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ÖRENDÜZÜ PÎZOLİTtK SEDÎMENTER DEMİR YATAKLARI 
(ÎÇEL, GÜLNAR, GİLİNDİRE) 

Giriş: 

1966 senesi SİLİFKE - ANAMUR arasın
daki demir zuhurlarımı» değerlendirilmesi için 
yaptığımız çalışmalar esnasında, OVACIK bu
cağı civarında IŞüKLJKIZI tepesinde bir de
mir zuhuru ihbar edilmiştir. Bu zuhur, OVA
CIK adası kuvarsit ocaklarına indirilen doze
rin kendisine yol açmak için yaptığı kazı sa
yesinde meydana çıkmıştır. Bu yol boyunca 
yaptığımız etüdlerde hematit parçalarından 
müteşekkil ve kalınlığı 0.40 m. den 1.60 m. ye 
kadar değişen bir breş seviyesi tespit edil
miştir. Breş seviyesi, greli seviyelerle beraber, 
kretase kalkerleri ile jurassik kalkerleri ara
sında yer almaktadır. 

Daha eski formasyonlarda [1, 2] hidro-
termal demir zuhurları sahada yaygın oldu
ğundan, kretase formasyonları tabanında 
rastlanmış olan bu zuhura benzer formasyon
ların başka yerlerde ve aynı seviyede de bu
lunabilme ihtimali gözönüne alınarak, Kreta
se tabanı sistemli bir aramaya tâbi tutulmuş
tur. OVACIK - GİLÎNDtRE arasında kreta
se formasyonlarının mevcut olduğu hemen 
her yerde kretase tabanında, halkın «değir
men taşı» olarak kullandığı, gre çimentolu 
ve daima ufak siderit ve hematit parçaları 
ihtiva eden bir breşe rastlanmıştır. 

GÜLNAR ilçesinin GtUNDLRE (Aydın
cık) bucağı YENÎKAŞ köyü, SOĞUKSU ma
hallesi civarındaki CALFTLLI mahallesi evle
ri kuzeyindeki kretase kalkerlerinin talbanın-
da demir pizolitleri ihtiva eden bir seviyeye 
rastlanmıştır. Bu seviye, molozlar halinde ve 
yerinde mostraları ile ÖMERÎNUÇTUĞU 
mevkiine kadar takip edilmiştir. Aynı seri, bu 

*) Dr. Jeolog - Shell - Ankara. 

defa, kuzey istikâmetinde takip edilerek KI-
ZILDERE ve oradan da KUYUGE3DÎĞÎ ma
hallesi - KARASEKİ Köyü - MOLLAÖMER 
mahallesi hattında yerinde mostraları ile tes
pit edilmiştir. [3, ek 1] Bu zuhurla, mostra 
verdikleri sahanın orta kesimine doğru yer 
alan ÖRENDÜZÜ mahalle ve mevkiine atfen, 
«ÖRENDÜZÜ Pizolitik Sedimanter Demir 
Zuıhuılan» olarak adlandırılmışlardır. 

Prospeksiyon ve zuhurun takibinde köy
lülerin büyük yardımı olmuştur. Köylüler bu 
demir pizolitlerini av tüfeklerinde saçma ola
rak kullanmaktadırlar. Dolayısiyle, köylüler-
ce bu tip zuhurlara «Saçma Madeni» ismi ve
rilmektedir. 

1967 senesinde yarma ve detay jeolojik 
etüdlerle zuhurun değerlendirilmesi için büyük 
bir arama faaliyetine geçilmiştir. Ekip halin
de bir çalışma ile yürütülen bu faaliyetlerde 
ilk defa rastladığım bu zuhurun etüdünü yap
mak fırsatım bulmuş olmakla kendimi bahti
yar addetmekteyim. 

Pizolitik Demir Zuhurları : 

Bu zuhurlar Alt Kretase tabanında olup 
Jurassik üzerine diskordansla oturmaktadır 
[3]. Demir pizolitlerinin bulunduğu breşli, be
yaz, san, kırmızı, mor kil ve gre seviyeleri
nin yukardan aşağıya doğru genel stratigra
fisi : 

0.40 — 1.20 m. San, portakal renkli, 
kalker çimentolu gre. 

1.00 — 1.80 m. Beyaz, san, mor gre. 
3.00 — 3.50 m. Kalker çimentolu beyaz 

gre. Mor renkli de ola
bilir. Killi seviyelere ge
çiş arzeder. 

2.00 —> 2.50 S a n - mor kil ve yuanru-
lu killi bre. 

ÖZET : 

Örendüzü sedimanter pizol i t ik demir yatağı 1966 senesinde Gil indire Bucağı civarında bulunmuştur. Ya
tak Alt Kretase tabanında olup Jurassik üzerine diskordansla oturmaktadır. Saha fazla tektonize olduğundan 
yatağın işletilmesinde çok büyük zorluklar doğurmaktadır. 

RESUME : 

Le gisement sédimentarie de minerais de fer pîsolit ique d'Orendüzü fut découvert en 1966 prés de Gi
l indire. Il se trouve à la base du Crétacé inférieur et repose en discordance sur le Jurassique. La région étudiée 
est très faillée, ce qui pose de grands problêmes d'explotation et rend ce Ile-ci impossible pour le moment. 
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0.70 — 1.20 m. Sarı gre (yer yer pizo
lit bantları ihtiva et
mektedir) . 

0.20 — 4.20 m. Pizolitti cevher (cevher 
birkaç bahta ayrılabilir 
ve aralarına kil ve greli 
bantlar girebilir). 

2.00 — 4.00 m. Mor - gri yumruklu killi 
gre ve kil. 

0.50 — 0.90 m. Sarı sert gre (yer yer 
pizolit serpintilerine 
rastlanır). 

0.50 — 1.60 m. Breş (yer yer bulunur). 
Bu stratıgrafik grup çok genel olup yar

maların stratigrafik kesitleri ayrı ayrı yapıl
mıştır. Sedimantasyonda düşey ve bilhassa 
yatay geçişler çok fazladır. Tabanda yer yer 
rastlanan breşlere orta seviyelerde de yer 
yer rastlanmaktadır. Bu da, sedimantasyon 
havzasına zaman zaman ufak parçalar halin
de detritik elemanların sürüklendiğini göste
rir. Breşli seviyelerin daimî bir tabaka halin
de bulunmaması ise akıntı kanallarına 
lıdır. 

KUYUGEDÎĞÎ mahallesinin doğu kesi
minde açtırılan yarmaların pizolitti seviyele
rinin korelasyonu yapılmıştır (Ek 1). Pizo
litlerin çok dağınık olduğu ve çok karışık 
akıntı kanallarını takip ettiği görülmektedir. 
Korelasyon sadece bir hat üzerinden yapıla
bildiğinden bu akıntı kanallarının yönünü tes-
bit etmek mümkün olmamıştır. Pizolit bant
ları gerek E - W (50 m. mesafede 4.15 m. den 
0.80 m. ye, yarma No: 1 civarı) ererekse N - S 

(10 m. mesafede 2.00 m. den 0.10 m. ye, yar
ma No: 38) yönlerinde anî inceleme ve ka
lınlaşma göstermektedir. Bu durum, deniz
lerde meydana gelen ripple - mark'lar gibi, 
pizolitti seviyelerde çeşitli tesirler altında 
(akıntı kanalları, akış hızının azalıp çoğalma
sı v.s.) pizolitlerin öbeklenmesi ve dalgalan
masından meydana gelmektedir. Şu halde, 
pizolitlerde bir oynama ve yer değiştirme ve 
hat ta sürüklenmeler uzun mesafelerde mey
dana gelmemişlerdir. Teşekkül ettikleri yer
den aynı ortam içinde daha uzak mesafelere 
sürüklenmişlerdir. 

Pizolitler bu yer degiştiriş ve sürükleniş 
esnasında akmtı kanallarım takip ederek 
aralara gelişigüzel dağılmışlardır. Yarmala
rın cevherli seviyelerinden alman oluklama 
numunelerin % Fe leri gayet enteresan bir 
eğri vermiştir. Pizolit bantlarının kalın oldu-
tu yerlerde % Fe fazla, dolayısiyle ana ka-
yaçtaki pizolit oranı fazladır. Bu durum göz
le dahi farkedilebilmektedir. Şu halde pizo
litler ilk formasyon yerlerinden alınarak akın
tı kanalarında konsantre olup yanlara doğ
ru serpilmişlerdir. Bazan daha eski seviye
deki pizolitti bant aşınarak başka, yere taşı
nıp daha üst seviyedeki pizolitti bant ve bil
hassa mercekleri meydana getirmişlerdir. Ek 
1 de görüldüğü S™, yarma No: 49 daki üst 
pizolitti seviye aşınarak yerini konglomeratik 
bir seviyeye terketmlştir. Yanlara doğru 
(yarma No: 48 ve 50) granülometrede bir 
küçülme olmakta detritik parçaların yerini 
kuvarz taneleri almaktadır. Bu izahat, akın-
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ti kanallarında hızın fazla olup yanlara doğ
ru azaldığını göstermektedir. 

Petrografik tayinler henüz elimize geç
memekle beraber özel olarak yaptırdığımız 
bir ince kesitte pizolitlerin korozyona uğra
mış ve kırılmış oldukları müşahade edilmiş
tir. Bu kırılmalar sürüklenme ile olabileceği 
gibi suyun çalkantısı ile de olabilir. 

Pizolitlerin çaplan 2 mm. den 12 mm. ye 
kadar değişmektedir. Çekirdeklerinin büyük 
bir kısmını limonit parçalan teşkil etmekte
dir. Çekirdekte kuvars tanelerine de rastlan
maktadır. Pizolitlerin birçoğunda dairevî hal
kalar ya çok azdır veya hiç yoktur. Köşeleri 
yontularak yuvarlaklaşmış limonit parçaları
na da rastlanmaktadır. 

Pizoliti! seviyeler kütle olarak 20 - 40 
% Fe verirken sadece pizolitler 48,6 - 50,7 
% Fe vermektedir. Kütle olarak yaptınlan 
komple analizlerde : 

17,64 — 54,25 % SiO,, 
1,00 — 12,70 % CaO, 
eser — % P 
2,72 — 4,53 % A1203 

eser — 0,18 % S 
elde edilmiştir. Cevherin sedimanter bir 
demir yatağı için % Fe si normal olmakla be
raber % SK>2 si çok fazladır. % A1203 ise 
azdır. 

ÖRENDÜZÜ pizolitik demir zuhurlan 
için iki menşe düşünmek icap etmektedir : 

1 — Daha önce mevcut olan bir demir 
zuhuru : 

Pizolitlerin çekirdeklerinde ve a y n ola
rak pizolitlerle beraber yuvarlaklaşmış limo
nit parçalanna rastlanmaktadır. Hatta, ,bu 
yatağın bulunmasına yardım eden OVACIK 
Bucağı, IŞIKLIKIZI Tepesinde tamamen li-
monitize hematitten müteşekkil bir breşli se
viye vardır. Parça halinde limonitize hema
tit ve sideritin köşeli parçalanna OVACIK -
GtLİNDtRE arasındaki Alt Kretase tabanın
da hemen her yerde rastlanır. Bu detritik li
monitize hematit parçalarını verebilecek ya
taklar daha alt seviyelerdeki formasyonlarda 
mevcuttur [1, 2]. A1,0, tenorun az oluşu 
da, beslenmenin karalardaki tam manasiyle 
teşekkül etmiş bir lateritizasyon aşınmasın
dan ziyade eski yataklann parçalanmasından 
meydana gelebileceğini teyit etmektedir. Det
ritik olarak gelen parçalar bilâhare deniz içe
risinde müsait ortamlarda eriyik haline ge
çebilirler 

2 — Karaların Yıkanması : 

Mevcut eski demir yataklannm aşınma
sı esnasında bir kısım demir detritik olarak 
parçalar halinde taşınırken bir kısım demir 

de kolloidal sollar halinde taşınmıştır. Üst 
Jurassik'ten sonraki emersiyonda da kara
larda meydana gelen Terra Rossa veya Late-
ritleri, daha sonraki erozyon denize taşımış
tır. Şu halde hem eski demir yataklarından 
kolloidal sollar halinde hem de yükselmiş ka
ralardan yıkanma ile demir denize ulaşmıştır. 
Çeşitli seviyelerde çakıllann bulunuşu da lit-
torala yakın karaların hafif röliefli olduğunu 
göstermektedir. Yani solüsyon ve detritik 
parçalar beraber taşınmışlardır. 

Mezozoik tabanındaki jipsli sarı - kırmızı 
- mor - killi ve greli seviyelerdeki [3] demir 
oksitlerde yıkanma ile denize gelen demirli 
kolloidlerin çökelmesinden meydana gelmiştir. 

Şu halde, ÖRENDÜZÜ pizolitik demir zu
hurlan hem parça halinde detritik olarak, 
hem de kolloidal sollar halinde denize taşın
mışlar ve bilâhare denizsel ortamda uygun 
şartlar altında bunlarda çözelti haline geçe
rek çökelmişlerdîr. 

Demirli çözeltilerin ne şekilde çökeldiği 
birçok âlim tarafından etraflıca izah edil
miştir. [4, 5] . Demirin kıyılarda üç değerli 
ve kıyıdan uzaklaştıkça iki değerli olarak çö
keldiği kabul edilmektedir. [4, 5, 6, 7]. 

Netice olarak, çeşitli yerleifde denizaltı 
akıntılarının varlığı, incelme ve>: kalınlaşmala
rın oluşu, sedimantasyon esnasında yer de
ğiştirmelerin (remaniement) mevcudiyeti, 
hat ta konsolide olmamış sedimanlardaki sual
tı kaymalan (slumping), pizolitlerin genellik
le limonit (götit)'tan müteşekkil olması, de
nizsel ortamın çalkantılı, az derin, kıyıya ya
kın yani aktif oksijenin tesir sahasında ve 
anî ve kuvvetli denizaltı akmtılannın faali
yet gösterdiği bir ortam' olduğuna delalet 
eder. Genel olarak dünyadaki ' oolitik demir 
yataklannda bol miktarda fosil ve nebat ar-
t ıklanna rastlanmaktadır. ÖRENDÜZÜ pizo
litlerinde yer yer ince bant halinde kömür
leşmiş nebat artıklarından başka fosil bulu
namamıştır. Solüsyon halinde bulunan demir 
çok fazla olduğundan bu ortam organizmala
rın yaşamasına elverişli değildir. 
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