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Makaleye konu olan, bölge Zamantı kurşun«çinko
kuşağının batı bölümünde yeralmaktadır. Bu bölge-
deki tüm yatak ve zuhurlar Ayhan (1983) çalışması
iîe ele alınmış ve yatakların bölgesel konumu, yantaş
ilişkileri, birincil ve ikindi cevherleşme evreleri ile
kökeni açıklanmış, yatakların ikincil cevherleşmesin-
de etkin olan karstlaşma evrelerinin olasılı yaşlan
İrdelenmiştir, Aladağlar Bölgesinin sadece Tekneli,
Göktepe ve Delikkaya yataklarını kapsayan bölümü-
nü inceleyen Çevrim ve diğerleri (1986) 'nm çalışması
ise nisbeten dar bir alanda, bizzat yataklarda ve bun-
iarın çok yakın çevrelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmanın sınırlı bir bölgede yürütülmesi ve bölge-
sel ölçekteki kokensel irdelenmelerin dikkate alın-
maması nedeniyle, kekem konusunda önemli yanılgı-
lara düşülmüştür.

Çevrim ve diğerleri (1986)'nm çalışmalarında Ala-
dağlarda incelenen Zn-Pb mineralizasyonunun her-
hangi bir mağmatik olaya bağımlılık göstermediği ve
cevherlerin Permiyen ile Jura yaşlı kîreçtaşlarında
bulunduğu belirtilmektedir. Buna karşılık Ayhan
(1933 v© 1934)fa göre Aladağlann Yahyalı ve Demirka-
zık arasında kalan bölümünde yüzeyleyen çok sayı-
daki Pb-Zn zuhuru; Yahyalı Napmda Siluriyen'den
Triyas'a, Siyah Aladağ Napmda Üst Devoniyen'den
Jura'ya kadar tüm birimlerde ve Minaretepeler Na-
pmda Triyas dönemine ait farklı birimlerde oluş-
muştur. Bu durum, tartışma konusu olan makalede
cevherleşme ile yantaş ilişkilerinin yeterince incelen-
mediğini, Ayhan (1983 ve 1984)în çalışmalarında be-
lirtilen ayrıntıların ve kökensel görüşlerin dikkate
alınmamış olduğunu göstermektedir. JVÎineralizasyo-
nun herhangi bîr mağmatik olaya bağımlı olmadığı
veya bölgedeki mîneralizasyon türleri içinde «Birincil
Mdrotermal mineralizasyonun» yöredeki Pb-Zn yatak-
1 anması için bir model olamayacağı görüşü ise en
önemli tartışma konularından biridir. Bu görüşe gore
Yahyalı ilçesi batısında Karamadan köyü cîvannda
yüzeyleyen granodiyoritik întrüzyoıiların, skarn tipi

(•) TürMye Jeoloji Kurumu Bülteni, 29/1, 27-42, 1986,

manyetit yataklarının oluşumunu sağladığı ve hemen
bu yatakların yakınında bulunan bakırca zengin Key*
bettepe ve Şıpşıktepe Pb-Zn zuhurlarını» aynı intrüz-
yona bağlı olarak oluştukları vurgulanmıştır, Yahya-
lı Napmda oluşan minaralizasyona ait parajenezlerin
Siyah Âladağ Napmda izlenen cevher paraj enezlerine
göre bazı farklılıklar gösterdiği belirtilerek «birincil
hidrotermal» oluşum teorisinin bemmsenmediğine
işaret edilmektedir, Aladağlar bölgesinin en kuzey
ucunda Yahyalı napı altında doğu batı yönlü bir ku-
şak şeklinde yüzeyleyen Yahyalı Granitoyidleri aynı
bölgenin daha güneyinde yeralan naplarm içine doğru
da sokulum yapmış olabilirler (Ayhan, 1984). Söz ko-
nusu granitoyidlerm yerleşim yaşı Paleosen-Alt Eosen
olarak belirlenmiştir. Aladağlarda üst üste gelen ve
farklı çökelme ortamlarım yansıtan kayaçları içeren
bu naplar bölgenin orta ve güney bölümünde çok ka-
im bir istiflenme göstermektedirler. Bu nedenle be-
lirtilen kesimde asîdik mtrüzyomm yüzeylemelerine
rastlanmaz. Tüm saha gözlemleri birbirinden yaMa-
şık 15-20 km, uzaklıkta yeralan Şıpşıktepe ve Keybet-
tepe bölgesi Pb-Zn zuhurları ile Aladağ-Delikkaya ve
Tekneli Pb-Zn yataklarının aynı intrüzyondan kay-
naklandığı görüşünü desteklemektedir,

Aynı yörenin kuzeyinde bulunan yataklara ait
cevher parajenezlerinin yüksek ısıya, güneyinde bu-
lunanların ise daha düşük ısıya işaret etmeleri her
ikisinin farklı kökenlere sahip oldukları anlamına
gelmez. Bölgenin yapısal konumu ve granitoyîd iliş-
kileri nedeniyle intrüzyona yakın cevherleşmelerle,
ondan biraz daha uzakta bulunan cevherleşmeler
arasında paraj enez açısından bazı farklılıkların bek-
lenmesi doğal bir durumdur.

Makalenin giriş bölümünde «cevherleşmelerin
belirli bir yapısal ve îitostratiğrafik bağımlılık gös-
termediği» belirtilirken, köken bölümünde ise «genel-
likle KD-GB yönlü faylara bağlı» bir cevherleşmeden
bahsedilmektedir, ikinci görüşe göre belli bir yapısal
bağımlılık söz konusudur. Makalede bu iki farklı gö-
rüşten hangisinin geçerli olabileceği hususu net bir
şekilde ortaya konulmamıştır.
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«Zamantı bölgesindeki Zn-Pb mmeralizasyonu
tipleri» başlığı altında verilen bölümde bölgede bir
mineralizasyon olayının değil, en az üç ayrı oluşu-
mun çok sayıdaki cevherleşmeye köken olabileceği
vurgulanmış ve bunların; 1) Tabakaya bağlı, 2) Bi-
rincil hidrotermal, 3) Paleokarstlaşmaya bağlı mîne-
ralizasyonlar oldukları belirtilmiştir. Bölgede ilk se-
çenekle ilgili* yani tabakaya bağlı (Stratabound) hiç*
bir cevherleşmeye rastlanmaz. Cevherlerin Alt Per-
nüyen'de bulunduğu savunulan bu görüşü destekle-
yen hiç bir veri yoktur. Yöredeki Alt Permiyen yaşlı
kayaçlar Ayhan ve Lengeranlı (1986) tarafından ay-
rıntılı olarak incelenmiş ve bunlar «Sarıoluk Formas-
yonu» olarak adlanmıştır. Toroslarda ayırtman bîr
düzey niteliği taşıyan Sarıoluk Formasyonu Aladag-
lar bölgesinde iki ayrı kuşak şeklînde yüzeylemekte-
dir, tik kuşak GÖktepe zuhurları kuzeyinde başlar ve
daha sonra kuzeye doğru Köşkdere üzerinden Yah-
yalı ilçesi güneyine kadar yaklaşık 20 km* kadar izle-
nebilmektedir, ikinci kuşak ise bu kuşağın batısında
bulunur ve Yıldız Tepe batısında Minas Yatakların-
dan itibaren kuzeye doğru yaklaşık 8 km'lik bir uza-
nıma sahiptir. Her iki kuşak Köşkdere civarında
gözlenen 5 m, uzunluğundaki bir mostra dışında ta-
mamen cevhersizdir. Oysa çoğu stratiform cevherler
kilometrelerce izlenebilen yanal bir devamlılık gös*
terlrler, Bu veriler, Aladağlarda Alt Permiyen istifine
bağlı sürekli bir cevherleşmenin varolmadığını gös-
termektedir. Aym makalede inceleme alanının ku*
şuçusu 250 km, kadar batısında yeralan Hadim-Kızıl«
geriş yatağının Alt Permiyen yaşlı kayaçlarda bulun-
duğu belirtilerek Aladağlardaki bazı cevherleşme be-
lirtileriyle deneştirilmiştir, Toroslann jeolojik ve
tektonik evrimi ile Ayhan (1984) makalesinde işlenen
birçok kurşun-çinko yatağmın kökeni dikkate alı-
nırsa Orta Toroslar 6 farklı oluşum ortamım karak-
terize eden 6 ayn Pb-Zn yatak grubuna ayrılmakta-
dır. Böyle bir durumda birbirlerinden yüzlerce kî*
lometre uzaklıklarda bulunan cevherleşme alanları
arasında oluşum mekanizmaları bakımından bir
benzerlik "aramanın köken konusunu çözmeyeceği
açıktır. Kaldı ki bizzat yazar tarafından incelenen Kı-
zılgeriş yatağı stratiform karekterde olmayıp, tümüy-
le kırık tektoniği ile kontrol edilen bir cevherleşme-
dir, Öte yandan Kmlgeriş yatağının güneydoğusunda
yeralan, Ermenek-Goktepe bölgesinde yaygm Alt
Permiyen kuşakları izlenmektedir. Aynı bölgenin
uzantısı niteliğinde olan Ermenek-Göktepe Pb-Zn ya-
taklan ise Üst Permiyen, Triyaş ve Jura yaşlı birim»
lerde bulunmakta olup, stratiform bir karekter taşı-
mazlar (Kuşçu, 1983; Ayhan, 1984).

Yazarlar, TekneH bölgesindeki cevherleşmelerin
Alt Permiyen istifinin Üst seviyelerini oluşturan ta-
bakalı Mreçtaşlan içinde birbirine paralel üç ayrı fay
zonunda oluştuğunu belirtmişlerdir. Oysa bu yatak-
larda ayrıntılı jeolojik incelemeler yapan Ayhan
(1986) çalışması ile belirtilen her üç cevherli fay zo-
nunun tümüyle Üst Fermiyen yaşlı kayaçlar içinde
bulunduğu ortaya koyulmuştur, Aladağlar yöresinin
tektonostratîğrafök özelliklerini inceleyen Ayhan ve
Lengeranlı (198e) da aym gözlemleri doğrulamakta*

dır.
Tartışılan makalenin cevherler bölümünde «Ma*

sif-Sûlfid cevherli karst dolguları» şeklinde bir cevher
tipi ayırtedilmiştir. Bu cümle aslında «Sülfidli cev-
her mineralleri içeren, masif karekterli karst dolgu-
ları» şeklinde ifade ©dilmesi gerekirdi, Aksi takdirde
yazarların kullandıkları tarzda masif sülfid kavra-
minin ifade edilmesi halinde köken bakımından bun-
lardan tümüyle farklı olan Kıbrıs ve Kuruko tipi
piritli bakır yataklarım karakterfze eden masif sül-
fid cevherleri tanımlanmış olunacaktır.

Cevherleşmenin mineralojisi bölümünde «Rekris*
talizasyon sonucu yer yer oksitli cevherleri kesen ga-
lenit damarcıkları meydana gelmiştir» denilmektedir.
Burada çelişkili bir durum söz konusudur. Oksidas-
yon zonunda bulunan tüm ikincil mineraller zaten
oksidasyon şartlarında sülfidli minerallerden oluş-
muşlardır. Bu nedenle oksitli cevherlerin galenit da-
marcıkları ile kesilmiş olması olanak dışıdır.

Ayrıca oksitli minerallerin bulunduğu kesimde
rekristalizasyon sürecinin gelişmesi Pb ve Zn sülfid»
lerin fizikokimyasal oluşum şartlarına ve genel rek-
fistalİzasyon kavramına aykırıdır» Oksidasyon zonun-
da sülfidlerm ortaya çıkması ancak bakteriye! işlev-
lerin de etkisi ile indirgen şartların varlığı halinde
mümkündür. Öte yandan 33011 bölümde «karbonatlı
cevher blokları masif homojen limonite dönüşür» de-
nilmektedir. Karbonatlı cevher bloklarında başlıca
limonit, smitsonit ve seruzit gibi bileşenler bulun-
maktadır. Bu durumda limonitti kurşun-çinko kar*
bonatlarm tümüyle demirli bir bileşime sahip olan li-
monite dönüşmesi teorik olarak olanaksızdır.

Karstik yataklarda mekanik taşınma ürünleri
arasında tamamen limonitieşmiş fosilli kırıntılara
rastlandığı ve limonitleşmeye rağmen gözle görülebi-
len alg yapılarının bulunduğu vurgıüanmaktadır,
Aladağlarda bir çok yatakta mekanik taşınma ürün-
leri çok yaygındır. Ancak cevherli kesimlerde Tuğ-
rul yatağı dışında alg yapılarına benzer oluşuklara
rastlanmamaktadır. Kaldı M alg yapılı fosil olarak
tanıtılan bîr çok yapı tipik karstik oluşuklardır.
Bunlar mikroskopta yer yer gözenekli ve pizolitik
özellikler göstermektedirler. Bunların Alt Permiyen
yaşlı Gîrvanella tipi alglerle ilişkili olmaları şüphe-
lidir,

Makalede, esas karst dolma sürecinin Eosen'de
gerçekleştiği kabul edilmektedir. Eğer Ayhan (1983)
çalışması incelenirse esas karstlaşmanın sadece
Eosenle sımrlandmlmadığı karstiaşma dönemleri-
nin etkin bir biçimde bir çok defa tekrarlandığı ve
bu süreçlerin günümüze kadar da etkinliklerini sür»
dürdükleri anlaşılır.

Tartışma konusu olan makalenin başlısında
kullanılan «Paleokarst» kavramı ile metinde işlenen
karst tipi tümüyle farklıdır. Bölgedeki karstik olu-
şuklar paleokarstlaşma ürünlerinden çok, iç karst
(endokarst) oluşukları ve karst cebi dolguları şeklin-
dedir, Tabiatta bir çok örtülü karst (covered karst)
tipi mevcuttur. Bunlardan biri de gömülü karst (bur*
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tied karst)'tır. Bu tür bir karstlaşma geçiren kay aç-
lar daha sonra oldukça kaim genç bir kayaç istifi ile
örtülürler* Gömülü karst türüne aynı zamanda «fosil
Jcarst» veya «Paleokarst» da denmektedir* (Jennings,
1972; Quinlan, 1972).

Langny ve Ron vier (1976) ?a göre başlıca iki farklı
paleokarst tipi vardır; (1) Kıvrımlı bir temel üzerm*
de paİeokMrnatik şartlar altında karstlaşma ortaya
çıkmakta ve bu karstik temel üzerine uyumsuz bir
şekilde transgrosif nitelikli bir sediman Örtüsü gel-
mektedir. 2) Periyodik yükselme hareketleriyle ilgi-
li olarak kesintiye uğrayan epikontinental örtü seri-
lerinde paleokarst oluşmaktadır. Bunlarda karstik
kaya-çlar ile üzerine gelen tranagresif Örtüler ara-
sında açışız bir uyumsuzluk görülmektedir (Boni,
1979).

Aladağ yöresi karstlarının yukarıda ayrmtüan
ile tanımlanan paleokarst kavramını karakteriz©
eden özelliklere sahip olmadıkları ve bu nedenle ma-
kalede paleokarst kavramının yanlış kullanıldığı so-
nucuna varılmaktadır,

Köken bölümünde «Aladağlar bölgesindeki Zn-
Pb cevherleşmelerinin karşılaşmaya uğrayan kireç-
taşlarım stratiğrafik ve tektonik olarak üzerleyen
kayaç serilerinden (ofiyolitli karmaşık) veya bunla-
rın içerdiği ilksel cevherleşmelerden taşınmayla
oluştuğu kabul edilmekte ve cevherleşmenin dış kö-
kenli olaylarla yeniden taşınma ve depolanmanın so-
nucunda ortaya çıktığı ve tüm karst dolgusunun
allokton olduğu» ifade edilmektedir. Ofiyolitli kavas-
lardan oldukça uzak bîr mesafede yer alan Tekneli
bölgesi yataklarında cevherlerin hidrotermal sü-
reçlerle damar şeklinde oluştukları daha sonra bu
yolla oluşan sülfidli cevherlerin hem oldukları yer-
de taşınmadan karstlaştıkları, hem de belirli mesa-
feler boyunca mekanik ve kimyasal taşındıkları be-
lirlenmiştir (Ayhan, 1986). Tekneli yataklarının karst
dolguları bu özellikleriyle tümüyle otokton nitelik-
tedir. Yörede yalnızca Tuğrul yatağı ofiyolitli kı̂
nntılan içerir, Tuğrul yatağının yeraldığı kireçtaş-
lannın üzerine gelen Basyayla ofiyolitli karmaşığına
ait kırıntılı bileşenlerin bu yatakta yaygın bir şekilde
bulunması dikkate alınarak yöredeki tüm yataklara
ait karst dolgularının allokton nitelikli olduğunu
savunmak kökensel yorumu yanlış bir yöne sürük-
lemiştir. Kaldı ki Tuğrul yatağını oluşturan cevher
damarının 50 m. kadar yakınında ofiyolitli kayaç yü=
^eylemeleri vardır. Bu kay açlar, bölgenin naplı yapı
kazanmasından sonra gerek karstik çözeltilerle ge-
rekse Tersiyer'de Aladağlar da etkinliğini sürdüren
buzul hareketlerinin mekanik aşındırma işlevleri so-
nucu ya bizzat ocağa veya ocak yakınlarına kırıntı-
lar halinde taşınmıştır.

Basyayla ofiyolitli karmaşığı içinde yeralan çok
az sayıdaki asi dik intrüzyonun Önemli oranlarda
Zn ve Pb içerdikleri belirtilmektedir (Çevrim, 1984).
Bunun için Tuğrul ve Delikkaya yataklarına hemen
hemen bitişik sayılabilecek bîr konumda bulunan
ofiyoiîtli karmaşığa ait asidik kayaçlardan örnek

alınarak, analizleri yapılmıştır, ölçülen nisbeten
yüksek element içeriklerine dayanılarak cevherleş-
me ile bu kayaçlar arasında bir bağlantı kurulmak
istenmektedir. Ancak böyle bir sonuca ulaşabilmek
için Aladağlarda yüzeyleyen iki ana ofiyolitli kar-
maşık kuşağını jeokimyasal açıdan ayrıntılı olarak
incelemek gerekir. Öte yandan yukarıda da değinil-
diği gibi ofiyolitli karmaşık hem buzul hareketle-
rinden etkilenmiş, hem de ileri derecede yüzey ay-
rışmasına uğramıştır. Bu arada Pb-Zn yataklarına
çok yakın bir vadi kesiminde yüzeyleyen ofiyolitli ka=
yaçlar ikincil yayılımlar yoluyla ileri derecede kir-
lenmiş (kontaminasyon) olabilirler,

Ofiyolitli karmaşık içinde asidik olarak nitele-
nebilecek hiç bir mağmaA kayaç gözlenememiştir,
ancak diyorit bileşimli bazı bloklar vardır (Halil Baş,
sözlü görüşme), Aynca ofiyolitli karmaşığı ayrıntılı
olarak inceleyen Tekeli (1981) ile Tekeli ve diğerleri
(1984) çalışmalarında ekzotik bloklar halinde çok na-
dir granodiyorit bloklarına rastlanabildiği belirtil-
mektedir. Tüm bu gözlem ve verilerin ışığı altında
yöredeki cevherleşmenin kaynağını ofiyolitli karma-
şıkta aramak olanak dışıdır, Böyle bir varsayım ka-
bul edilse bile Aladağlar bölgesine ait kireçlaşlı nap-
ları güneyden ve doğudan çepeçevre kuşatan ofiyo-
iîtli karmaşık kuşaklarının (Pozantı kuzeydoğusu)
bitişiklerinde ve yakm çevrelerinde de cevherleşme-
lerin ortaya çıkması gerekirdi. Oysa anılan kesim-
lerde şimdiye kadar herhangi bir cevherleşmeye rast-
lanmamıştır.

Yörede iki tür galenit oluşumu ayırtedilir. Bun-
lardan ilki «birincil hidrotermal» kökenlidir, İkinci
tür galenit oluşumu ise karstik ortamın indirgen,
durgun (stagnant) zonunda ortaya çıkmıştır, Çevrim
ve diğerleri (1986) yataklardan aldıkları galenit Ör-
neklerinin jeokimyasal Özelliklerini incelemişler ve
bunlarda bazı izotop Ölçümleri yapmışlardır. Fakat
bu ölçümlerin hangi tür gâtai t örneklerinde yapıl-
mış olduğu belirtilmemiştir. Bu nedenle, galenit ve
ötekî sülfidlerle ilgili analiz sonuçlarına dayalı ola-
rak cevherlerin kayaçlardan mobilizasyon yoluyla
oluştuğu tezinin Aladağ yöresi yataklarına uygulana-
bilirliliği zayıf bir olasılıktır,
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YANIT (Reply)

MUSTAFA ÇEVRİM, Institut für Mineralogie und La
gerstättenlelire, RWTH Aachen-F. Almanya,

WOLFRAM ECHLE, Institut für JWtoeralögle und La
gerstättenlehre, RWTH Aachen - F, Älmanya.

Tartışma konusu yayınımıza (Çevrim ve diğerle
ri, 1986), Ayhan'ın (1987) yorum ve eleştirilerine ya-
nıtımızda, verilen ölçüleri aşmamak ve tartışılan ma-
kalemizin içeriğine bağlı kalabilmek için, eleştiri ko^
nusu hususlar kısmen değişik sırada ele alınıp, yayı-
nımızın anakonusuyla doğrudan ilgisi olmayan yo-
rumlar gözönûnde bulundurulmamıştır,

ÎUk Önce, Ayhan tarafından, bölgesel ölçekteki kö-
tensel irdelemeler için yetersiz görülen, çalışma sa*
hamız ve araştırmalarımızın kapsamı ile ilgili birkaç
hususu belirtmekte yarar görüyoruz,

Aladağlarda, Delikkaya-Tekneli-Sucati arasındaki
çalışma sahamız, Siyah Aladağ napmm Önemli bü-
tün kayaç serilerini^ Zn-Pb cevherleşmelerinin stra»
tigrafisi ve litolojisi değişik kİreçtaşlanndaki tüm
yerleşim şekillerini ve bu arada Zamantı ' maden yö-

resinin en büyük iki maden yatağını (Delikkaya,
Tekneli) içerir*

Bu sateda, 19794984 yıllan arasında tarafımız-
cm (Çevrim, 1984; Echte ve Çevrim, 1985) şu araştır-
malar yapılmıştır :

— Cevherleşmelerin yapısı, parajonezi, petrog-
rafisi ve jeokimyası,

— Jura, kireçtaşı istifinin petrografisi ve jeokim-
yası,

— Sülfid minerallerinde eser element ve izotop
Ölçümleri (S, Pb),

— Fosil ve genç toprak oluşumlarının jeokimya-
sı ve mineralojisi,

— Paleokarstlaşmanm gelişimine ilişkin irdele-
meler,

— Karst bölgelerinde dönüşüm olayları ve hidro»
jeokimyasal etkinlikler.

inceleme sonuçlarının değerlendirilmesinde ve
bölgesel irdelemeler de, Zamantı yöresinde son otuz
yıldan beri yapılan birçok çalışmanın verileri -Je-
nezle ilgili yorumlan farklı da olsa- kaynak olarak
kullanılmıştır. Fakat anlaşılan, o zaman tarafımızca
bilinmediğinden, bazı çalışmalar (Ayhan, 1983; Ayhan,
1984) makalemizde gözönûnde bulundurulamamıştır,

Ayhan (1983) çalışmasında, «Zamantı yöresinde-
ki tüm yatak ve zuhurlarda...» cevherleşmeyle, yan-
taşla, karstlaşmayla ve kökenle ilgili her sorunım
açıklanmış olduğunu öğrenmek, geniş ilgimizi çek-
ti. Fakat bu çalışmanın, bizim dayandığımız literatü-
rün kapsamım geçmediğini ve tartışma yazısında da,
yeni veriler yerine, genellikle «tüm saha gözlemleri
gösterir ki,..» şeklinde, bilimsel içeriği az ifadelerle
yetmildiğini görünce önceki ilgimiz önemini yitirdi.

Tartışma yazısından, Ayhan'ın, Yahyalı batısın-
daki birincil hidro termal Cu-Zn-Pb mîneralizasyonu
konusunda bizimle aynı görüşü paylaştığı anlaşılı-
yor. Fakat, bu mineralizasyon ile Zamantı yöresinin
kuzey ve güney kesimlerindeki Zn-Pb mineralizasyo-
nu arasındaki belirgin farklılıkları gösteren verile-
rimizi, kendi «saha gözlemlerine» göre, ikincil ola-
rak değerlendiren Ayhan, eskiden bori bilinen bir hi-
poteze dayanarak, tüm diğer cevherleşmeleri de, var-
lığı belirsiz, derin ve olası granodiyoritik türde bir
intrüzyona bağlamak istemektedir. Buna kanıt ola-
rak kullanılan ifade şekline yukarda değindik,

Ne varki, köken sorununa ilişkin bu tür hipotez-
ler, en geç, madencilik çalışmaları «kök» zonlarma
İndikten sonra, tekrar gözden geçirilmek zorunda-
dırlar. Çalışma sahamızdaki Zn-Pb cevherleşmelerin-
de, maden üretiminin kısmen açık işletme şeklinde
çok ilerlemiş bu safhasında yaptığımız incelemeler,
buradaki mineralizasyonun birincil hidrotermal özel-
likler taşımadığını vurgular :

—• Magmatik olaylara ilişkin bir belirti sapta-
namamıştır,
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— Kireçtaşı serîlerinin, kısırtaş ve cevherlerin
mineralojik ve jeo-kimyasal bileşimi hidrotermal et-
kinlikler göstermez,

— «Kök» zonları, karst ortamının yukarı seviye-
terinden kimyasal veya mekanik yolla taşman çokal*
1er tarafından doldurulur,

— Cevherlerin yerleşme ve diğer dış kökenli mal-
zeme ile birlikte depolanma şekilleri, desandan özel-
likler gösterir ve paleokarst ortam şartlarını yan-
sıtır,

— Yukarda belirtilen hidrotermal cevherleşme-
ler d-eikinden çok farklı sülfid parajönezi ve sülfid mi-
nerallerinin eser element içeriği, isotop ölçümleriyle
de desteklenen mobilizasyon özellikleri gösterir,

İki mineralizasyon arasındaki belirgin farklılık-
lar, olası bir intrüzyondan değişik uzaklıklarla, ya
da zonlanma ile açıklanamaz. Öyle olsa, geçiş tipin»
de cevherleşmeler nerede? Ayhan (1983) çalışmasın"
da işaret edilen, demirce zengin zuhurların oluşumu,
oxidasyon zonundaki ayrışım, dönüşüm ve taşınma
olayları ile ilgilidir.

Eleştiri konusu olan, karbonatlı cevher blokla-
rının masif limonite dönüşümü bu olaylara Örnek alı-
nabilir. Makalemizde, bîr cevher tipi olarak ayırdedi-
İen, desandan ornatım yoluyla oluşan karbonatlı cev-
her blokları, genelde değişik demir içerikli Zn-karbo-
natlan (smitsonit-monhaymit) ve limonit bileşimi
gösterirler; kurşun oranları ancak % 0,1 dolayında-
dır. Oluşumları gibi, bu cevherlerin sonradan ayrı-
şımı ve limonite dönüşüm süreçleri de, Pb, Zn ve Fe
în oxidasyon zonundaki çok farklı jeokimyasal özel-
liklerinden kaynaklanır (Smirnov, 1954).

Örneğin, piritin ayrışması sırasında oluşan Fe
(3)-sülfat ve sülfürik asit, veya daha ileri ayrışım
safhalarında egemen, OrCO2-SiO2 içerikli sular, bir
yandan çinkonun (çoğunluk sülfat olarak) taşınması-
na, diğer yandan bu cevherlerin giderek limonitleş-
meşine neden olurlar. Taşman çinko, ornatım veya
çökelme yoluyla («gökçinko»!) uygun ortam şartların-
da tutulamazsa, bütün çinko yatağı limonite dönü-
şebilir*

Oksidli cevherleri kesen galenit damarları ile il-
gili olarak, gerek sürekli dolaşım zonunda değişen
ortam şartlarına ve gerekse sülfid minerallerinin,
kısmen anaerob ve indirgen ortam koşullarında, taş-
laşım sonrası (spätdiagenetisch) süreçde remobilîzas-
yonuna (Amstutz ve diğerleri, 1964; El Aref ve Ams-
tutz, 1983) işaret etmek isteriz. Diğer yandan, oksi=
dasyon zonunda da galenit, serüzit içinde saçınımlar
şeklînde («siyah cevher»), ya da ikisinin ardalandığı
jel yapılarında oluşabilir; gerekli kükürt, diğer sül-
fid minerallerinin veya anglezitin ajanşımmdan sağ-
lanabilir.

Özellikle genç okuyucularımızı gözeterek, masif
sülfid cevherli karst dolgularına ilişkin eleştiriye de
değinmek isteriz. Bu tanım, köken sorunundan ba-
ğımsız, çeşitli maden yataklarında rastlanan, çoğun-
luk sülfid minerallerini içeren, belirgin yapısal özel-
lik göstermeyen zengin cevherler için kullanılır.

Tartışma yazısında, «cevherleşmelerin yapısal
tektonikle ilişkisi hususunda makalemizde yer alan
iki değişik belirleme, gelişigüzel yan yana getirile-
rek, çelişkili bir duruma işaret edilmektedir. Zaman-
ti yöresinde, tarafımızdan incelenen Zn-Pb minerali-
zasyon tipi, bu bölgede önemli yatay ve düşey atıma
sahip fay zonlanna bağlı değildir, Ancak, değişik
maden bölgelerinde cevherleşmenin önemi, karstlaş-
mayla ve buna önşart olan, litolojik yapı ve kırık
tektoniğinin (frakturation) şiddetiyle ilişkilidir,

Paleokarst kavramıyla ilgili olarak gelişimi ola-
sılıkla Kretase'de başlayan ve esas dolma süreci
Eosen'e rastlayan bir karstlaşmayı, Ayhan'ın nasıl
adlandırmayı önerdiğini merak ediyoruz, Örneğin,
Kuzey Afrika'da ve Sardinya'da, aynı jeolojik evre-
lere ilişkin benzer olaylar için bu kavram yanlış gö-
rülmüyor.

Genelde karst sınıflamaları üzerine, Ayhan tara-
fından yapılan, eksik ve kısmen yanlış açıklamalara
bu makale çerçevesinde değinmek mümkün değil.
Fakat, tartışma yazısında yer alan Qumlan'in (1972)
tanımım tamamlamakta yarar var: «Buried karst is
also known as paleokarst, but tills latter term is al-
so used to refer both to a modern karst that develo-
ped chiefly during a significantly older, different cli-
mate -more properly known as a relict karst- and to
an ancient interstratal karst that is essentially inac-
tive».

Makalemizde tanımlanan! mekanik taşınma ürü-
nü kırıntılı çekelleri, Ayhan'ın -Tuğrul ocağı dışında-
neden saptayamadığııu bilmiyoruz* Biz, cevherli
karst dolgularının bu önemli bileşenlerini -Kuzey Za-
mantı yöresinde Denizovası ve Ağcaşar da dahil- ça-
lışma sahasının bütün cevherleşmelerinde, çok farklı
üretim seviyelerinde, gözle, mikroskopla, röntgenogra-
fik yöntemlerle ve kimyasal olarak inceledik. Aynı
şekilde tanımladığımız, limonitleşmiş alg yapılı fo*
sil kırıntılarına ilişkin, tartışma yazısındaki yorum-
ları yersiz buluyoruz, Bu veriler, Paleozoyık jeoloji-
sinde uzman meslek arkadaşlarımız tarafından (Ka-
sıg, 1982) sağlamlaştırılmıştır,

Ayhan, eser element ve İsotop ölçümleri için sül-
fîd minerallerinden örnek seçimine de şüpheyle ba-
kıyor; bunu Özellikle, istatistik yönden daha emniyet-
li galenit örnekleri hususunda belirtmesini anlamak
zor. Çevrim (1984, 3* 145-147) çalışmasında bu Örnek»
1er tanımlanmıştır, Örneğin Delikkaya'dan alman,
olasılıkla ikincil olduğu belirtilen bir numune (B-6),
değerlendirme dışı bırakılırsa, zaten çok düşük eser
element içeriği, önemli hiçbir değişiklik göstermez;
ama ortalama 8 S3 4 değeri, artı yönde yükselir ve bu,
birincil hidrotermal köken olasılığıyla daha da çeli-
şir,

Ayhan tarafından oflyolltli karmaşık üzerine ya-
pılan geniş açıklamalarla, bizim köken sorunu konu-
sundaki önerimiz arasında doğrudan bir ilişki göre-
miyoruz, Tartışma yazısında, makalemizden yapılan
....... kireçtaşlarmı stratîgrafik veya tektonik olarak

85



86

üzerleyen kayaç serilerinden veya bunların içerdiği
ilksel cevherleşmelerden» şeklinde olması gerekli alm-

t ı v a / -^tırnak içinde— AYHAN tarafından (ofiyolitli
karmaşık) yorumu eklenmiştir* Oysa, cevherli kireç-
taşı serilerinin, nap ve kırık tektoniğinden sonra,
ofiyolitli karmaşıktan başka, daha birçok kayaç se-
risi tarafından (Siyah Aladağ napının Paleozoyik se-
rileri de dahil— üzerlenmiş ve paleorolyefe uygun
aşınmış olması mümkün. Biz, daha ileri giderek, bun-
ların ilksel cevherleşmeler de içerebileceğini önerdik.
Bu tür ilksel cevherleşmelere bir örnek olarak, Alt
Permîyen'de bazı mostraları belirlenen, olasılıkla ta-
bakaya bağlı mineralizasyonu gösterdik. Kurşun ve
çinko için diğer bir kaynak olarak da, ofiyolitli kar-
maşık ve diğer kayaç seıilerîndeki ayrışım olayları
sırasında birçok kat artan Pb ve Zn oranlarına ma-
kalemizde işaret edildi.

Alt Permlyen'deM cevherli mostraların üçüncü
bir mineralizasyon tipi olarak ayrılmasına, ne bun-
ların ekonomik değerden yoksun oluşu, ne de Ayhan
tarafından tümüyle belirlenemeyişi engel sayılabilir.

İnceleme konumuz dışında kaldığından, bu mine«
ralizasyonun tanımında ve bölgesel irdelenmesinde,
Özgül (1976) Orta Toroslardaki çalışmalarından
yararlanılmıştır. Bu tür bölgesel irdelemelere,
aradaki 250 km lik uzaklık nedeniyle karşı çıkan
Ayhan'a bu iki bölgenin 250 milyon yıldan fazla ortak
jeolojik geçmişini hatırlatmak isteriz,

TefcnelMeM cevherleşmenin stratlgraök konumu-
na ilişkin bilgi için Ayhan'a teşekkür ederiz; bizim
verilerimiz, Metag ve Stolberg için hazırlanan, 254
sayılı M.TA. raporuna dayanıyordu. Bu saptamalar,
bizim verilerimizde ve karst kökeni konusunda bir
değişiklik gerektirmez,
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