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Öz
Çalisma alaninin temelini; Çalti metamorfitleri, Sögüt magmatitleri !le Karakaya formasyonu olarak tanimlanan Permo-Karbonifer yasli kireçtasi, grovak ve spilit olusturmaktadir. Bunlarin üzerine Liyas yasli konglomera, kumtasi ve
niamlardan olusan Bayirköy formasyonu ve Orta Jura-Alt Kretase yasli Bilecik kireçtasi gelmektedir.
Cevherlesme Permo-Karbonifer yasli kireçtaslannin yaklasik KB-GD dogru1tulu kirik ve çatlaklarina hidrotem1al çözeltilerin yerles~~ ile .olu~giaktadir.
Cevherlesme zonunda baslica; altin, pirit, sfalerit, antimonit, gümüs, kalkopirit. löllingit, berthierit ve zinnober ile
ikincil olarak olusmus kovellin ve limonit mine@-llerigözlenmistir. Gang mineralleri ise basta kuvars olmak üzere kalsit ve
kildir.
.
Yapilan mineraloJik, petrografik, kimyasal analiz ve sivi kapanimi (kuvars) sonuçlarina göre cevherlesme zonunun homojenlesme sicakliklari 160-200'C arasinda yogunlasmaktadir. Kimyasal analizlerde 0.12-25.6 ppm degerleri arasinda altin bulunmustur.
Gerek arazi gerekse laboratuvar çalismalari sonucuna göre bölgedeki altin cevherlesmesinin kökeni Çalti magmatitleri
olan hidrotermal çözeltiler ile olusmus oldugu sonucuna varilmistir.
.

Abstract
T11ebasement of the study area is complised of ÇaIti metamorphites, Sögüt magmatites and Permocarboniferous Karakayaformation which is composed oflimestone, greywake and spi/ite. T11eseimits overlain by Bayirköy formatinn, which composed of Liassic conglomerate, sandstone and marlstone. Middle Jurassic-Upper Cretaceous Bilecik limestone is the last unit
observed at the top of the study area.
The mineralizations appear along
cement of the hydrotli.ennalfluicls.

NW,sE

of the cracks andjoints of the Permocarboniferous limestone during the empla-

Gold, pyrite, spha!elite, antimonite, si/ver, chalcopylite, lolUngite,bertherite and zinnober as primary minerals and coi.;ellite and limonite as secondary mineraIsform the composition of the ore mineralization. Clay mineraIs, caIcite and. quartz are
the ganqii.e mineraIs of the ore mineraIizations.
According to the results of the mineralogical, petrographicaL.chemical anaIysis aridjluld inelusinn study on the quartz mineraIs, the llOmogenization temperatiire of tlle formation of the ore minerals is about 160-200 'C. T11econtent of the gold in
the studied samples rangesfrom 0.1 to 25.6 ppm
On the basis ofth.efiEld. and laboratory studies show tllat tlle gold mineralization was orginatedJrom the hydrothermal
fliilds of the çalti magmatites.

GiRis
Çalismamiza konu olan altin mineralizasyonu;
Bilecek ili Sögüt Ilçesinin güneydogusunda, SögütEskisehir yolundan 2 km uzakliktadir (Sekil 1).
Bu çalismada; mineralojik-petrografik inceleme,
kimyasal analiz, taramali elektron mikraskop ve sivi kapanimi çalismalari yapilmis ve cevherlesmenin kökeninin belirlenmesi amaçlanmistir.
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Inceleme alani ve yakin çevresindeki degisik
amaçli birçok çalisma yapilmistir. Bölgedeki maden zenginliklerine yönelik olarak yapilan çalismalar; Höll (1937), Barutçuoglu
(1944), Bozdag
(1946), Tolun (1947), Cebeci (1948), Göksu (1951),
Kadioglu ve dig (1994), Akyol vd. (1981) aittir. Maden sahasinda yeralan eski isletme galerilerinde altin amaçli tek çalismayi sezer (1965 ve 967) yapmistir.

i

fizmaya ugramislarelir. Çalti metamorfiOerini olusturan birimler fillit, mika Sist, epidot-aktinoHtklorit sist, metakumtasi ve kuvarsittir.
Yer yer rekristalize kireçtasi bloklari içeren grovak ve spilitten olusan Karakaya formasyonu, Çalti
metamorfitleri üzerinde uyumsuz olarak yeralmaktadir.
Temel karmasigi üzerine otokton olarak konglomera, kumtasi ve mamdan olusan Bayirköy formasyonu ve Bilecik kireçtasi uyumsuz olarak çökelmistir.
En üstte ise uyumsuz olarak Yeniköy andeziti
ve Küre formasyonu yeralmaktadir.
YAPISAL KONUM

Sögüt magmatitlerine ait birimler ekayli yapilarla biraraya gelmistir.
Bölgedeki kiVrimlarin tektonik gidisIeri KB-GD
yönlü olarak izlenmektedir. Sögüt magmatitleri ve
Karakaya formasyonuna ait kireçtaslarinda yapilan gül ve kontur diyagramlari ile çatlak ve kirik
sistemlerinin KB-GD yönlerinde gelistigi belirlenmistir (Sekil 2).
MADEN YATAKLARI

i~mçabsma
alimi
Study area

~~
Sekil

i. Çalisma

alaninin yer bulduru haritasi.

Figure i. Location map of the study area.
GEI'Ii"EL JEOLOJ!

Çalisma alaninda en yasli kayaç kütlesi, bölgede allokton olarak yeralan Temel karmasigidir. Temel karmasigi baslica Sögüt magmatitleri. Çalti
metamorfitleri ve Karakaya formasyonundan olusmaktadir (KadIOgluve dig., 1994).
Sögüt magmatitleri: Sögüt ilçesinin kuzey ve
kuzeydogusunda genis sahalarda yüzeylemektedir.
Sögüt magmatit1eri baslica Siraca gran0c!iyoriti,
Borçak graniti ve Çalti magmatit1eri ile bu kayaçlari kesen aplitik ve pegmatitik dayklardan olusmaktadir. Çalti magmatitleri baslica diyorit, granodiyorit, granit ve metagranitten
meydana gelmistir.
Sögüt magmatitleri bölgeye yerlesmeleri sirasinda
siddetli yapisal hareketler etkisinde kalmistir. Bu
sebeple sahacta, genellikle ezilmis, ufalanmis ve
parçalanmis olarak görülmektedir.
Çalti metamorfitleri, Sögüt ilçesinin güneyinde
yüzeylemekte olup yesil sist fasiyesinde metamor-

Cevherlesme; Karakaya formasyonuna ait Permo-Triyas yasli yer yer rekristalize kireçtaslarinin
kirik ve çatlaklari içersinde olusmustur. Hidrotermal çözeltiler kuvars damarlari seklinde kireçtaslarinin KB-GD dogrultulu kirik ve çatlak sistemlerine yerlesmistir.
Önceden açilmis eski isletme galerilerinin yönü
ve kuvars damarlari KB-GO dogrultulu olarak yeralmaktadir. Kuvars damarlarinda cevher mineralleri ile birlikte propilitik ve arjilik alterasyona ait
mineral topluluklari eslik etmektedir. Kuvars damarlari sahada yesilimsi renkte görülmektedir.
Ayrica kireçtaslari içersinde, altin ve diger cevher mineralleri bakimindan steriL. Ince damar ve
cev dolgusu seklinde, seffaf ve rekristalize kuvars
olusumlari da izlenmektedir.
Minera10j i-Petrografi

Cevherlesme tek fazda olusmustur. Kireçtaslarinin kirik ve çatlaklarina gelen hidrotermal çözeltiler sogurken, kuvars ve/veya amorf silisin çökelmesiyle birlikte ilk basta altin "çökeimis, daha
sonra yüksek sicakliklarda pirit (I). antimonit, sfalerit, löllingit, berhierit, kalkopirit ve zinnober çökelerek cevherlesmenin birincil mineral parajenezini olusturmustur.
Ikincil olarak ise kovelin ve
limonit olusmustur.
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Sekil 2.

Rekristalize kireçtaslanna ail gül ve kontur diagranii. aL Dogrultulanna göre, bL Dogrultu
yönlerine göre cLEgim açilarina göre,

Cevherlesmede izlenen en önemli cevher minerali olan altin nabit olarak 5-300 mikron tane büyüklügünde yeralmaktadir.
Pirtt (i) çok yaygin olarak görülmekte olan en
yasli sülfid mineralidir. Özsekilli ve yari özsekilli
olan pirit1er 5-250 mikron tane büyüklügüne sahiptir.
Ayrica bir kisim küçük taneli piritler (pirit n),
zinnober birlikte düsük sicakliklarda olusmustur.
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Figure 2.

Rose and contour diagram of the joints qf
granitoids. a) According to the direction b)
ALong the direction. c) long the dip angle. d)
contour diagrami

Piritler yer yer yüzeysel alterasyon ile kismen veya
tamamen limonite dönüsmüstür.
Antimonit minerali bazi kuvars damarlarinda
yaygin olarak gözlenmistir. Antimonitler özsekilli
ve yari özsekilli, kismende kapanim halinde pirit
minerali bulunmaktadir. Yer yer altin taneleri ile
birlit ve küçük antimonit taneleri gözlenmektedir.
Antimonit minerali yer yer kirik ve çatlaklari boyunca antimonit okere dönüsme göstemiektedir.

Yaygin olarak izlenen sfaleril minerali açikkoyu kahve renkle iç refleksiyonu gösterinektedir.
Bu iç refleksiyon rengi sfaleritin demirce zengin oldugunu (yüksek sicaklikta olustugunu) göstem1ektedir.
Antimonil ile birlikte az miktarda löllingit minerali gözlenmislir. Löllingit mineralinde lamelli yapi
belirgin olarak görülmektedir.
Berthieril diger sülflt mineralleri ile birlikte altinin isaretçisi olarak çok az miktarda görülmektedir.
Kalkopirit genellikle özsekilsiZ. ince ve orta taneli (5-80 mikron) olarak az miktarda olusmustur.
Altin ile birlikte çok az miktarda ve ufak taneli
olarak gümüs izlenmektedir.
Zinnober altin ve diger sülflt minerallerine göre
en genç sülfit mineralidir. Genelikle özsekilsiz olup
tane büyüklügü 5-30 mikrondur. Zinnober düsük
sic<:i.kliklarda,ufak taneli pirjtler ile olusmustur.
Ikincil Mineraller
Birincil cevher minerallerinin yüzeysel alterasyon u ve/veya hidrotem1al çözellilerin etkisiyle ikincil olarak bol miktarda limon it ve kovelin mineralleri olusmustur.
Çatlak ve bosluk dolgusu olarak konsantirik
kabuklu ve böbregimsi dokulu limoniler, yer yer pirit psöydomorflari seklinde izlenmektedir.
Kovellin minerali, kalkopiriten dönüsüm ürünü
olarak olusmustur.
Gang Mineralleri
Cevherlesmenin ana gang minerali kuvarstir.
Ayrica gang minerali olarak az miktarda amorf silis
yeralmaktadir. Kuvarslar petrografik incelemelerde
iki sekilde izlenmektedir. Birinci olarak özsekilliyari özsekilli ve mozayik dokulu olan kuvarslar, soguyan hidrotermal çözeltiden baslangiçta çökeImistir. Ikinci tür kuvarslar artik çözeltiden tarak dokulu olarak olusmustur.
Alterasyon
Kuvars damarlarinda hidrotennal çözellilerin
etkisiyle ve yüzeysel kosullarda degisik alterasyon
türleri gelismistir. Bu alterasyonlar baslica silislesn-ie, killesme, limonitlesme, kloritlesme, karbonatlasma, epidotlasma ve seriZitlesmedir.
Kireçlaslarinin kirik ve silislesl1lelere sebep olmustur. Silislesme cevherlesme zanlarinda en yaygin izlenen alterasyondur.
Cevherli zonlarda yaygin olarak izlenen diger alterasyon killesmedir. XRD incelemeleri ile belirle-

nen kil lürleri smektit, kaolen ve verinikülll (montmorillonit)'tir (Sekil 3).
Sivi Kapanimi
Cevherlesmenin olusum sicakligini belirlemek
amaciyla ana gang minerali olan kuvars üzerinde
sivi kapanimi çalismasi yapilmistir.

-

Kuvarslarda sivi ve gaz fazii olarak birincil kapanimlar çok küçük olup bu kapanimlarda ölçülen
sicaklik degerleri kuvars kristallerinin 155-310°C
arasinda olustugunu göstermektedir. Bu sicaklik
degeri ise cevherlesmenin' düsük sicakliklarda
olustugunu ifade etmektedr (Sekli 4).
Sivi kapanimi ve petrografik incelemelere göre
cevherlesme tek fazli olarak olusmustur.
JEOKIMYA

Kuvars damarlarindan alinan 8 adet numunenin kimyasal analizj yapilmistir. Eski isletme galerisinden alinan iki numunede 0.6 ve 25.4 ppm Au
degerleri bullinmustur. Ayrica 25.4 ppm Au içeren
n:imunede % 0.7 W ve % 0.04 Sb belirlenmistir.
Bir kuvars numunesinde belirlenen 0.12 ppm
Au degeri anomali olarak degerlendirilebilir.
Ayrica eski isletme pasalarina ait bir kuvars
numunesinin kimyasal analizinde % 39 Sb ve 40
ppm Zn bulunmustur.
Cevherlesmenin kökenini belirlemek amaciyla
cevherli iki kuvars numunesi, Çalti magmatitlerine
diyorit ile bu kayaçlari kesen kuvars damarlarina
ait üç numune, Siraca granodiyoriline ait bir numune ve altin tanesi taramali elektron mikraskopta (SEM) kalitatif olarak analiz edilmislir. Bu analiz
sonucunda Çalti magmatitlerine ait diyorit numunesinde Au, Zn ve Hg elementleri belirlenmistir.
Elde edilen bu veri. cevherlesmeye sebep olan
hidrotermal çözeltilerin Çalti magmatitlerinden ait
kaynaklanabilecegine isaret etmektedir.
KÖF'..EN VE TA..T{TISMA

Yapilan mineralojik-petrografik
incelemeler,
XRD-anaLzleri, sivi kapanimi ve taramali elektron
mikroskopisi çalismalari ve saha gözlemleri ile elde
edilen veriler cevherlesmenin ~pitermal bir sistem
içerisinde olusmus oldugu fikrini güçlendirmektedir.
Jeolojik konumlari ve bulunuslari
sebebiyle
cevherlesmenin olusumu, Sögüt magmatitleri, Karakaya formasyon u ve Çalti melamorfitlerinin olusumu ile iliskilidir. Çalti metamorfitleri çalisma
alani yakinlarinda yaygin olarak hidrotermal kuvars damarlari tarafindan kesilmislir.
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Sekil 4. Sivi kapaninida eldeedilen
sicaklik
degerleri.
-0
C)
Cevherlesmenin ana gang minerali olan kuvarslarin homojenlesme sicakligini gösteren
histogram
aL

bL Granitoidler içerisinde yeralan silislerin homojenlesme sicakligini gösteren histograni.

Üsümezsoy (1987) Sögüt maginatitleri. Karakaya formasyon u ve çalti metamorfillerinin Paleotetis
okyanusunun Pem1o-Triyas'ta kuzeye dalarak kapanmasi ile olustugunu belirtir. Paleotetis'in kapanmasi sirasinda ve/veya birimlerin tektonik olarak bölgeye yerlesmesine sebeb olan kuvvetlerin
etkisiyle Karakaya kireçtaslarinda KB-GD dogrultulu kmk ve çatlak sistemleri gelismistir. Olusan
kmk ve çatlaklar hidrotermal çözelUlerin yerlesme"
si için gerekli zayif zonlari hazirlamistir (Sekil 5).
Çalti magmatitlerini olusturan magmamn artik
çözeltileri Au ve diger metallerce zenginlesmistir.
Daha sonra Au ve diger metallerce zengin hidrotermal çözeltiler Çalti metamorfitlerini keserek kireçtaslarinin kmk ve çatlaklarindaki cevherlesmeye
sebep olmuslardir.
Çalti metamorfitleri üzerinde uyumsuz olarak
yeralan Bayirköy fom1asyonu ve Bilecik kireçtasinda herhangi bir hidrotermal etki görülmemektedir.
Dolayisiyla cevherlesmenin olusumu ve bölgeye
yerlesim yasi büyük ihtimalle Karbonifer sonrasi.
Jura öncesidir.
SONUÇLAR VE ÖNERILER
1- Yapilan incelemeler ile cevherlesmede birinci!

olarak altin. gümüs. antimonil. pirit (l). sfalerit. löl!ingit. berthierit, kalkopirit ve zinnober: ikincil olarak imonit, pirit (II)ve kovel belirlenmistir.

Figure 4.

Temperatiire

value ofthejliiid

inclilSion..

a.Histogram showing the homogenization
perö.ture oJqt.iortz in granitoids.

tem-

b.Histogram showing tlle homogenization
perature of silicified veins in granitoids.

tem-

2- Cevherlesmenin ana gang minerali kuvarstir.
Ayrica kuvars ile birlikte amorf silis de bulunmaktadir.
3- Cevherlesme zonlarinda görülen alterasyonlar baslica: silislesme. kilesme, limonitlesme, kloritlesme. karbonatlasma. kilIesme. seriZitlesmedir.
Kil mineralleri smektit, vermikülit (montmorillonit)
ve kaolin türündedir.
4- Sivi kapanim incelemelerine göre ana gang"
minerali olan kuvarslarin homojenlesme sicakliklari 115-31 O°Carasinda yogunlasmaktadir.
5- Petrografik ve sivi kapanimi inceleme sonuçlarina göre cevherlesme tek fazli olarak olusmustur.
. 6- Kuvars numunelerinin kimyasal analizlerinde 25.4 ppm, 0.6 ppm ve 0.12 ppm Au degerleri
bulunmustur. Bir kuvars numunesinde Au'nin yanisira % 0.07 W ve % 0.004 Sb belirlenmistir. Ayrica eski isletme pasasinda % 39 Sb ve 40 ppm Zn
belirlenmistir. Cevherlesme önceki yillarda isletilmis ve bulunan cevherli kisimlar alinmistir. Yapilacak sondaj ve detayli çalismalar ile derinlerde baska cevherlesme zonlari bulunabilir.
7- Taramali elektron mikroskop (SEM) çalismalari ile Çaiti magmatitlerine ait diyorit numunesinde Au. Hg ve Zn belirlenmistir. SEM ile elde edilen
bu veri ve saha gözlemlerine göre cevherlesmenin
köken kayaci Çalti inagmatitleri olabilir.
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1987).

8- Yapilan çalismalardan elde edilen verilere göre Sögüt altin eevherlesmesi köken kayaci çalti
magmatitleri olan epitem1al bir sistem içersinde
olusmustur.
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DEGtmLEN BELGELER

Höll,

Ai"'yol,Z., Engin. K.. Ege E. ve Erbayai' M., 1981. Kiizeybati Anadolu Volfrani Agirlikli Polimetal Arama
Projesi (kapav) Bilecik-Sögüt Bölgesi Jeokimya Raporu. M.T.A Raporu, No:7679 (Yayimlanmamis)
Ankara.
Akyürek. B. ve Korkmazer. B. 1973. Biga Yarimadasinin
Jeolojisi ve K8rClkaya Formasyonu'nun Bazi Özellikleri. Cumhuriyetin 50. Yili Yerbilimleri Kong.
Teb., s. 70-76.
Altinli. I.E. 1973. Bilecik Jurasigi. 50. Yil Yer Bilimleri
Kongresi Tebligleri. s. 159- 192.
Ayaroglu,H. 1978, Bozöyük-Sögüt (Bilecik) Bölgesinin Je
olojisi ve Ekonomik Olanaklari. A.Ü. Fen Bi!' Ens.
Doktora Tezi.
Ayaroglu, I-!. 1979. Bozöyük Metamorfiilerinin (Bilecik)
Petrokimyasal Özellikleri. Türkiye Jeo!.Kur. Bült.
22,101-107.
Barutçuoglu, Ö.H., 1944 Dudas Antimuan Madeni Hak
kinda Rapor. M.T.A Raporu, No:1577 (Yayimlanmanlis). Ankara.

Mineralojik-Petrografik Incelenmesi. H.Ü. Fen BiL.
Ens. Yüksek Lisans Tezi (Yayimlanmanus). Ankara.

M. 1937. Sögüt-Bilecik Zuhurati Hakkindaki Son
Rapor. M.T.A Raporu. No:131 (Yayimlanmamis).
Ankara.

Kaaden, G.V.D. 1959. Bilecik iliSögüt Kazasi Dudas Kö
yü Güneyindeki Volfram-Antimuan Ziihuni Hakkindaki Rapor. M.T.A. Raponi. No:2560 (yayimlanoiamis). Ankara.
Kadioglu. Y.K., Kayadibi, Ö. Ve Ayda!' D. 1994, Sögüt
magmatitleiinin Petrografisi ve Jeokiniyasi: Türkiye Jeoloji Kurultayi 1994 Bülteni-9, Ankara.
Okay, Ai., 1984, Kuzeybati Anadolu'da Yer Alan meta
inorlik Kusaklar. Ketin Sempozyumu, s. 83-92.
Ramdohr, P. (1969). the Ore Minerals and their Interg
rowths. 1-1169, Germany.
ROf).0berger.~B. 1988. Disseminated Gold Deposits. In:
Roberts E:R.G. and SHEAHANP. A. (Editors). Ore
Deposit Mode·ls.21-30. Canada.
Sezer. i. 1967, Bilecik Ili Sögüt Ilçesi Altin Maden Sahasimn Tetkiki. M.T.A. Raporu, No:4087 (Yayimlanmamis). Ankara.

Bingöl, E., 1976, Bati Anadolu'nun Jeotektonik Evrimi.
M.T.A Derg., 86. 14-35. Ankara.

Sengör, AC.M. ve Yilmaz, Y. 1983. Türkiye'de Tetisin Ev
rimi: Levha Tektonigi Açisindan Bir Yaklasim.
Türkiye Jeo1.Kur.Yerbilimleri Özel Dizisi, i, 1-75,
Ankara.

Bozdag. H., 1946, Dudas Antimuan Madeninde Bulunan
Volfram Cevheri Hakkinda Rapor. M.T.A Raporu,
No: 168 1 (Yayimlanmamis). Ankara.

Tolun, N. 1947. Dudas Antimuan-Volfram Madeni Üzerinde Etüd ve Hazirlama Tecrübeleri. M.T.A. Raponi, No:1806 (Yayimlanmamis). Ankara.

Cebeci.A 1948. Dudas Antimuan Madeni Nihai Raporu.
M.T.A Raporu, No:1779 (Yayimlanmamis).Ankara.

Üsümezsoy, S. 1987, Kuzeybati Anadolu Yigisim Orojeni:
Paleotetis'in Bati Kenet kusagi. Türkiye JeoI.Kur.Bült., 30, 2, 53-63.

Çogulu, E., Delaloye, M., Chessex, R.. 1965, Sur I'age de
qelques intrusives acides de la region d'Eskisehir
[furquie): Archives Des Sciences, Imprimerie Kunding. Geneve.

RL. 1962. Spectral

Yilmaz,I'. 1977, Bilecik-Sögüt Dolayindaki "Eski Temel
kamiasigi'nin Petrojenetik Evrimi. LÜ.F.F. tat.
J.Kür., Doçentlik Tezi.

subdivision of limestone
types. In: W.E. Ham ed. classifkalion of carbonate
rock. AAP.G. Memoir., 1 62-84.

Yilmaz,I'. 1979, Bilecik-Sögüt Bölgesinde Polimorfizma ve
Bunlarin Jeotektonik Anlami. Türkiye Jeol.Kur.
Bült .. 22, 1, 85-99.

Gençoglu. H. 1988. Yeniköy-Küre-Ça1l1 (Bilecik-Sögüt)
Yöresi Neojen Baseninin Sediinanter Jeolojik ve

Yilmaz,I'. 198 i. Sakarya Kitasi Günes Kenarinin Evrimi,
Istanbul Yerbilimleri. i. 33-52.

Folk,

259

