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MÎNEKALOJISÎ
Mineralogy of the- Celaller (Niğde-Çamardı) Tin Mineralisation
AHMET ÇAĞATAY
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OZ I Celaller kalay cevherleşmesi granitin grayzeoleşmiş kenar kesiminde, hidroteımal. hematitli ve teımalifili knvars damarları, içinde
gözlenmektedir. Kalay minerali kasîterimir.. Hematitli knvars- damadan, diğerlerine göre kasiterilçe daha zen.gin.dir, Ttamalinli kuvars damarları çok seyrek ve ufak kasiîerit kristalleri içermektedir.. Anadolu'da kasiterit. cevherleşmesi ilk, defa Celaller yöresinde saptanmıştır»
A B S T R A C T ? The Celaller tin mineralisation, is observed with in 'the hematite and tourmaline bearing quartz veins which occur
f
along the grcïsenised marginal zones of a granite. The tin mineral is cassiterite, The hematite, bearing quartz veins are richer in. cassiterite
than other win types, the tourmalin bearing quartz veins contain rare and. small, eassiterite crystals. The first in sit« cassiterite mineralisation found in Anatolia, occurs in the Celaller region..

GtRtŞ
Celaller kalay cevherleşmesi Niğde masifi güneyinde
Niğde ili, Çamardı ilçesi» Celaller köyü batısında bulunmaktadır (Şekil, 1) Niğde masifi» temel ve ekonomik jeoloji yönünden pek çok. yerbilimci tarafmdam incelenmiştir.
Temel Jeoloji ağırlıklı çalışmalar Tchihatcheff (1869),
Blumenthal (1941, 1948, 1952, 1963), Tromp (1942),
Okay (1955), Göncioğlu (1977, 1981 a) ve Yetiş (1978);
ekonomik jeoloji ağırlıklı çalışmalar ise Poldini (1937),
Kovenko (1944), Bıenıüch (1956), Hol (1964), İmreh
(1964), Aytug (1964), Knru-Sezer (1966), Kleyn (1968,
1970, 1971), Dennis (1970), Viljeen ve İleri (1972), İleri
(1975),, Özgttaeyli (1978), Gygilr ve dig. (1984) ve Pehlivan-Alpan (1986) tarafından yapılmıştır.
Daha önce MTA Genel Müdürlüğü tarafından
başlatılan "Orta Anadolu Kalay Ağırlıklı Proje11 (OKAP)
içinde yer alan Niğde masifi çalışmaları 1985 yılında
"Niğde- Polimetal Arama Projesi"1' .adıyla, başlatılmıştır» Bu
proje ile masifteki cevherleşme ve ağır mineral
dağılımının araştırılması amaçlanmıştır. Ağır mineral
çalışmaları kapsamında bate numunelerinin incelenip»
değerlendirilmesi sonucu; Celaller kalay anomalisi bulunmuştur (Pehlivan ve .Alpan,, 1986). Bate örneklerinde izlenen, kasiteritin kaynak kayasını bulmak amacıyla, yazarlar
tarafından 1986 yılı yazında anomali ^çevresi kayaçlanndan
örnekler alınmıştır. Daha sonra mikroskopla incelenen
örneklerin iç ayrı Mirinde değişik oranlarda kalay minerallerinden kasiterit saptanmıştır.
Bu. çalışmanın amacı. Celaller kalay cevherleşmesinin jeoloji ve mineralojisine kısaca değinmek
ve Türkiye'de ilk defa saptanması nedeni ile önemli olan
Celaller' kasiterit cevherleşmesini tanıtmaktır.
JEOLOJİ
Niğde masifi değişik özellikte gnays, mermer» amfibolit, .şist ve. kuvarsitlerden oluşmaktadır. Bunlar "Niğde
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Şekil f ; Çalışma alanınım yer buldum haritası, jeoloji hailasj ve kesinti (Oygür
m djfl., 1984'den alınmıştır).
Figure f ; Location, Geological map and cross-section of he studied area
(Modified from OygQr et al, 1984). 1 : Flis (Neojen) 2: Konglomera, 3: Gabro,
4: Granat (yer yer grayzenleşmiş), 5: Mermer (Çamardı formasyonu}, 6:
Gnays (Çamardı formasyonu), 7: Kuvarsitle, 8: Mermer (Aşıgedigi formasyonu), 9 : Turmalinli Kuvars damarı, 10: Sn ve hematitli ©evher, 11 : Numune yeri,
12:EsigıaM
Grubu" adı altında toplanmaktadır. 'Viljeen ve ileri, 1972;
Göncthoğtn, 1977), Aynı yazarlar, Niğde grub« metamorfitlerini kendi aralarında dört ayn formasyona ayırarak ince*
lemislerdir. Celaller kalay cevherleşmesi yöresinde
Aşıgediği formasyonuna ait gnays ve mermerler; Çamardı
formasyonuna ait mermer» gnays ve kuvarsitler
yüzeylemektedir (Şekil, 1). Metamorfitler, .gr^anitoid sokn-
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liimlan sonucu yer yer aplit, pepnatii ve turmalmli kuvars
damarları tarafından kesilmişlerdir, Grânitoidlerin
yerleşmesi sonucu metamorfitler dokanaklarda yer yer kontakt metamorflEntâyâ uğramışlardır. Güney kesiminde metamorfîüer üzerine konglomera ve fliş uyumsuzlukla gelmektedir.
Bölgenin ana kıvran eksenleri KD-GB yönlüdür. Antiklinaller granit sokulumlan ile yakmdan ilişkilidir (Pehlivan ve Âlpan. 1986), Dornsal yapılarla KG ve KD-GB
yönlü tektonik hatlar masifteki cevherleşmeleri kontrol etmektedir. Daha geç oluşan KD-GB yönlü faylar ve kınklar
ise cevherleşmeleri kesmektedir. Kalay cevherleşmeside
Celaller domu üzerinde bulunmaktadır. Metamorfitler burada granat, granitporfir, aplit, pegmatit, turmalin ve hematitli kuvars damarlan tarafından kesilmektedir Granit ileri
derecede kaolinleşmiş ve serisitleşmiştir, Graniti kesen kuvars damar ve damarcıkları bulunmaktadır,
Kalay cevherleşmesi, granitin grayzeıüeşmiş kenar
kesimleri ile gnays ve mermerleri kesen hematitti ve turmalinli kuvars damarlarında izlenmektedir. Bunlar içinde

en zengin kasiterit, hemätitli kuvars damarlannda bulunmaktadır (Çizelge, 1). Granitin yüzeylenen kesimleri ileri
derecede killeştiğinden, mineralojik inceleme için gerekli
kesitler yapılamamıştır.

MİNERALOJİ
a) Hematitlİ Kuvars Damarları; birkaç mm ile
birkaç cm kalınlıkta olabilmektedir (Şekil, 1; Örnek lt 2,
3, 4, 5, 6, 7), Bazende dm kalınlıkta damarlarada rastlan-

Çizelge 2 : Kasİterit içerikli hematıtlı kuvars damarları minerallerinin oluşum
Table 21 Formation sequene© of th© minerals In »ssitörite baring hematltequartz veins.

maktadır. Bazı damarlar kasiteritoe zengin, bazıları daha
fakirdir. Hemen hiç kasiterit içermeyen hematitli kuvars
damarlanda bulunmaktadır. Mermerleri kesen hematitli kuvars damarları; hematit-kuvars yanında kasiterit ve karbonatlar (kalsit, dolomit, siderit, ankerit); eser oranda klorit,
pirit, kalkosin, nabit bizmut, arsenopirit, pirotin ve +miktarda nabit altın içermektedir, ikincil mineraller olarak
limonit, pisilomelan, kovelin ve malakit izlenmektedir.

Çizelge 3 : Colallor kositoritinin mikroprob analizi, •
Tsbk 3 : Mİcyopraba analyses of eassîîeriîe from Celaller,
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Çizelge 4 : Celaller ikasiteritî X-ışınîarı kırınım değerleri.
Table 4 : X-ray diffraction data of cassrterite from Celaller.
Hematitli kuvars damarlarından kasiterit içeren üç ayn
örnek kimyasal analize verilmiş; bunlardan, en. .zengini %
0,6 Sn, en fakiri % 0, 15 Sn vermiştir
Çizelge, 1.
H e m a t i t çoğunlukla çok ince taneli ve keçemsi
yüzeylidir.. Genellikle- kuvarsların arasını dolduran daha iri.
hematitler öz, yarı-öz biçimlidir. Hematitin büyük kısmı
çok. ince taneli, karbonat ve kuvarsla, birlikte büyümüştür.
Hematit yer yer sııhmikroskopik tane yığışımları .şeklinde
kuvars ve karbonatı boyamaktadır. En iri özbiçimli hematit çubukları 0,5 x 0.17 mm kadardır,. Bazı tanelerde mikron, mertebesinde çok ufak ve submikroskopik aynlımlar
izlenmektedir. Bu aynlımlar (0001) doğrultusuna paralel
sıralanmışlardır
(Ramdohr, 1975).,Ayrıca çok seyrekte
olsa., hematit tanelerinde (1011) yönünde gelişmiş ikiz lamelleri izlenmektedir. Hematit mermer yanında kasiterit»
'bazı iri kuvarsları ve. yer yer karbonatları (kalsit,, dolomit,,
ankerit, .„siderit) belirgin şekilde 'Ornatmakta, kendisi kuvars, karbonat, ve pirit tarafından omatılmaktadır (Çizelge
2),
K u v a r s çok değişik türde ve yaşlarda izlenir
(Çizelge,!), En yaşlısı kas kentle birlikte oluşamdır. Bunlar' genellikle ki •taneli, dalgalı sönmelidîr. özbiçimli olan.
bu kuvarsların en. irisi ancak 2 mm kadardır. Hem.atitle birlikte oluşan kuvaras genellikle çok ufak tanelidir. Bu durumda hematit kuvarsla birlikte keçemsi yüzey kazanmıştır. Bazen, submikroskopik. hematit kuvars ile
birlikte zonlu yapılı, özbiçimli ufak kristaller
oluşmaktadır. Ayrıca hematit ve yaşlı kuvarsları kesen
,genç kuvars ve kuvars-karbonat damar ve damarcıkları bulunmaktadır. Çatlaklarda gelişen bu kuvarslar çok :ince tanelidir.
K a s i t e r i t öz biçimli ve değişik tane iriliklerinde
izl.enmekt.edk. Yer yer belirgin kataklastik yapı gösteren
kasiterit .kristalleri.,, parajenezin en yaşlı minerali, olmaları
nedeniyle kenar ve. kataklastik. çatlakları 'boyunca kuvars,
ve hemat.it tarafından omatıhnışlardır (Çizelge,:!). En iri
kasiterit kristalileri 0,8 mm olarak ölçülmüştür. Bazdan
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belirgin zonlu yapılıdır. Kasiteri.tler.de iki.zlemn.eye çok
.sık Tatlanmaktadır. tkizlenme bazen, dbğişik yönde gelişen
ince lameller şeklindedir.
Celaller kasiteıitinin sekiz, ayn noktasına, uygulanan kantitatif elektron mikroptrop analiz sonuçlan Çizelge 3'de verilmiştir. Çizelge'de görüldüğü, gibi Celaller kasiteritlerinin kimyasal bileşiminde Sn yanında, eser miktarlarda Ca,
Fe s Ti, ve Mm bulunmaktadır. 'Levha Ï, Şekil (1^3,4)'de
kasiteıitin geri. yansıyan elektron görüntüsü ve bu kesimin
Sn Ls CaK, Fe K görüntüleri sergilenmiştir.
X-ışınları çalışmaları için cevher örnekletil 00 mikron altına kadar öğütülmüş ve toz örneklerdeki kasiterit
minerali ağır sıvı, bate ve binoküler ile zenginleştirilmiştir. Kasiterit konsantresi X-ışınlan kırınım cihazı ile incelenmiş, elde edilen, değerler ASTM-kartı
değerleri ile karşılaştınlmıştır (Çizelge,,4).
Karbonatlar (kalsit» dolomit» siderit, ankerit) cevherleşme
ile birlikte mermer içinde geliştiği için, dolonüt-ankeritsideritleşmenin cevherleşme ile yakındam ilişkisi vardır.
Mermeri oluşturan kristaller oldukça. M taneli ve basınç
ikizlidirler. Bunlar kenar«,» çatlak ve dilinimleri, boyunca,
yer yer dolomit ve ankeriüeşmîşlerdîr. Ayrıca, hematitler
arasında hidrotermal kökenli yer yer öz biçimli ufak kalsit, dolomit, .ankerit, siderit kristal ve kristal toplulukları
bulunmakladır. Bu mineraller hematitten genç ve onu ornatmaktadırlar. Dolomit kristalleri özbiçimli rombusal ve
zonlu yapılıdırlar. Ankerit ve siderit içinde kesin sınırlı
ufak kris.tal.ler oluşturur. Ankerit ve sideritin yüzeysel
'ayrışması .sonucu göüt ve pisimelan oluşmuştur..
Klorit hematitler arasımda eser miktarda ufak. çubuk
yığışımları şeklinde izlenmekledir» Hematit ve kuvars tarafından ornatılmıştır.
Kalkosin kuvarslar arasmda ve içinde çok ufak tanecikler şeklinde eser miktarda izlenmiştir, Yer yer kısmen
veya. tamamen kovelîn ve malakite dönüşmüştür.
Nabit-Bizmut çok, ufak tane ve çubukculdar şeklinde
kuvarslar arasında çok eser miktarda izlenmektedir. Yer yer
kenar ve- dilinimleri boyunca Bi-okere dönüşmüştür.
Arsenopirit çok eser ve ufak 'tanecikler şeklinde birkaç,
kesitte kuvarslar .arasında izlenmektedir. Yer yer kısmen
skorodite dönüşmüştür.
Pirit çok eser miktarda ve çok. ufak tanecikler şeklinde
izlenmektedir, öz ve yan-öz biçimli olan. piritler» yer yer
kısmen veya tamamen limonite dönüşmüşlerdir. Pirit hematitten genç olup» onu ornatmaktadır.,
Nabit-Altm ± miktarda 'kuvars ve hematitler arasında
en fazla 10-12 mikron irilikte birkaç tane şeklinde izlen-mistir.
Limonit-t-Pisilomelan ankerit ve siaeritîn yüzeysel
ayrışması sonucu oluşmuş ikindi minerallerdir. Bunlar1 yer
yer psöydömorf, yer yerde çatlak, boşluk ve mermeri
oluşturan kalsit kfistallerinin ara ve dilininile.rin.de, izlenmektedir. Ayrıca pirit ve hematitin yüzeysel ayrışması, sonucu, oluşan limonit bilinmektedir. Bu tür limonitin bir
kısmı psöydömorf olarak 'izlenmekte ve içinde birincil
mineral, anıklan içermektedir.
Tmmalinli Kuvars Damarları gnayslar içinde- bulunmakta ve çok eser, ufak taneli kasiterit kristalleri
içermektedir (Şekil 1 ; Örnek. 8,9,10,11,12)., Bu damarfaann.
ana mineralleri -kuvars ve turmalindir. Daha. çok az mus-
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kovit, serisit, Idorit, karbonat* pirit yanında; eser miktarlarda kasiterit, sfen, nıtil ve hematit içerirler, Turmalînli
kuvars damarlarından bir örneğin optik spektiografîk yan
kantitatif analizinde Sn bulunamamıştır (Çizelge, 1),
Turmalm siyah renkli.şiddeüi kataklazma gösteren
çubuğumsu Öz biçimli kristal toplulukları sekimde izlenmektedir, Yer yer tamamen ufalanmış turmalinlerin çatlak
ve aralan hidrotermal kuvarslarla doldurulmuştur,
Kuvars değişik yaş ve tane iriliklerinde izlenmekte«
dir. Hemen hepsi turmaiinden sonra oluşmuş ve onu ornatmaktadır. İri ve dalgalı sönme gösteren kuvarslar genç ve
ince taneli kuvarslar tarafından ornatılmaktadır«
Muskovit+Serisit az miktarda, genellikle kuvarslar
arasmda izlenmektedir, Serisit daha yaygındır. Bunlar
kısmen yankayaç gnaystan âlmmıştır,
Klorit, çok az miktarda kuvarslar veya kuvarsturmalin arasmda izlenmektedir. Ufak kristal topluluklarmdan oluşmaktadır.
Karbonat, kuvarslar arasmda çok az ve ufak Mstal
ve kristal topluluMan şeklinde izlenir.
Pirit, ufak ve Öz, yan»öz biçimli Mstal veya kristal
toplulukları sekimde kuvars ve turmalinler arasında izlenir, Yer yer kısmen veya tamamen limonite dönüşmüştür.
Kasiterit, çok seyrek ve eser miktarda çok ufak
özbiçimli kristaller şeklinde izlenmektedir. En ki kristal
60-70 mikron olarak ölçülmüştür. Kuvarslar veya kuvarsturmalm arasında, bazanda turmalin içinde kapanım
şeklinde bulunmaktadır, Turmalinli kuvars damarlarmm
kasiteritleri, çok ufak olmaları nedeniyle; mikroskopik
saptamalar dışında üzerinde çalışılmamıştır.
Sfen+Rutil+Hematit, çok ufak tanecikler şeklinde izlenmektedirler. Bunlar kısmen yan kayaç gnayslardan
alınmıştır, Sfenin bir kısmı rutillerin dönüşmesi sonucu
kuvars daman içmde oluşmuştur. Bunlar hem turmalin hem
de kuvars içinde kapammlar şeklinde bulunurlar, Rutil tane
topluluklarmm bulunduğu kesimlerde genellikle serisit ve
muskovitin oranmda artma gözlenmektedir,

SONUÇLAR
Celaller kalay cevherleşmesi, Türkiye'de bulunan ilk
kasiterit içerikli kalay cevherleşmesidir. Yöredeki proje
çalışmalan devam etmektedir. Bu çalışmalarla cevherleşme
alanının genişlemesi beklenmektedir,
Hidrotermal hematitli kuvars damarlarında izlenen
kasiterit yer yer zenginleşmektedir. Damarlarm derinlerde
ve granitin grayzeıüeşen, ileri derecede yüzeysel aynşma
sonucu killeşen dışındaki taze kesimlerin ne miktarda kalay içerdiği; ancak yapılacak ayrıntılı sondaj ve yarmalı
çalışmalarla açıklığa kavuşacaktır.
Eski Anadolu medeniyetleri maden işletmeciliğinin
önemli bir bulgusu olan tunç yapunı, çok eski dönemlere
uzanmaktadır (Kaptan, 1983; Yener ve Özbal, 1986), Her
iki çalışmada da Türkiye Madencilik tarihi içinde kalaym
Önemine değinilmektedir. Çeşitli Anadolu medeniyetleri
tarafından kullanılan kalaym kaynağının Anadolu'da bulunabileceğine işaret etmektedir. Yener ve Özbal (1986)'da
ayrıca Bölkardağ Sulucadere'de izlenen kalay içerikli
çinko-kurşun cevherleşmesi üzerinde durulmaktadır, Anadolu'da tunç yapımında kullanılan kalayın kökeni uzun
yıllardır tartışına konusudur. Son yıllarda Anadolu'da bazı
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kalay cevherleşmelerinin (Çağatay ve diğ., 1979, 1982;
Yener ve özbal, 1986) bulunması, konuyu yeniden
gündeme getirmektedir. Çağatay ve diğ,.,., (1979) ve
(I982)"de Madenbelenitepe (Sogidrpuiar-Ketes-Biirsa) kalay
cevherleşmesi ve kalay minerali staımit incelenmektedir,.
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Kasiterit minerallinin mikroskop analizleri Akif
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