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Göktepe (Ermenek - Konya) kuzey kesimi Pb - Zn
zuhurlarındaki floritlerin Y (yitriyutn) içerikleri
A study of Y (Yttriyum) contents of fluorites from the leadzinc deposits in the northern part of Göktepe (Ermenek
Konya)

MUSTAFA KUŞÇU, S.Ü.M.M.F. Jeoloji Müh- Bölümü, Konya-

ÖZ : Göktepe (Ermenek-Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarından alman florit örnekleri 2 ile 23 ppm arasında
değişen Y değerlerine sahiptirler. Değerlerin dağılımının darlığı ve çok küçük değerler göstermesine dayanarak flo-
ritlerin mağmatik bir kökenden değil formasyon sularından kaynaklandığı söylenebilir.

ABSTRACT : Samples of fluorite minerals collected from the northern part of Göktepe (Ermenek-Konya) Show Y
values ranging from 2 to 23 ppm. It is suggested that the fluorite is derived from the formation waters and not of
magmatic origin because of the very small and restricted range of Y values.

GİRİŞ

Kuzey (Sarıpmar) ve güney kesimi olarak iki grupta
toplanan (Kuşçu, 1983} Göktepe-Ermenek yöresi cevherleş-
meleri, Orta Toroslar'm floritce en zengin zuhurlarının bu-
lunduğu tek bölgedir.

Florit mineralini içeren cevher yataklarının oluşum sı-
caklıklarının belirlenmesinde floritteki sıvı kapanmaların
yanısıra, yitriyum kapsamlarının incelenmesi de yatakların
oluşumuna ışık tutabilmektedir. Farklı kökene sahip bir-
çok floritli yataktan alman örneklerin Y içeriklerinin bel-
li değerler altında toplandığı saptanmıştır (Smith, 1974).

İnceleme alanında karbonatlı kayaçlar içerisinde yer
alan Pb-Zn zuhurlarının kaynağını gösteren belirgin bir
verinin olmayışı ve Mississippi Vadisi tipi yataklara ben-
zerliğinin de araştırılması floritlerde Y analizleri yapılma-
sına neden olmuştur.

JEOLOJİK KONUM

Göktepe kuzey kesimi (Sarıpmar) Pb-Zn zuhurları, To-
rid tektonik kuşağının orta-batı kesiminde yer alır (Şekil
1). inceleme alanının bulunduğu kesimde çoğunlukla karbo-
natlı kayaçları içeren Üst Devoniyen-Karbonifer yaşlı Gök-
su, Permiyen yaşlı Dumlugöze, Alt-Orta Triyas yaşlı Hay-
dar, Üst Triyas yaşlı Balcılar ve Jura-Alt Kretase yaşlı Ci-
handere formasyonlarını (Kuşçu, 1983) içeren Aladağ Bir-
liği (Özgül, 1976) ile yanal ve düşey geçişli çakıltaşı, marn,
resifal kireçtaşlarım kapsayan Alt Miyosen yaşlı Göktepe
formasyonu (Demirtaşlı, 1978-, Kuşçu, 1983) yüzeylemekte-
dir (Kuşçu, 1984). Floritli Pb-Zn zuhurları Permiyen yaşlı
Dumlugöze formasyonunun Mizzialı kireçtaşlan ile Alt Tri-
yas yaşlı Haydar formasyonunun oolitik-stromatolitik kireç-
taşlarıyla temsil edilen taban düzeylerinde ve bu kaya bi-
rimlerinin geçişlerinde gözlenirler (Şekil 2, Kuşçu, 1983).

Şekil 1. Yer bulduru haritası-
Figure I- Location map.
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Cevherleşmeler çoğunlukla kırık ve fay zonlarına çeşit-
li kalınlıkta damarlar biçiminde yerleşmekle birlikte, taba-
kaya bağımlı (stratabound) olarak da bulunurlar. Cevher
damar doğrultularının hemen her yöne gelişme gösterme-
lerine karşın çoğunlukla KB-GD doğrultusunda yoğunlaş-
tıkları, eğim yönlerinin ise genelde 20°-60° ile K ve D'ya
olduğu gözlenmiştir. Pb-Zn cevherleşmelerinde (bazı zuhur-
larda değişmekte birlikte) ilksel cevher mineralleri sfalerit,
galenit, pirit, çok az markazit, eşlik eden mineraller florit,
dolomit, kalsit ve kuvars iken, ikincil mineraller simitsonit,
seruzit, anglezit, hidrozinkit ve limonittir. Cevherleşmeler
Pb-Zn-F tenörü yönünden yüksek, rezerv açısından ise kü-
çük değerler gösterirler. Zuhurların formasyon sularından
kaynaklandığı veya daha önce sedimanlar içerisinde dağıl-
mış olan elementlerin yeraltı suları etkisiyle toplanarak uy-
gun açık yerlerde yiğışmaları sonucu oluştuğu düşünülmek-
tedir (Kuşçu, 1983).

ANALİZ YÖNTEMİ

Araştırılan sahada zuhurlardan floritce zengin el ör-
nekleri toplanmış ve örnekler laboratuvarda çekiçle kırıla-
rak floritsiz kısımlar ayıklanmıştır. Bu yolla elde edilen
floritli parçacıklar binoküler mikroskop altında tek tek se-

çilerek elektron mikroskobunda saflık testinden geçirilmiş-
ler, daha sonra öğütülen ve etüve konarak yaklaşık 110°C
de kurutulan florit örnekleri üzerine asit borik eklenerek
belli bir basınç altında (1 ton) peletlenmişlerdir.

Hazırlanan florit peletleri Southampton Üniversitesi
Jeoloji Bölümü jeokimya laboratuvarında otomatik, 24 ka-
nallı, Philips model PW 1212 X-Ray floresens spektromet-
resi ile standart örnekle birlikte Y elementi için analiz
edilmişlerdir. Her zuhura ait florit örneklerinden ölçülen
Y değerleri Çizelge l'de verilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇLAK

İncelenen Pb-Zn zuhurlarının kaynağının belirlenmesi
çalışmalarında floritlerin Y içeriklerinin saptanması ve yo-
rumu ele alınan faktörlerden biridir. Smith, (1974) Kuzey
Pennin hidrotermal damar floritlerinin Y kapsamının 102-
803 ppm arasında değiştiğini, bu damarların juvenil eriyik-
ler tarafından oluşturulduğunu ve Cornibian granit pluto-
nu ile bağlantılı olduğunu vurgular. Yine ayni yazar kar-
bonatlı kayaçlar içerisinde yer alan Mississippi Vadisi ti-
pi Pb-Zn yataklarına ait floritlerin Y kapsamlarının 0.00-
53.00 ppm arasında değiştiğini (ortalama 18 ppm) ve for-
masyon sularından kaynaklanabileceğini belirtir. Nitekim
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Çizelge 1. Göktepe (Ermenek-Konyaî Kuzey Kesimi (Sarı-
pmar) Pb-Zn Zuhurlarındaki Florîtlerin Y ana-
lizleri.

Table I. Y analyses of fluorites from the Pb-Zn occur-
rences of northern part of Göktepe (Ermenek-
Konya).

Mississippi Vadisi ve Alpin tipi Pb-Zn yataklarının köken-
leri üzerinde çeşitli tartışmalar sürmesine karşın, Alpin tipi
cevherleşmelerin çoğunlukla stratiform ve sedimanter, cev-
herin ilksel kaynağının ise anakayaçlarla eşyaşlı ve deniz-
altı volkanizmasıyia bağlantılı olduğu belirtilir (Sangster,
1976). Mississippi Vadisi tipi yatakların metal gelimi ise
tabaka boşluklarında sıkışmış denizel kökenli sıvılar ile
bağlantılı epijenetik cevher eriyikleri olduğu kabul edilmek-
tedir (Brown, 1970).

İnceleme alanının 14 zuhurundan alman floritlerin Y
analiz sonuçlarının en yüksek değeri Kurşun kayasında 23
ppm, en düşük değeri ise 2 ppm ile 4. Uçandere'dedir. Y
değerlerinin ortalaması 10 ppm'dir (Çizelge 1). Bu veriler
zuhurların mağmatik-hidrotermal olmasının zayıf bir olası-
lık olduğunu ve Mississippi Vadisi tipi yatakların floritle-
rinin Y içeriklerine benzerliğini gösterir,

Arazi çalışmaları ve elde edilen analiz sonuçlarına gö-
re cevherleşmelerin formasyon sularından veya sedimanter
kayaçlarin içerisinde dağılmış olan eser miktardaki ele-
mentlerin (Dumlugöze ve Haydar formasyonları sağlamış
olabilir) yeraltı suları ile deriştirilmesi ve uygun yerlere
epijenetik olarak yığıştırılması köken için düşünülen bir
modeldir. Fakat bu varsayımın geçerliliği tartışılabilir. Bu
nedenle cevherlerin nereden ve nasıl kaynaklanmış olabile-
ceği bundan sonra yürütülecek araştırmalar çerçevesinde
işlenmeye devam edilecektir.
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