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PERTEK-DEMÜREK (TUNCELİ) SKARN TIPI MANYETİT VE
ÎLÎŞKÎLÎ BAKIR CEVHERLEŞMELERİ
Pertek-Demürek (Tunceli) skarn type magnetite and associated copper
mineralizations

A H M T SAĞmOĞLU Fırat Üniversitesi, Jeoloji Müh, Böl, ELAZIĞ

ÖZ: Pertek^Demürek'te skarn tipi Fe ve damar tipi Cu cevherleşmeleri bulunmaktadır. Skarn tipi Fe cevherleşmeleri

kuvarslı diyorit-Keban mermerleri kontaklarında ve genellikle skarn oluşukları ile beraber bulunurlar. Kuvarslı diyorit

sokulumu Keban MetamorfUüerinin Yüksekova Karmaşığı üzerine bindirmesinden sonra gelişmiş ve her iki birimi de

kesmiştir. Skarnlaşma exoskarn ve endoskarn şekillerinde gelişmiştir. Skarn zonlannda cevher minerali olarak manyetit

baskındır. Pirit daha az oranlarda ve kalkopirit ise çok az oranlarda bulunur,

Bakır cevherleşmeleri Yüksekova Karmaşığı iferispdéki 14.5 m, kalınlığında ve silisifiye kmk ve çatlak

zonlannda ağsı sıvamalar şeklinde bulunmaktadır. Bu cevherleşmeleri oluşturan hidroteımal çözeltiler kuvarslı diyoritten

veya sokulum sırasında yan kayaçlardan türemiş olmalıdırlar. Bakır cevherleşmelerinin primer mineral topluluğu

kalkopirit+pirit şeklindedir. Yüzeye yakın kısımlarda limonit, bornit, idait, nabit bakır ve kovellin-kalkosin ikincil

olarak gelişmiştir,

ABSTRACT: The mineralisations of Pertek-Demürek are; skarn type Fe and vein type Cu, The skarn type Fe
mineralizations occur along the guartz diorite-Keban Marbles contacts and usually together with skarn formations, The
quartz diorite emplacement took place after the Yüksekova Complex's thrust over to the Keban Metamoıphics cutting
both of the formations. The skarn formations developed as exo and endoskarns. The ore mineral of these zones is
dominantly magnetite. Pyrite is less abundant and chalcopyrite is scarce*

The Cu mineralizations occur as net-like chacopyrite films within the silicified fracture zone fiilings. These fracture
zones are 1 to 1.5 m thick and are found in the Yüksekova Complex. The hydrothermal solutions what given birth to
the Cu mineralizations should have originated from the quartz diorite or from surrounding rocks during the emplacement
of the diorite. The primary mineral assemblage of the Cu mineralizations is as pyrite+ehalcopyrite. Limonite, bornite,
idaite, metallic Cu and eovellite-chaleoeite are secondary minerals and are found in the oxidized parts.

GİRİŞ
Bu çalışmanın konusu olan skarn tipi manyetit ve

ilişkili bakır cevherleşmeleri Tunceli ili Pertek ilçesi
Geçitkaya Köyü'ne bağlı Demürek mezrasının hemen
batısında yer alır (1:25 ÖÖO'lik Elazığ K42-a2 paftasında
yaklaşık 43 03-07 enlem ve 39 14-18 boylamları arası,
Şekil 1). Manyetit cevherleşmeleri Keban Metamorfikle-
rinden mermerlerin kuvarslı diyorit ile kesilmesi sonucu
gelişen skarn zonlarmda bulunur. Bakır cevherleşmeleri
ise, büyük bir olasılıkla kuvarslı diyorit sokulumu
sırasında gelişen hidrotermal çözeltilerin Yüksekova Kar-
maşığı içindeki kırık zonlarmda dolaşımı sonucu
gelişmiştir.

Gerek manyetit gerekse bakır cevherleşmeleri
işletilebilecek kadar yüksek rezervlere sahip değildirler ve
halen işletilmemektedirler. Sadece özel bir girişim bilhassa
demir cevherleşmesi olmak üzere burdaki cevherleşmelerin
rezervini saptamak için birkaç yarma ve kuyu açmıştır.

Demürek ve yakın çevresinde ayrıntılı bir jeolojik
çalışmaya rastlanılmamıştır. Genel anlamda çalışma olarak
Türkiye Jeoloji Haritası (1:500.000 ölçekli) Erzurum
paftası (1963) bulunmaktadır. Tuna (1979)fun Palu-Pertek
dolaylarının jeolojisini inceleyen çalışması 1:25 000
ölçeklidir ve K 42-al, a2, a3 paftalarını kapsamaktadır.
Çalışma alanına (K42-a2) yakın sahalarda birçok çalışma
bulunmaktadır: Bingöl (1984) Pertek dolayı Yüksekova
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mağmatiklerinin petrografisini, Avşar (1982) Pertek
güneyinde Kırkgeçit Formasyonunun paleontolojisini,
Sağıroğlu (1986) ve Şaşmaz (1987) Pertek güneyinde
Yüksekova mağmatikleri içindeki cevherleşmeleri incele-
mişlerdir.

Bu çalışma kapsamında Demürek mezrası civarının
1:25 000 ölçekte jeolojik haritası yapılmış, çalışma
alanındaki değişik litolojilerin petrojp'afîk özellikleri, cev«
herleşmelerin makroskobik ve mikroskobik özellikleri in-
celenerek cevherleşmelerin oluşum mekanizması ve
koşulları tahmin edilmeye çalışılmıştır,

LİTOLOJİ VE PETROGRAFİ

Çalışma alanında gözlenen litoloji yaşlıdan gence
doğru şu şekilde sıralanmaktadır (Şekü 2):

a- Keban metamorfikleri,

b- Mikrodiyorit (Yüksekova)*

o Kuvarslı diyorit (? Yüksekova),

é Skarn,

©• Kırkgeçit formasyonu,

f* Volkanikler (Karabakır formasyonu),

Keban Metatnorfikîern Çalışma alanında en yaşlı
birimi Keban metamorfikleri oluşturmaktadır. Bu birimin
yaşı genel olarak Paleozik-Triyas olarak kabul edilmektedir
(Yazgan 1984). Keban metamorfikleri mermer, kalk şist,
kuvarsit, amfibolit, amfibol şist gibi litolojilerden
oluşmaktadır, Demürek civarında Keban metamorfikleri
Yüksekova Karmaşığının ince taneli diyoritleri üzerine bir
bindirme ile gelirler, Bindirme ham genel olarak doğu-batı
doğrultusundadır (Şekil 3), Keban metamorfikleri üzerine
ise kalın bir taban konglomerası ile Kırkgeçit formasyonu
gelmektedir, Metamorfüder önce Kuvarslı Diyorit ile ke-
silmiştir. Daha sonralan metamorfikler Karabakır formas-
yonunun andeziük apofizleri ile kesilmişlerdir.

Çalışma aianmda Keban metamorfiklerinin sadece
mermerleri bulunmaktadır. Bu mermerler beyaz, grimsi
beyaz renklerde olup, iri kristalli ve pürüzlü yüzey ve
kınlma yüzeyleri ile karakteristiktirler. Mermerler için sa-
hada gözlenen bir kalınlık vermek mümkün değildir,

Mikrodiyorit; Yüksekova karmaşığının Elazığ
yöresinde en yaygın olarak gözlenen mağmaük kayaçlann-
dandır. Çalışma alanında en fazla yüzeyleyen birimdir ve
tektonostatigrafik olarak en alt seviyeleri oluşturur. Mik-
rodiyorit metamorfiklerle üzerienmiş ve kuvarslı diyorit
tarafından da kesilmiştir. Kuvarslı diyorit ile olan
dokanaklan kaim bir topuk örtüsü ile kapanmış durumda
olduğu için buralardaki değişmeler incelenememiştir.

Demürek çevresinde mikrodiyorit içerisinde
doğrultulan yaklaşık G-K ve kalınlıkları 1-L5 m. do-
layında olan birçok cevherli kırık zonu bulunmaktadır, Bu
kırık zonlan, üzerlerini kaplayan demir şapkalar ve aşırı
silişleşme nedeniyle mikrodiyorite göre aşınmaya karşı
daha dirençlidirler ve bu nedenle arazide kolaylıkla farkedi-
lirler. Bu zonların hakim cevher minerali kalkopirit
olduğundan yaygın şekilde malahit-azurit sıvamaları da
görülmektedir.

Mikrodiyorit makroskobik olarak yeşilimsi koyu gri
rengi, yüzeyde keskin döşeli çakıMannın bulunması ve ince
taneli dokusu ile karakteristiktir.

Mikroskobik olarak mikrodiyoritler mikroporfirik
doku gösterirler. Tane boyu 1 mm dolayında olan ve genel
olarak plajiyoklas ve hornbiendden oluşan fenokristaUer
gene bu iki mineralin mikrolitleri tarafından
çevrelenmektedir. Har kesitte birkaç tane alkali feldispat ve
kuvars fenoMstaii de bulunmaktadır, Plajiyoklaslar zonlu
yapı gösterirler ve genel olarak andezin büeşimindedMer,
Âlterasyondan pek fazla etkilenmemişlerdir ve çoğunlukla
taze görünümlüdürler. Plajiyoklas lataları akma dokusu
göstermezler. Hornblend taneleri hemen hemen tamamen
klonte dönüşmüştür. Bir diğer alterasyon ürünü de epidot-
tur. Ortalama tane boyları Oâ-02 mm olan epidotlar modal
olarak % 5 dolayında bir çokluktadır, Öpak mineral olarak
manyetit yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Bazı örneklerde
manyetit modal olarak % 15-20'ye çıkabilmektedir ve bu
örnekler kuvvetli manyetik özellik göstermektedir. Man-
yetit, öz ve yan öz şekilli taneler halindedir ve bazı taneleri
çubuksu hematit aynlımlan içermektedir.

Kuvarslı Diyorit: Demürek mezrasını doğu, güney
ve batıdan çevreleyen kuvarslı diyorit plutonu yaklaşık 1
km2 kadar bir alanda yüzlek verir, Keban mermerlerini ve
mtoodiyoriti kesen bu birimi Kırkgeçit formasyonu kalın
bir taban konglomerası ile örtmektedir. Kuvarslı diyorit-
mermer kontaklan boyunca skarnlann gelişmiş olması ve
skarn zonlarımn hemen hemen hiç bir tektonizmaya
uğramamış olması kuvarsü diyorit intrüzyonunun Keban
metamorfiklerinin Yüksekova üzerine bindirmesi (Yazgan
1984'e göre Koniasiyen-Santoniyen) sonrasında
gerçekleştiğini göstermektedir. Kırkgeçit formasyonunun
taban konglomerası ile örtülmesi ise kuvarslı diyoritin
yerleşim yaşının Eosen'den Önce ve Paleosen'de olduğunu
gösterir.

Makroskobik olarak gri, benekli, sert ve tıkız
özelliktedir. Mineral bileşenlerini çıplak gözle bile
ayırdettnek mümkündür.

Mtooskobik incelemeler; kuvarslı diyoritin eş tane
boylu plajiyoklas» hornblend, biyotit, kuvars ve alkali
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feldispattan oluştuğunu, opak mineral olarak manyetit ve
pirit ve aksesuar mineral olarak ta rutil içerdiğini
göstermektedir. Bu kayaçta yapılan modal analizler mineral
çokluklarının aşağıdaki şekilde değiştiğini göstermektedir:

plajiyoklas % 53-58 (An 3545)

kuvars 1548

K-feldispat

mafık mineral

3-5

22-26

Bu modal değerler Streckeisen (1967) sınıflamasına
göre kuvarslı diyorit» tonalit ve granodiyorit sının dolayına
düşmektedir, Bu çalışmada kayacın makroskobik görünüşü
de dikkate alınarak kuvarslı diyorit adı benimsenmiştir.

Kayacı oluşturan minerallerin özellikleri öz olarak
şöyledir: plajiyoklaslar andezin bileşûnindedirler, zonlu
yapı gösterirler, genel olarak taze fakat zonlu yapı gösteren
tanelerin iç kısımları alteredir. Hornblend öz ve yan öz
şekillidir ve rengi kahverengi-kahverengimsi yeşildir» Ge-
nellikle taze görünümlüdür ve kloritleşme çok az olarak
görülmektedir. Biyotit yaygm olarak gözlenir ve yer yer
kloritleşmiştir. Alkali feldispat ortoklas ve mikroklin ola»
rak bulunmaktadır, Opaklar tüm kesitlerde modal olarak %
1 den az olarak bulunmaktadır. Asıl opak mineral yer yer
hematit aynlımlan içeren manyetittir. Her kesitte birkaç
tane olmak üzere pirite de rastlanılmıştır. Aksesuar mineral
olarak kısa prizmatik veya iğnemsi rutil kristallerine rast-
lanılmıştır.

Skarn: Çalışılan sahadaki en iyi örnekleri Demürek
mezrasının hemen batısında kuvarslı diyorit-Keban mer-
merleri kontağında görülür. Burada yaklaşık 5-6 m kalın-
lığa ulaşan skarn kayaçları kuvarslan diyoritten başlıyarak
kuvarslı diyorit-epidotlu kuvarslı diyorit-epidot skarn-
epidot granat skam-granat skam-manyeüt-mermer (Şekil
4) şeklinde bir zonlanma gösterirler.

Epidotlu kuvarslı diyorit genel olarak kuvarslı diyorit
özelliklerini taşımakla birlikte epidotun bulunması, amfi-
bollerin yoğun olarak kloritleşmesi ve kuvars miktarının
artması şeklinde değişiklikler gösterir, Mermerlere doğru
epidot miktarı gittikçe artarak tamamen epidottan oluşmuş
epidot skama geçer,

Epidot skam makroskobik olarak iri taneli, yeşil ve
tıkız bir kayaç görünümündedir. Epidot skammın mikros-
kobik incelemeleri bu kayacın modal olarak % 75-80
oranında tane boyu 1 cm'ye ulaşan epidottan oluştuğunu
göstermiştir. Epidotlar genel olarak prizmatik taneler ha-
lindedirler ve bazen ışınsal olarak dizili halde bulunurlar.
Epidot skarn zonlarmm diğer önemli bir bileşeni diyopsit
diyallajdır ve bu mineral yoğun olarak tremoiit-aktinolite
altere olmuştur (uraMeşme), Diyallajın modal çokluğu %
5fe kadar ulaşmaktadır, Epidot skarn zonlannda az oranlarda
kalsit ve kuvars epidot tanelerinin arasındaki boşlukları
doldurur» Bu zonun diğer bir özgün minerali de klorittir.
Açık yeşil renkli olan kloritin hangi mineralden
dönüştüğünü gösteren bir veri olmamasına rağmen epidot
skarnların diyoritten türediğinden çıkılarak bunların amfi-
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bollerin alterasyonu ile geliştiği kabul edilebiünk. Epidot
skam zonlarında 1 mm den küçük taneler halinde az olarak
sfene de rastlanılmaktadır,

Granat skarn açıkça kuvarslı diyorit-mermer kon-
tağının mermer tarafında gelişmiştir, Matooskobik olarak,
kahverenkli* açık kahverenkli, reçine parlaklığına sahip ve
iyi gelişmiş 14,5 em büyüklüğüne ulaşan granat tanele-
rinden oluşmuş halde bulunur* XRD veya mikroprob ana-
lizleri yapılmamasına rağmen renklerinden granatların al-
mandin bileşiminde oldukları söylenebiliniz Yer yer kirli
yeşilimsi mavi renkte ve tabular şekilli diyopsitin
yoğunlaştığı cepler de içerir, Mikroskobik olarak granatlar
genelde zonlu, ikizli, anormal izotropi gösteren ve öz ve
yan öz şekilli taneler halindedir. Granat taneleri arasındaki
az miktardaki boşluklar kalsit ve kuvarsla dolmuş haldedir.
Bazı kısımlarda ise diyallaj baskın haldedir. Klorit çok az
oranlarda bulunmaktadır. Bu zoniarm opak minerali man-
yetittir ve manyetit miktarı manyetit zonlarma doğru
dereceli olarak artmakladır.

Epidot skam açıkça endoskarn olarak gelişmiştir. Gra-
nat skam ve manyetit zoıüarı, ekzoskam oluşumlarıdır.

Kırkgeçit formasyonu: Çalışma alanının kuzey
ve kuzeybatısında yaygın olarak bulunur. Tipik olarak Van
ili Başkale ilçesi Kırkgeçit bucağında gözlenen bu formas-
yonun yaşı Tuna (1979)fa göre Eosen-Oligosen'dir,
Çalışma alanının 15 km kadar güneydoğusunda (Pertek
güneyi) bu formasyonda paleontolojik çalışma yapan
Avşar (1983) bu bölgedeki Kırkgeçit formasyonunun
yaşım Orta-Üst Eosen olarak belirlemiştir.

Çalışılan sahada Kırkgeçit Formasyonu Kebanf mer-
merleri, mikrodiyorit ve kuvarslı diyoriti bir taban kon-
glomerası ile örter. Taban konglomerasının en iyi
görüldüğü yer Demürek mezrasının hemen kuzey-
doğusundaki yol yarmasıdır. Burada yaklaşık 10 m

Şekil 3 İnceleme alanının jeoloji haritası ve kesiti.
Açıklamalar; 1-Karabakır formasyonu, 2-Kırkgeçit for-
masyonu, 3-Kuvarslı diyorit, 4-Mikrodiyorit, 5-Keban
metamorfUäeri, 6-Bindirme, 7-Dokanak, 8-Dere, 9-Kesit
izi, 10-Eğim ve doğrultu, 11-Cevherleşme yerleri, 12-
Yerleşim merkezi

'-Figure 3 The geological map and cross section of the
studied area.
Explanations; 1-Karabakir formation, 2-Kırkgeçit for-
mation, 3-Quartz diorite, 4-Microdiorite, 5-Keban meta-
mo^phics, 6-Thrust, 7-Lithoİogicaİ boundary, S-Stream,
9-Line of cross section, 10-Deep and stiike, 11-Locations
of übe mineralizations, 12-Setüements.

kalınlığında olan taban konglomerası gri bej renkli olup iri
(1-1.5 m) Keban memıeri bloklarını, mikrodiyorit ve ku-
varslı diyorit bloklarını ayrıca bu litolojilerin çakıllarını
içerir. Blok ve çakıllar asıl bileşeni kum olan az miktarda
karbonatta içeren bir matriksle gevşek olarak
bağlanmışlardır. Tabandan üste doğru kumtaşı, kumlu
kireçtaşı ve mam şeklinde bir geçiş görülür.

Taban konglomerasının taban yüzeyi (uyumsuzluk
yüzeyi) belirgin olup duruşu K60 B/25 KB'dır. Kırkgeçit
formasyonunun tabakalarının eğimi üst seviyelerde daha
azdır ve KB 15-20 dolayındadır,

Karabakır Formasyonu: Naz (1979) tarafından
Üst Miyosen yaşlı volkanikler ve gölsel kireçtaşlarmdan
oluştuğu belirtilen bu formasyon çalışılan sahada volka-
niklerle temsil edilmektedir, Karabakır volkanikleri Ku-
ruyaprak Tepe ve Sağçalı Tepe dolaylarında geniş alanlar
kaplarlar, Aynca Demürek mezrasının hemen kuzeyinde
1500 m2 kadar bir yüzlek veren bir volkanik apofiz de
gözlenmiştir.

Volkanik kayaçlar makroskobik olarak pembemsi gri
renkte, benekli ve tıkızdır, Plajiyoklas, kuvars, hornblend
ve biyotitten oluşan fenokristaller ve gene aynı mineral-
lerden oluşmuş mikrolitlerin oluşturduğu mikroporfirik
doku gösterirler, Plajiyoklaslar 1«L5 mm boyunda zonlu,
ikizli ve andezin-labrador bileşimindedir, Plajiyoklaslann
feldispatların hemen hemen tamamını oluşturması,
kuvarsın az olması, plajiyoklaslarm bileşimi ve biyotitin
beraber bulunması nedeniyle kayaç, andezit olarak
adlandırılmıştır,

Apofızin bileşimi de y ukardaki gibidir. Fakat bol mik-
tarda epidot içermesi, amfibollerin ve biyotitlerin kısmen
Moriüeşmesi şeklinde değişiklikler gösterir. Aynca plajiy-
oklaslarda alterasyon fazladır. Bu değişmelerin nedeni
olasılıkla içlerine sokulum yaptığı kayaçlarla olan madde
alışverişi olmalıdır.

YAPISAL JEOLOJİ

Çalışma alanında görülen önemli jeolojik yapılar; Ke-
ban mermerleri, Yüksekova bindirmesi, Gülbahç© Deresi
yatağının Keban Baraj gölüne ulaştığı kısımlarda dere
yatağı boyunca uzanan fay ve çalışma alanının güneyinde
birbirine yaklaşık paralel ve K-G doğrultulu cevherleşmiş
çatlaklardır.

Keban mermerlerinin Yüksekova Karmaşığı mikro-
diyoritleri üzerine bindirmesi şeklinde gelişen bindirme
hattı çalışma sahasını kabaca güneybatı-kuzeydoğu
doğrultusunda kateder, Bölgede çalışan araştınnacılara göre
bu bindirme Koniasiyen-Santoniyen (Yazgan, 1984), Üst
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Kretase sonu (Naz, 1979) dur. Çalışma alanında Kırkgeçit
formasyonunun bindirme hattı üzerine gelmesi bindirme-
nin Eosen'den önce olduğunu göstermektedir,

Gülbahçe Deresi dolayındaki faym atımı Keban mer-
merlerinin tabaka eğimlerinin değişmesine neden olmuş-
tur; fayın batısında eğimler güney-güneydoğu olmasına
rağmen doğusunda genel eğim yönü kuzeydir.

Yüksekova'nın mikrodiyoritleri içinde görülen
çatlaklar bakır cevherleşmeleri açısından önemlidirler* Bu
çatlaklar genel olarak K-G doğmltulu, silis ve cevher dol-
guludurlar»

CEVHERLEŞMELER

Demürek mezrası dolayında iki değişik tip cev-
herleşme görülmektedir.

A-Skamlaşmaya bağlı olarak gelişen kuvarslı diyorit-
mermer kontağında bulunan cevherleşmeler,

B-Olasılıkla kuvarslı diyoritin yerleşmesi sırasında
mikrodiyoritin kırık zonlarma yerleşmiş bakır cev-
herleşmeleri.

A*Demİr cevherleşmeleri:

Kuvarslı diyorit-mermer kontağı boyunca yer yer
gelişmişlerdir. Çoğu yerlerde az veya çok bir skarn-
laşmamn eşlik ettiği demir cevherleşmeleri skarnlaşmanın
hiç gelişmediği yerlerde de görülebilmektedir.

Demir cevherleşmelerinin en tipik olarak görüldüğü
yer Demürek mezrasının batısında kuvarslı diyorit-mermer
kontağıdır, Burda kuvarslı diyoritten itibaren epidot skarn«
granat skarn-manyetit ve piritli granat skam-manyetit ve
pMt-mermer şeklinde bir zonlanma vardır.

Granat skarnın manyetit ve pirit içeriği mermerlere
doğru giderek artarak tamamen manyetit ve pirit cev-
herleşmesine dönüşmektedir. Bu lokasyonda demir cevheri
2-3 m kalınlığında kontak yüzeyine paralel dahmı olan bir
yığışım halindedir» Yüzeydeki uzanımı 25 cm kadardır.
Yüzeydeki cevher piritlerin ayrışması nedeniyle hemati-
üeşmiş ve limonitleşmiş, kırmızımsı kahverenkli ve
gözeneklidir« Burdan alman örneklerin parlak kesitlerinin
incelenmesi, cevherin öz şekilli, zonlu, yer yer marti-
tleşme gösteren manyetit» konsantrik dokular gösteren li-
monit, hematit ve pirit kalıntılarından oluştuğunu
göstermiştir. Bilindiği gibi zonlu manyetit* kontak meta-
somatik yatakların özgün mineralidir (Ramdohr 1981), De-
rinlere doğru limonitleşme ve hemaüüeşme giderek azalır
ve burada açılan yarmalardan 2-3 m derinliklerde alman
örneklerde pirit az limoniüeşmiş, genellikle Öz şekilli tan-

eler halinde gözlenmekte ve modal çokluğu % 20lere kadar
ulaşmaktadır. Derinlerden alman örneklerden yapılan par-
lak kesitlerin herbirinde bir iki tane de kalkopkite de rast-
lanılmıştır.

Bu lokasyonun 1ÖÖ m kadar batısındaki dokanakta
skarnlaşmanın eşlik etmediği diğer bir cevher kütlesi
yüzeylemektedir. Burada, yüzeydeki uzanımı 40 m olan
kalınlığı 1.5-2 m arasında değişen ve kontak yüzeyine para-
lel olarak derinlere doğru uzanımı olan bir cevherli kütle
vardır, Bu kütlenin de derinlere doğru değişimi yarmalarla
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Burada skaralaşma
gelişmemiş ve kuvarslı diyorit kontağa yakın kısımlarda
yoğun olarak kaolenleşmiştir. Kuvarslı diyorit-mermeı
kontağı boyunca skamlı ve skamsız fakat daha ufak çapta ve
devamsız birkaç demir cevheri daha yüzeylemektedir* Bun-
lardan en önemli iki tanesinin lokasyonu haritada Fe
işaretiyle gösterilmiştir (Şekil 1).

B- Bakır Cevherleşmeleri:

Demürek mezrası dolayında ve Yüksekova kar-
maşığının mikrodiyoritleri içerisinde çatlak dolgusu
şeklinde bakır cevherleşmeleri bulunmaktadır, Genellikle
bu zonlar aynı zamanda silisifiye de olduğundan içlerinde
bulunduklan kayaçlara göre erozyona daha dirençlidirler ve
arazide kolaylıkla ayırdedilebilinirler* Bu zonlar aynca dem-
ir şapkalarla örtülü oduklanndan ve az çok malahit azuril
sıvamalarına sahip olduklarından arazide tanınmaları ol-
dukça kolaydır.

Bu zonların en önemlileri Demürek mezrasının yak-
laşık 2 km. güneybatısında (jeolojik haritada sol alt köşeye
yakın kısımlar) bulunurlar. Bu alanda doğrultulan kabaca
K-G, kalınlıkları 1-L5 m, arasında değişen ve aralarındaki
uzaklık 150-200 m4 arasında değişen beş büyük zon sap-
tanmış ve bunlardan üçünün düşey yöndeki devamlılıkları
yarmalar açılarak kontrol edilmiştir. Bu zonlarda sülfür
mineralleri sıvamalar şeklinde çatlak zonundaki çatlakları
doldurmaktadır« Bu dolgular genellikle mm seviyesinde
kalınlıklara sahip olup ender olarak 4-5 cm.ye
ulaşabilmektedir, Yüzeylenen kısımlarda sülfür mineralleri
hemen hemen tamamen ayrışarak limonit, malahit ve azur-
ite dönüşmüştür.

Yüzeyden ve açılan yarmalardan alman örneklerin ince-
lenmesi bu zonlarm cevher minerallerinin kalkopirit, pirit,
kalkosin, kovellin, kuprit, bornit, idait ve nabit bakır
olduğunu göstermiştir,

Kalkopirit piritle birlikte çatlak dolgusu ve bazende
saçmımlı olarak gözlenir. Herhangi bir kapanım veya
ayrılım içermez. Yüzeye yakın kısımlarda daha fazla olmak
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üzere kovellin, kaikosin ve limonite dönüşmektedir. PMt
öz ve yan öz şekilli birkaç milimetre boyunda taneler ha-
linde bulunur* Yüzeyde veya yüzeye yakın kısımlarda ta-
mamen limonite dönüşmüş taneler yaygındır,

Kovellin ve kalkosin genellikle içice ve kalkopirit tan-
elerinin kenar ve kırıkları boyunca ikincil olarak
gözlenirler. Bornit hemen her yerde idaite dönüşmüş
şekilde bulunmaktadır. İdait mükemmel lamelli yapı
gösterir şekilde gözlenmektedir: kalkopirit lamelleri bomit
içinde değişik yönlerde (Ramdohr 1980'e göre bomitin
(111) yüzeyine paralel veya pseüdo küp yüzeylerine paralel)
bomit içerisine yerleşmiş durumdadır»

Nabit bakır iki değişik şekilde gözlenmektedir; kalko-
sin tarafından çevrelenmiş veya kuprit tarafından
çevrelenmiş olarak. Nabit bakırın kuprit tarafından
çevrelenmiş olarak bulunması olgusu oldukça yaygındır ve
araştırmacılar kupritin nabit bakırın oksitlenmesi sonucu
daha sonra oluştuğu konusunda düşünce birliği içindedirler
(Ramdohr 1980, Ribbe 1974, Picot ve Johan 1982), Nabit
bakırın kalkosin tarafından çevrelenme olayı oldukça pro«
blemli görülmektedir. Bu olgu iki ayrı yoldan gelişmiş
olabilir:

1- Nabit bakırın kalkosin tarafından ornatılması; bu
olayın gerçekleşebilmesi için cevherli damarların oksidas-
yonundan sonra ortama sülfür getirimi olması gerekir ki,
böyle bir olayı kanıtlayacak herhangi bir veri yoktur»

2» Kalkopirit->kaİkosm->nabit bakır dönüşümü; bu
olasılıkta nabit bakırın kalkosini çevreliyor durumda bu-
lunması gerekir.

Görüldüğü gibi her iki olasılığın da aleyhine olgular
bulunmaktadır ve bu nedenle nabit bakırın kalkosin ta-
rafından çevrelenmesi olgusunun mekanizması açıklana-
mamaktadır»

SONUÇ VE TARTIŞMALAR

1- Pertek Demürek demir cevherleşmeleri kontak meta-
somatik tipte gelişmiştir. Cevherleşmelere yer yer kaim
skarn zonları eşMk etmektedir.

2- Keban metamorfikleri- Yüksekova Karmaşığı
ilişkisi bölgede daha önce çalışan araştumaeılar tarafından
çok farklı şekillerde verilmiştir: Yazgan (1984) Yüksekova
plütoniklerinin volkaniklerinden daha yaşlı olduğunu ve
Keban Metamorfîklerinin Yüksekova'yı üzerlediğini, Asu-
tay (1985) bazı plütonikierin Keban Metamorfiklerini kes-
tiğini, Sağıroğlu (1986) ve Şaşmaz (1987) plütoniklerin
Yüksekova Karmaşığının en genç birimleri olduğunu be-
lirtmektedirler. Pertek Demürek'teki kuvarslı diyorit soku-
lumu açıkça Keban metamorfiklerinin Yüksekova Kar-
maşığı üzerine bindirmesinden daha sonra gelişmiştir. Bu
açıdan oldukça tartışmalı olan Keban Met.-Yüksekova Kar.
ve Yüksekova Karmaşığının plütonikleri - Yüksekova
Karmaşığının diğer birimleri ilişkilerine açıklıklar getir-
mektedir. Gerek Demürek, gerekse civarda birçok yerde
gözlendiği kadarıyla bu ilişkiler şöyledir: Keban Metamor-
fikleri, Yüksekova'nın volkanik ve subvolkaniklerini
üzerlemiştir ve bu bindirme sırasında ve sonrasında
plütonikler yerleşmişlerdir.

3- Demürek civarında gözlenen bakirli cevherleş-
melerin Yüksekova Karmaşığının fay zonlanna somadan
yerleşmiş hidrotermal tip cevherleşmeler olduğunu
kanıtlayan birçok veri vardır. Fakat hidrotermal çözeltilerin
kaynağı pek açık değildir. Sadece bakirli damarların ku-
varslı diyorit sokulumunun civarında yoğunlaşması, soku-
lumun olası kaynak olduğu söylenebilir,

4-Skarn tipi cevherleşmenin mineral topluluğu çok
kısıtlı olarak gelişmiştir: Manyetit, granat» piroksen, epi-
dot, pirit ve çok az kalkopirit Hacim olarak da kısıtlı bir
gelişme vardır. Bu iki olgunun da nedeni sokulumun pet-
rografik özelliğinden kaynaklanmış olması gerekir. Ortaç-
bazik bileşimdeki sokulum, sulu ve uçucu büeşenlerce zen-
gin hidrotermal çözeltileri az oranda üretmiş olmalıdır.
Ayrıca sokulumun bileşiminin homojen olması sokulu-
mun tek bir fazda oluştuğunu, dolayısıyla sokulum
sırasında gelişen hidrotermal çözeltilerin fazla farklı nitelik
ve bileşimde okmıyacağmı göstermektedir,

5- Demürek demir cevherleşmeleri ekonomik
sayılabilecek rezerve sahiptir. Bu yörede kontak tipi ve
Demürek cevherleşmelerine benzer cevherleşmeler bulun-
maktadır: Demürek mezrasının 10 Km. batısında bulunan
Tuzbaşi-Kanatburun demir cevherleşmeleri ve baraj
gölünün güneyinde yine diyoriük kayaçlar-Keban mermer-
leri koniağındaki demir cevherleşmeleri gibi*
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Tüm bu cevherleşmelerden sadece baraj gölünün
güneyinde bulunan Aşvan yatağmm ekonomik potansiyeli
MTA tarafından araştırılmıştır, Demürek ve Tuzbaşı-
Kanatburun cevherleşmeleri ilk defa çalışma konusu ol-
maktadır. Bu cevherleşmelerin tamamının bir genel çerçeve
içinde değerlendirilmesi ve toplam ekonomik potansiyelle-
rin açıklığa kavuşturulması gerekir.
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