneklerden bölgedeki tüm granodiyorltlk
sokulüfnlara göre Çakıroba granodiyorltinin daha taze
ftldufu anlaplmıstır. Biyotit çok miktarda görü=
lürken piroksen miktarı azalmıştır, Hrokgenlenlerin
bazılarında karbonatla§ma izleri ve sfen mineralieriyie
tmprenye pirite rastlanır,

BAZÎK SOKULUMLAR

Çakıroba-Kurttaii ve Arapuçandere'nin gevreledifi

üçgen içinde bir çok diyabazik sokulum gözlenmiştir.

Önceleri buradaki cevherleşmelerin bazik kayaglarla

da ilgili olabileceği belirtilmiştir (Kaaden, 1959). Ge*

nellikle küçük boyutlu ytMelder veren bu kayaçlar ile

daha eski birimler arasındaki dokanak, yof un meteorik

ayrışım ve zengin bitki örtüsü nedeniyle her zaman

izlenemez. Ancak izlenen yerlerde PaleoÄOyik'e ait

listlerle olan dokanaklarda diyabazların bu eski kayaç«

lan kestiği izlenmiştir, Bu sokulumlarm dokanak zon-

larmda kırık ve çatlaklarla İleri derecede lîmonîtlû|me

görülür.

Arapuçandere Pb»Zn-Cu cevherli filonlarmm yeral-
ti uzanımlarını saptamak amacıyla yapılan M.T.A
sondajları (İ97İ-1976) sayesinde buradaki diyabazik
sokulumlarm boyutları ve eski kayaçlarla olan doka-
nakları açık bir şekilde belirlenebilmektedir.

Yüzeylerde özellikle arkozların ayrığımı nedeniyle
iyi görülmeyen dokanak, derinlere doğru netleşmektedir,
tûcelenen 36 iondaj karotundan bu bazik sokulumun
derinlere doğru genl^eyerek devam ettiği anlaşılmış-
tır, özellikle Triyaâ yä |h arkozlar içinde zaman zaman
sil şeklinde yatay ve yataya yakın sokulumlar gö-
rülmektedir,

Arapuçandere'deki diyabazlar için yarı dik soku-
lumdan söz edilebilir, Kuzey-Güney doirultulu bir fa-
vın batısmda yer alan diyabazik kütleler büyük bir
olasılıkla tektonik dokanaklıdır.

Değişik maMflerden alınan petrografik örneklenil
naineralojik tocelşmesi sonunda! bş kEyâglarm aynı
özellikte oldukları anlaşılmıştır, Esas mineral olarak
plajioklaz »piroksen, amfibol, epidot, Morit, lökoksen,
karbonat ve nadiren ikineü kuvara Menif. Bazı örnek-
lerde açık bir akma izi görülmüitür. Opak mineral
olarak pirit çok yaygındır. Dokanak yakMarmdan alı-
nan el örneklerinde ezilme ,büzülme ve nükro kıvnm-
lanmalar görülmektedir. Karot örneklorinden yapılmii
kesitlerde ise yüzeyden farklı olarak porfirik ve of i tik
doku görülür, Ayrıca birincil kuvars ve talk fa rast-
lanır. Karot örneMeri daha az ayrış^niftır,

TERSİYER VOtJKANtZMASI

Yenicef Arapugandere, Kurttaşı, Sofular ve KaJ-
kım-Handeresi-nin yakın çevresinde geniş alanlarda
yüzlekler veren Tersiyer volkaiiizmasina bağlı volka-
nitler dasit, riyodasit, riyolit, andezit, andezitik tül ve
aglomeralardan oluşur. Bu kayaçlar Peımiyen,
Triyas, Jürasik=Kretase'ye ait formasyonları kesmek-
tedir. Bu yüzden bökede 1950fli yıllarda çah§an araş-
trnnacılardaa (Aygen, 1959; Kaaden, 1959: Mohr 1959;
Gümüş, I960; Aslaner, 1961; Gjelsvik, 1962) bu yana
Biga Yarımadasının bu bölgesindeki volkanizmanm
Tersiyer yaflı oldufu bilinmektedir. Özellikle Balya ve
yakın çevresinde yüzeylenen dasitlerin andezitlerden
daha eski olduğu ve andezitler tarafından1 kesildiği bî-
linir (Aygen, 195Ö; Akyol; 1979).

Dasitler fazla ayrışmağa uframıştır, Bu yüzden«
de silisleşme, kaolenleşme ve piritleşme gibi aynşım
olaylarına sık rastlanır. s

özeUikle Yenice çevresinde çok yaygın olan ande-
zitler taban aglomerasıyla başlar,

Bu kayaçlar içinde koyu gri kireçtaşı parçalar^ ku-
vars taneleri ile, andezitik çimento içinde yer alan
plajioklaz, uralitleşmiş piroksen, klorttleşmiş biyotit ve
karbonat görülür. Ferro-magnezyumlu minerallerin ay*
rışmasıyla zaman zaman kiremit kırmızısına boyanmış,
lardır.

Ard arda dizilmif andezit tepeleri eski volkan ko-
nilerini andırır (Levha 1,, sekü 2). Aaeak etkin ayrışım
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olayları sonucu bu izler tamamen silinmiştir, Edremit
körfezinin kuzeyinde görülen ve Yenice çevresindeki
andezitlerle aynı Özellik ve yaşta oldufu bilinen ande.
zitier de» sakin peryotlarla birkaç fazda oluşmuştur
(Aslaner, 1981), Çalıgma alanında görülen volkanikler
için de aynı görü§ geçerlidir, Buradaki andezitlerde za-
man zaman akma izleri görülmüştür (Anıl, 1979),

Petrografik yönden, 1 om'ye kadar ulaşan plajiok-
laz kristalleri, piroksen ve biyotit gibi mineraller feno
kristaller halinde hamur içinde yer alır. Hamur krip-
tokristalin plajioklaz (andezin) çubukları, ikincil kal-
sit, klorit, epidot opak mineraller içerir. Bölgeyi kap-
layan andezitlerin mineralojik bileşimleri homojen olup,
biyotit ve piroksen miktarının azalıp çoğalmasıyla fark,
lılık gösterirler, îri oligoklaz ve andezin kristallerinde
zaman zaman zonlu büyümeler görülür,

Andezitlerin bozulmasıyla oluşan andezitik tüfler,
beyaz ve gri renkleriyle hemen göze çarpar, Piroklas-
tik bir doku içinde andezit esas minerallerin izleri be-
lirgindir, Tüfleıme hidrotermal ve meteorik olarak ge=
lişmlştîı*.

Dasitik breıler ise daha çok tektonik zoniarda gö-
rülür. Bu yüzden de oluşumları tektonik olaylara bağ-
lanmaktadır. Mineralojik olarak ezilmiş, parçalanmış
kuvars, tamamen serisitleşmig veya kaolene dönüş-
müş feldspat, çok seyrek olarak muskovit ve zirkon gi-
bi tali minerallerde görülür.

Yenice'nin kuzey doğusunda ve Balya çevresinde
yaygın olarak görülen riyolit ayrışmış olduğundan da-
sitlerden kolayca ayrılamaz, Serisitlegme ve kaolen-
leşmenin sık görüldüğü bu volkanik kayaçta, sanidin ve
kuvars çok küçük kristaller halinde görülmüştür (Ak,
yol, 1979),

Cevherleşmenin Tersiyer volkanizmasıyla ilgili ola»
bîlecefi düşünüldüğünden, Yenice çevresinde görülen
volkanik kayaçlarm petro-klmyasal incelemelerini yap-
mak amacıyla çizelge I'de bu kayaçlarm kimyasal bile=
simleri, C.I.P.W, normları ve Ritmann parametreleri
verilmigtir. Volkanik kayaçları oluşturan magmatik
eriyiklerin kimyasal bileşimleri ile oluşumlarında jeolo-
jik kofullar Önemlidir, Bu yüzden volkanikler alkalin ve
subalkalin olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar, Ayrı-
ca subalkalin grup kendi arasında kalkalkalin ve to-
leyitlk olmak üzere iki alt grupta incelenmektedir.

Bilindiği gibi Batı Anadolu'daki volkanitler Üst
Kretase'den itibaren bölgeye çe§itli Özelliklerde ve per-
yotlarda yerleşmt|lerdir, Bu bölgede bugüne kadar ya-
pılan araştırmalarda Tersiyer yaşlı toleyitik volkaniz-
maya rastlanmamıştır (Ercan, 1979-1983),

Yenice andezitlerinden alman örneklerin analiz
sonuçları çeşitli diyagramlarda tartışılmış ve komşu
bölgelerdeki volkanlzmalar ile , dünyanın bir kaç ye-
rinde görülen andezitik volkanizmalarla denetleştiril«
mistir, Şekil 2'deki De La Roche ve Le terler (1973) ün
ßOä + 2Mf + Al iş f (4. Si — 11 (Na + K) — 2
(Fe + Ti) diyagramında, Yenice'den alınan örneklerin
K20^Na20 oranı yönünden 1 dolaylannda seyrettiği ve



(1973)-nm ineeledifi Güney Amerika andezitleri, Le-
fevre (1973) ve Cöulon (1973)'ün meeledifi Sardinya
»«flaşı andezitlerinm ortalama def erleriyle karşılaştırıl-
mııtır. Bu diyagTamda Yenice ve Edremit andezitle-
rini» denetlettirilen difer andezitlerin ortalama K20
def erinden daha fazla bir varlık gösterdiği anlaşılmak-
tadır. Buna karşılık MgO yüzdesi daha düşüktür. Aynı

madır. Bati Anadolu ve özellikle inceleme alanmda
adayayı volkanizmasmdan bahsedilemez. Nitekim Ege
ve Batı Anadoludaki kabuk evrimi ve neo-magmatizma
kökeni üzerinde çalışmalar yapan Yılmaz ve Şengör
(1P82), tansiyon tektoniğinin daha önce kalınlaşmış ve
kısmen ergimiş olan kıta kabuğunu etkiledifi ve kal-
kalkalin kıta kabufu ile alkalin özellikteki manto kö-

lekilde adayayı ve Peru andezitleri CaOfea daha zen-
gindir. Bundan başka Edremit andezitlerinde A i ^ ve
toplam Fep yönünden belirgin bîr düşüş görülmektedir.

İnceleme alanından aünan andezit örnekleri Na^
0 + Kp = F (Siöj diyagramında incelenirse şekil 4Me
görüldüğü fibi andezit ve trakiandezit bolfeşine düş-
tükleri izlenir,

Sözkonusu volkanitlerin kökenlerini araıtırmak
amacıyla Göttini (1969) diyagramından yararlanılmış*
tır, « ( A1^0s + Na20) / 1% Göttîni indisi saptanmıştır,
Bu formülden Yenice andezitleri = 16,98'dir, Bu de
| e r Edremit andezitleri için 18,43 olarak saptanmış-
tır, GÖttmfnm araştırmalarından indisi îO'dan büyük-
se volkanizma kökeninin sialik ,bu değer 5fden kügük
olursa manto kökenli olacaf ı anlaşılmaktadır, Bu du«
rumda incelenen andezitlerin kıtasal kabul kökenli ol-
duğu belirlenmektedir, Şekil 5'de aynı yazarın Ritman
indisleri yardımıyla oiuituräujju diyagramda sialik
^e simatik bölge sınırı beiMeımıiftir, Bölgede alman
tüm andezitlerin bu diyaframda kıtasal kabuk bölge-
sine düftüp görülmektedir,

Güncel olarak andezit volkanizmasinin orojenik
zonlarda iki plakanın birbirine bindirmeği sonunda o-
luştufu ve bu yüzden de petrograflar tarafından sıkış-
ma volkanizması olarak afflandirildifi bilinmektedir
(Barberi, in Lef evre ve diğerleri ,1974), Bu volkanizma
İene! olarak iki şekilde izlenmektedir, Bunlar adayayı
volkanizınast veya kıta kenarlarmda aktif volkaniz»

kenli bir magmanın karıştıtını belirtirler. Yazarlar
ayrıca hibrid bir volkanizmanm bir kaç evrede Batı
Anadolu'da etkin olduğunu ileri sürmektedir.

Sonuç olarak Yenice ve çevresinde Tersiyer voL
kanizmasma baflı olarak andezitler sakin peryötlarla
bir çok evrede bölgeye yerleştiği ve kökensel olarak
kıtasal kabuğa bağ1!! olduğu anla|ilır.

Bu araf tırmanın konusu Pb-En-Cu çevherleimesi.
dir. Fakat gerek Çakıroba ve gerekse Sofular granodi,
yoritlerinin kontakt zonlarmda W, Fef Cu gibi kontakt
metamorfizması sonucu olu|mu§ çevherleımeler geıü<
lür. Bunlar konu difinda tutulmuftur,

ÄJrapucändere Pb-Zâ -Ou Cevherlefmeäeri
A Madeni

Burada söz konusu olan cevherleıme tipik bir filon
türüdür. Bu filonun yönü Önce KB-OB ve sonra KD
yönünde ikinci bir kolla birleşerek devam etmektedir.
Bu füonun güneye olan efimi S5-55 derece arasında-
dır. Damar kalmlıfı ise, 15-70 cm arasında değişir,
tkineil derecedeki damarlar genellikle santimetre mer-
tebesindedir, Damarm yantaıı arkozdan olufur. Ancak
dasitik breşler içinde de bu filonun uzanımı araştırıl-
mıştır, Damarm dokanaktan itibaren dasitik breş için-
de mcelerek kısa mesafede ekonomik değerini yitirdi*
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|i görülmüştür (Levha It §ekll 3), Ayrıca bu filonun
uzanımını saptamak amacıyla yapılan iki sondajın da,
şitik bregler iğinde cevher kesmediği anlaşılmaktadır,

Mineraloji

Galenit, öz biçimli, yan öz bigimli ve öz gekilsiz,
fazla miktarda ve iri tan'el'er' halindedir, Kalkoplrit ve
bazen sfaleritle yan yana büyüme gösterir. Nadiren
kalkopirit içinde ihklüzyon halinde görülür (Levha I»
lekil 4). Buna kargılık galenit içinde de sfalerlt, kal-
koplrit, pirit inklüzyonlarma da raitlanir.

Kalkopirit, baıen bafunsız kristaller halinde, ba-
gen de dif er cevher mineralleri içinde üıklüzyonlar ha-
linde görülür. Bu mineral A Madenînde daha çok ga-
lenitle kenetlidir.

Pirit, gezgen mineral olarak hemen her kesitte
görülür. Genellikle öz biçimli veya yarı Öz§ekilİidir.
Büyük bir olasılıkla galenit, sfalerit ve kaikopiritten
sonra gelifmistir. Levha I, |ekil öfde görüldüğü gibi
bazen kataMaatiktİr, Kenar zonlarmda zaman zaman
limonitleıme izlenir ,

Sfalerit, A Madeninde falenite göre çok azdır,
Genellikle küçük kristaller halinde izlenir,

Kuvars, gang minerali olarak tek veya en çok iki
fazda oluşmuştur, Sonradam oluşan ve filonu kateden
kuvars damarcıkları ince kristaller halinde cevher mi-
neralleri de içerirler,

Âlkan (1976) galenitçe zengin bu tür cevher ör-
neklerinde markasltin varlığından BOZ etmektedir.
Ayrıca kalkopirit kristalleri içinde çok nadir olarak
kübanât inklüzyonlan saptanmıştır (Anıl, 1979),

B Madeni

Birinci cevher zonuna çok yakın olan bu madende
cevherleşme daha değişiktir. Burada da yataManma
filon şeklindedir. Ancak bu zonda tektonik daha bêMr-
gin olup, birbirini kesen kırık zonları arasında cepler

oluşmug ve buralara cevher taşıyan filonlar maden-
oillkte -sik görülmeyen cevherleşmeyi oluşturmuştur. Bu
madende boyuttan 16 x 20 K 60 m3 lük içi som cevher-
le yüklü bir cep bulunmuftuf (şekil 6),



Bundan başka KD-GB, D-B ve önce K-G daha son-
ra D-B yönümde uzanan üç filon vardır. Bunların cev=
her kalınlıkları (5 cm-İ m) daha da düzensizdir. Bu
damarlarm tamamında kttgük boyutlu kırıklar ve ezil-
me zoTûam iMenir,

Mineraloji

Galenit ve kalkopirit miktarı net bir şekilde azaU
mı§> buna kar|ilık sfalerit miktarında önemli artış ol-
muştur. Buradan alman el örneklerinde sfalerit küpleri
her zaman çıplak gözle görülür, Az miktarda görülen
galenit genellikle A Madenine göre daha küçük kris-
tallerinden oluşur. Mikroskop altında isef seyrek olarak
öz fekiïïi, yan öz şekilli ve genel olarak bulunduğu kı-
sımda iri kristaller haljndedir. öz pkilli olduğu zaman
Levha I, şekil 6fda görüldüğü gibi bafımsız kristaller
halindedir, Sfalerit kristalleri hemen her zaman kal-
kopirit inklüzyonları içerü\ Büyük büyütmeli objektif*
1er kullanıldığında bu kapammlarm zaman zaman yön-
lü oldukları anlaşılır (Levhe I} pkil T), Pirit kristalleri
burada da oz îekilli veya yarı öz şekillidir. Miktarında
A Madeninden alman örneklere göre büyük bir değişik-
lik görülmemlftir. Bu madende tektontona daha yof un
olduğu için daha çok kataklastiktir (Anıl» 1982), Ku-
vars daima gangı oluşturur. Kalsit çok nadir olarak ku«
varsla birlikte görülür,

A Madeni ile B madeni arasında kalan bir bölgede
pirit yönünden çok zengin, az miktarda galenit ve sfa-
İerit içeren yönlü cevher örneklerine de rastlanmıştır
(Levha I, şekil 8), Bu cevherlerin mikroskopik ince-
lemelerinde parajenez açısından önemli bir değişiklik
•' saptanmamıştır,

Kurttaşı'ndaid

Kurttafi'ndaki cevherleşmeler de filon tipinde olup,
cevherli damarlar genellikle KKB-GGD yönündedir ve
batıya meyillidir. Filon kalmliklan 20-30 santimetre-
arasında değişir (Çağatay, 1980), Ancak filonlar de-
mmlı değildir, Filon ve yantaş kontağı net olmayıp,
zaman zaman yantaş iğinde disemint cevhere de rast-
lanır. Damarlar metamorflk şistler içinde bulunurlar,

Mineraloji Galenit, sfalerit, kalkopirit, pirit baş-
iıca cevher mmeraHeridir, Ancak oksidasyon Eonlann-
da malakit ve aıurite de rastlanır, Oang f enellikle ku-
vare ve nadiren kalsitten olufur, Galenit iri ve çoğu kez
Öz ve yarı örn şekilli olarak kalkopirit ve sfaleritle yan-
yanadır, Kamacık biçimli dilininij (araehemane triangu-
laire) 1er değişik yönlere yöneliktir. Nadiren kenar
zonlanndan bozuşarak serizite dönülmüştür, Sfalerit
daha azdır ve Arapuçandere'de olduğu gibi bol miktarda
kalkopirit inMüzyonları içerir. Pirit gezgen Özellikte
ve çok kez özşekillidir, Kalkopirit ıgaleıüt ve zaman za-
man piritle kenetlidir.

Sofular granodiyoritiyle epîmetamorfik şistlerin
kontağında oluşan Pb-Zn-Cu-Fe gibi cevher mineralle»
riyle granat, kalsit »kuvars ve diğer kontakt mineral-
leri görülür.

Galenit, genel olarak iri ve çoğu kez öz ve yarı
özşekillidir, îçinde küçük kalkopirit ve sfalerit tanecik-
leri bulunur,

Sfaleritj daha azdır ve içinde daima kalkopirit
inkltoyonları yönlü ve gayri muntazam olarak dizilmiş-
lerdir,

Pirit, oldukça çok ve genellikle öz gekillidir, Zaman
zaman tektonik nedeniyle kataklastik hale gelmi|tir,
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Kalkopirit, az çok mevcut olup ya bağımsız kris*
taller halinde galenit ve sfaleritle kenetli veya şfalerit
içinde inklüzyonlar halindedir.

Hematit, Arapuçandere'de görülmeyen bu mineral
baget (ince çubuk) demetleri halindedir, İç kıaımlarmda
manyetit mkltizyonlari izlenir, Hematitin sonradan
manyetitten dönüştüğü (martitle§me) kuvvetli bir ola-
sılıktır.

Manyetit, oldukça az miktarda, nadiren bağımsız
kristaller halinde olup, g enellikle hematit içinde izlenir.

Limonit, piritin ayrışması sonucu ikincil: olarak ge*
ligmigtir, Bogluk ve çatlakları doldurur.

Sofular köyünün yakınlarında bulunan bir aplit
granit damarmdan ahnan örneklerin bazılarında Çaf a-
tay (1980) yukarıdaki minerallerden başka, çok küçük
ve iskeletler halinde linneit kristalleri saptamıştır,

Kalium ve Handeresl cevherleşmeleri

Buradaki cevherleşmeler de oiu§um bakımından 3o*
fularfa benzer. Granit bilişimi! bir intrüzyonun Paleozo-
yik yaşlı metàmbrfik şistler ile olan kontağında galenit,
şfalerit ,pMt, kalkopirit, manyetit, hematit gibi maden
minerallerinin yanında granat, epidot, kalsit, klorit, tre-
molit, aktînot, albit gibi skarn mineralleri görülür,

Galenit, özşekilli, yarı özşekilli ve gelişi güzel ola-
rak oldukça iri kristaller halindedir. Buradaki parlatıl-
mış kesitlerin incelenmesinde granat kristallerinin bo-
zulması ve parçalanması sonunda oluşan bolluklara ga-
lenitin dolarak onu çevreledifi izlenmiştir,

Şfalerit, daha az olarak, yalnız basma ve galenit
ile kalkopirite kenetli olarak da bulunur, tri şfalerit
kristalleri içinde yönlü ve gayrımuntazam kalkopirit
inklüzyonlan izlenir, Kataklastik pirit kristallerinin
bolluklarında da sfaleritin görülmesi piriti ornatması
şeklinde de yorumlanabilir,

Kalkopirit, nadiren yalmız basmadır, Galenit ve sfa«
leritle kenetli olarak sık rastlanır. Piritten daha genç
olması olasıdır,

Pirit, az çok mevcut olup, kübîks yarı kübik veya
gelişigüzel oluşmuştur. Kübik kristallerin en yağlı cev-
her minerallerini oluşturduğu sanılır,

Manyetit, çok m miktarda görülür, küçük tane-
ler veya granatların çatlaklarını doldurmuf durumda
izlenir,

Hematit, manyetitin martitizasyonu sonucu oluş-
muştur, Igık demeti gibi kümeler halinde bulunur. Na-
diren orta kısımlarında manyetit mklüzyonları görülür.

Buradan alman örneklerin bazılarında kalkopirit ve
piritin bozuşması sonunda kovelin ve limonitleşme görü-
lür, Bu ikincil mineraller daha çok dolgu maddesi şeklin,
de çatlak ve boşluklara dolmuş durumdadır.

0EVHEBLEŞMELERÎN KÖKEN İLİŞKİLERİ

Yenice ilçe sınırları içinde görülen bu dört cevher-
leşmenin kökenleri üzerinde iki genel fförüf benimsenir,
Bu görüşleri benimseyenler (Kaaden, İ959; yüeelay,
197Û-İ976; Atılgan, 1977; Yenigün, 1978; iteıl, 4979;
Çağatay, 1980; Üşümezsoy, 1983) Sofular ve Kalkım -
HanderesiMe görülen eevherlesmelerin açık olarak asit
sokulumlarm kontakt zonlarmda oluşmuş olup, hidroter-
mal kökenli olduklarında aynı fikirdedirler. Gerçekten
de, buradaki cevherleşmelerde zaman zaman damar
leklînde yataManmalarâ rastlanmaktaysa da, cevher
taşıyıcı olarak esas kaynak granit ve granodiyoritik
asit sokulumlardır, Üevher içerikli eriyikler Özellikle
kolayca girebilecekleri tabakalaşma aralıklarına, soku-
lumlarm bölgeye yerleşmesi sırasında oluşan kırık ve
çatlaklara girerek kolayca reaksiyona tutulabilecekleri
mineralleri (CaÖ*ce zengin karbonatlı mineraller) orna-
tarak yerleşmişlerdir, Metazonmtoz sonunda skarn mi-
neralleri oluşmuş ve bu arada da benekli, bandlı ve
dolgu tipi cevherleşmeler son §eklini alarak katılaşmış-
lardır,

Kurttaşı vê Arapuçandere'deki cevherleşmeler olu.
gum ve paralênez bakımından benzerlikler gösterir,
Kaadeiı (1959) ve Yücelay (1970=1976) buradaki cev-
herleşmeleri asit sökulumiarm bölgeye yerleşmeleri si-
rasmda oluşan çatlak zonlannın, hidrotermal sülfürlü
eıiyiklerle dolması şeklinde yorumlamışlardır Yücelay
ayrıca ikinci bir görüg olarak cevherleşmenin Tersiyer
volkanizmasıyla ilgili olabileceğini savunmuştur, Akyol
(1979) Balya*da görülen cevherleşmeyi kontakt, saçıl-
mış ve damar şeklinde olmak üzere üç tipe ayırmakta
ve cevher kökeninin Tersiyer yaşlı olduf u bilinen das>
tik, rlyolitik ve andozitik volkanizmaya bağlı oiduğuntı
belirtmektedir, T

Biga Yarımadasmdaki Pb-sulfomineralleri ve kö-
kenleri üzerine çalıgmalar yapan (Aydın (1981), bu
araştırmada konu edilen 4 maden ile Altınoluk Ve-Bal-
ya madenlerinden alman galenit örneklerinin Bi fSb ve
Ag içerikleri elektron mikroprop ile analiz etmiştir, Ya=

zar Sb/Bi oranlarını indeks alarak, Balya^daki cevher-
leşmenin oluşum sıcaklığının orta sıcaklık zonu (140 -
220 Cô), Bağırkaç cevherlegmesinm yüksek sıcaklık zo-
nunda (200-300 C°)f Kalkım-Handeresi ve Ârapuçande-
re cevherleşmelerinin oluşum sıcaklıklarımn ise, yük=
sek-orta derece arasında geçiş zonunda yer aldıklarını
saptamıştır, Üşümezsoy (1983) Kalkım-Handeresi» CuL
façukuru, Balya ve Arapuçandere'deki tüm Pb-Zn-u
cevhcrleimelerini Miyosen volkanizmasma bapamıştır,

Arapuçandere ve Kurttaşı'nda görülen cevherleşme,
lerin bir ön konsantrasyon geçirdiğini ilk kez Anıl
(1979) ileri sürmüş, ve detritik seri içinde Pb potansi-
yelinin bulunduğunu belirtmiştir. Asit plütonlarm böL
geye yerleşmeleri sırasında, ön konsantrasyon halinde-
ki af ir metaller yeniden haraketlenerek (Remobilizas-
yon) zenginleşip, oluşan kırıklarda filon tipinde ya-
taklanmıgtır.. Maden çevresinde yüzeylenen ve özellikle
galenitçe zengin filonların yantaşı durumundaki arko-
sik seri içinde 163 ppm'lik Fb, 41 ppm'lik Zn ve 25
ppm'lik Cu bulunması bu fikri güçlendirmiıti. Alman
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örneklerin maden çevresinden alındığı, bu durumun ise
suni bir zenginleşmeye sebep oldufu düşünüldüfÜnden,
cevherleşmenin olmadığı yörelerden yeni siste-
matik jeokimyasal örnekler alınmıştır, Bu yeni 25 adet
örnek üzerinde Pb, Znf Ou aranarak, sonuçta ortalama
158 ppm Pb, 59 ppm Zn ve 22 ppmflik Ou bulunmuştur.
Bu kontrolden sonra arkozlar içinde bir Pb ön birikil
min söz konusu olduğunu savunmak olasıdır.

Ayrıca 20 diyabaz örneğinde de Pb-2n=Cu aranmış-
tır. Bu kayaçlarda da 288 ppmlik ortalama Zn tenörü«
nün bulunması (4 x Klark), diyabazların da Zn İçin bir
ön kaynak olabilecepnl düşündürmektedir, Bu nedenle
Arapuçandere*deki cevherleşmelerin bir ön konsantras-
yon sonunda oluştuğu, asidik plütonlann ve bazik so-
kulumlarm kırıkların cevherle dolmasında son rolü oy-
nadıkları anlaplmaktadır,

Kurttaş/ında görülen cevherleşmenin parajenegi
^rapuçandere'de görülen cevherleşmelerin parajenezly-
le aynı özellikte olması ve burada da yataklanmanm
damar sekimde olması yakın bir ilgiyi işaret eder. Ân«
çak Kurttafi'nda yankayaç Palezoyik şistlerden olu-
sur, Bu listler Alpin Orojenezi sırasında kıvrımlanmış-
(ar ve belirgin bir tektonik geçirmişlerdir (Kaaden,
İ059; Bingöl, 1968-1975). Asit plütonlann bölgeye yer*
lepneleri sırasında hldrotermal sülfürlü eriyikler kırık
ve çatlak zonlarına dolmuşlardır, Filonlarda tek tip sük-
§esyon izlenir. Damar kalınlıkları düzenli olmayıp eko-
nomik de değildir,

Yenice çevresinde görülen Pb-Zn-Cu cevherleşmele-
ri Tersiyer volkanizmasıyla uyumlu defildir, Fetrolojik
özellikleri görülen andezitler Yenice ve Kuzeyine sakin
peryotlarla birkaç defada yerleşmişlerdir, özellikle Ara-
puçandere'de görülen filanların tek tip sükaesyon gös-
termesi ve dasitik breşler içmde levha I, şekil 3'de gö-
rüldüfü gibi birden ineelerek ekonomik def erini yitir-
mesi, hatta bu breşlerden alınan 20 örneğin ortalama
75 ppm'lik Pb, 19 ppmlik Zn ve 8 ppmîik Cu içermesi
Tersiyer volkanizmasınm bu cevherleşmelerde önemli bir
rol oynamadığını gösterir, B Madenindeki cevherli cep
karstik defildir, Sahanın bu bölgesinde Önceden oluşan
kırık zonlarına daha sonra diyabazik intrüzyonun yer-
leşmesi sırasında birbirine paralel ve dik birçok kırık
eklenmiştir, Şekil 6'da görüldüğü gibi bu cevherli cebin
üst sınırım kırıklar oluşturmaktadır» Ayrıca kalın bîr
filon bu cebe cevher taşımaktadır (Anıl# 1979),

Remobilizasyon süresinin saptanmasına yardım
eden üç ana gözlemden sadece yapı-doku ,startif rafik ve
geometrik ilişkilere, alman örneklerin mikroskopik in-
celemeleriyle yeniden hareketlenme olayları saptanmaya
çalışılmıştır, l ira yönlü örnekler ve B Madenmdeki ani
Zn artışı bir remobilizasyonu işaret eder. Ceplerde gö-
rülen son derece kaliteli cevherleşme ise, daha elveriş-
li flMko-kimyasal şartların varlığını, yani daha düşük
Eh ve galenite göre daha yüksek pH derecesinde, hakim
mineralin ZnS olması ise, diyabazın Zn için bir Ön kay-
nak yaratmasından ileri geldiğini göstermektedir. Dissé-
mine (saçılmış) cevher türü ise yankayaç özelliğine bağ-
lı bir durumdur.

Sofular, KalkmuHanderesi Pb-Zn-Ou cevherlegme-
leri asit sokulumlarm kontakt zonlarmda oluşmuş birer
kontakt metamorfizma ürünleridir, Bu yataklar üzerin-
de arastana yapan tüm yazarlar aynı fikirdedirler ••..

Kurttaf.1 v© Arapuçandere Pb-Zn-Cu cevherleşme-
leri ise, kesinlikle kontakt türünde defildir, Yazar bu
cevherleşmelerin Tersiyer volkanizmasıyla yakın bir
ilifkinin olduğunu savunan araştırmacıların fikrine ka-
tılmamaktadır. Hiç bir şekilde andezitik-dasitik Tersi-
yer volkanizması bu cevherleşmelerde birinci rolü oyna«
mamıştır. Cevherleşmeler bir ön konsantrasyon geçir-
mîg olup, alınan jeokimyasal örneklerin analizleri bu
fikri doğrulamaktadır. Arkoz ve kumtaşı gibi detritik
Özellikteki kayaç içinde zaten az çok mevcut olan
Pb-2jn»öu gibi ağır metaller^ asidik sokulumlarm yerleş^
mesl sırasında hareketlenerek, granltik ve granodiyori-
tik magmaya bafh sülfürlü çözeltilerle birleşerek kırık
ve çatlaklarda yataklanmiflardır. Hareketi sıcakhk me.
tamorfizması başlatmıştır,
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L B V f t A 1 •'' - • . . • • • • • • • • " • ^ >

Şekil It Kumlu ve mikaJi şistler İçinde granat kristali, kırıklar boyunca klorite ayrışmıştır.

Şekil 2: Ard arda .dizilmiş andezit tepeleri. Sakin ve fasılalı peryotlarla bölgeye yerleşttkleri kuvvetli olası,
lıktır.

Şekil 8; A Madeni, arkoz/dasittk breş 'kontağında fHoaı kalınlığı hemen,azalmakta ye ekonomik değerini
A yitirmektedir,

Şeldl 4Î A Madeni, galenit ve kalkopirit kristalleri, tri galenit (gn) plajları yanı sıra zaman zaman kalko-
r pirit (ep) krîstalleri İçinde de înklüzyonlar hallndediı*,

ŞekU S t KaiakUtstfk pirit (py)# B Madeni. Etkin bîr tektonik sonucu parçalanmış pirit kristallerinin-'' yânı
sıra, sfalerit (sp) ve kuvars (q) çimento durumundadır^

Şekil 6Î Yarı özşekHli sfalerit kristalleri, B Madeni, sfaterffc içinde kalkopirit înkiûz: otîMri kiivaj ve İç kıi
Mmlarında görülüyor,

Şekil« 7, Yönlü kalkopirit iııklüzyonları iri sfalerit plajı İçinde görülmektedir.

Şekil Bı Yönlü cevher örneği. Galenit (gn), sfalerit (§p) ve pirit.

PLATE I " • • • •

Figure 1: Garnet crystal in »andy, micaceous schistei, weathered to -'chlorite along cracks.

Figure %i Siiecesive andésite hills, most probably settled with cata and periodically.

Figure Bt Mine A, increases abruptly at a arkoge/dn sitic breccia can tact atlcl rapidly toose» it» economieaJ
value. ' : - . ' • ' • • . . • , . •

Fligure 4; Galena and chalcopyrite. Mine A, as areai of galena »chalcopyrlte. Sometimes as inclusion and
Independent crystals formed often galena,

Figure 51 Cataclasttc pyrite. Mitte B, Cataclastîc pyrite fragments due to tectonic movements ciıneiıted' with
sphalerite and quartz,

Figure Bi Sub-automorphJc sphalerite crystals at Mne B, ehalcopyrite in sphalerite.

Figure 1 i Large sphalarite crystals with oriented cha loopy rite inclusions.

Figure Bt Oriented ore samples, Galena, sphalerite and pyrite.
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