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YAPISAL JEOLOJ İ

TANIM

Yapısal Jeoloji yerkabu ğunda, bu kabuğu oluşturan kayaçlar ııı deformasyonlar sonucunda
meydana getirdikleri k ıvr ım, fay vb. gibi yap ıları n anatomilerini, gerilme rejimlerini ve olu şum
mekanizmalar ın' inceleyen jeoloji disiplinidir.
Yapısal Jeoloji bu tanımıyla, yeryuvarının bu yapıları içeren mimari yapısını , başka bir deyişle
daha büyük bir kesiminin anatomisini inceleyen "tektonik" den ayr ılır. Yeryuvarımızı bir zarf
biçiminde dıştan saran yeryuvar ı levhaları nın oransal hareketlerini ve bu hareketleri sonucunda da
jeoloji tarihi boyunca çizdikleri ve sürekli değiştirdikleri paleoco ğrafyayı konu alan jeoloji disiplini
de bugün "jeotektonik veya jeodinamik" olarak adland ırılmaktadır.

GİRİŞ

Arazi çalışmaları sırasında jeolojik yapılara ait örnekleri görmek ve onlar ı tanımlamak,
oluşum mekanizmalar ın' açıklamaktan daha kolayd ır. Modern bir yap ısal jeoloji çalışması yapısal
şekillerin yorumlarının da yeterli biçimde yap ılmasını gerektirir. Olu şum mekanizmasını iyi
anlayarnamak gerilme ve deformasyon analizi yapamamay ı doğurur ki bu şekilde bazan bu yap ı
unsurlarının insan hayatma olacak muhtemel etkilerini de tahmin edememi ş oluruz. Yap ısal
jeologlar yapısal jeoloji veya yap ı terimini, deformasyonlar sonucu yerkabu ğunda ortaya ç ıkmış
şekilleri kastetmek için kullan ırlar. Deformasyonlar ı oluşturan kuvvetler yerin içinde gelişmekte
olan bir tak ım olaylardan köken al ırlar. Bu olaylar başlıca, manto içerisinde derinli ğe göre değişen
ısısal farklılığın yol açtığı konveksiyon akımları, manto içerisinde bile şimsel yanal heterojenli ğin yol
açt ığı lokal aşırı ısınma ve genle şmeler gibi gelişmelerdir. Bu olaylar ta şyuvar levhalarnun yatay
yönde birbirlerine göreli hareketler yapmalar ını sonuçlar. Bu birinci derecede yatay levha
hareketleri yaratt ıkları sıkışma ve genleşmelerle baz ı yerlerde ta şyuvar levha kompartmanlarının
yükselme ve alçalmalar şeklinde düşey hareketlerine de neden olur. Bunlar ba şlıca levhalar ın
oransal hareketleridir.
Jeolojik yap ılar geometrik ş ekillerin bir düzenlenmesi durumundad ırlar. Bu geometrik
unsurlar düzlemler (katman, fay, diskordans düzlemi gibi) çizgiler (k ıvrım ekseni, fay çizgisi gibi),
hacı mlar (kaya kütleleri gibi) dir. Bu geometrik unsurlardaki düzenlenme biçimleri, yap ı ile
deformasyona yol açan kuvvetler aras ındaki veya ba şka bir deyişle kaya kütleleri ile deformasyonu
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oluşturan güçler aras ındaki ilişkiyi belirler. Bu derste önce jeolojik yap ıları oluşumlarından sorumlu
olan gerilme ve deformasyon olaylar ını inceleyeceğiz. Ayrıca bu kapsamda malzemelerin
davranışları ve davran ışları etkileyen faktörler üzerinde de durulacakt ır.

MEKANIK İLKELER

Yapısal Jeolojinin Malzemeleri
Yap ısal Jeoloji birinci derecede kat ılarla, bazen de sıvı ve gazlarla ilgilenir. Bir gaz
içerisinde atomlar h ızlı bir biçimde hareket ederler. Hareketleri birbirlerinden ba ğımsız olup,
düzensiz dizilimlidirler. Kar şılıklı çekim kuweti, hareket kuwetlerinden azd ır.
Sıvılarda atomlar birbirlerini birarada kalmaya yetecek güçle çekerler, fakat düzensiz veya
sınırlı düzenlenmelidirler.
Kristalin kat ılarda atomlar düzenli bir şekilde tertiplenirler. Örne ğin kayatuzu, bir kübik
örgü içerisinde sodyum ve klor atomlar ının 1/1 oran ında düzenlenmesinden oluşurlar. Kaya tuzu
mineralinin bu yüzden dış görünüşü de küb şeklindedir.
Bazalt türünde bir kayaç ba şl ıca iki mineralden, plajiyoklaz ve ojitten olu şmuştur. Plajiyoklaz
içinde sodyum ve alüminyum ato ınlan kadar, kalsiyum ve silis atomlar ı da kristalleri oluşturmak
üzere birleşirler. Benzer şekilde demir ve magnezyum aton•'m ile baz ı kalsiyum ve silis atomlan
da atom ağ yapısı içerisinde ojit mineralini meydana getirmek üzere birle şirler.
Kristalin olmayan kat ılarda atomlar, kristaller içerisindeki gibi düzenli olarak
tertiplenmezler. Cams ı kanlar veya camlar, s ıvıların ani soğuma ürünleridirler, bu yüzden atomlar
kristaller içinde tertiplenme ğe fırsat bulamam ışlardır. Pencere cam ı bir camsı katıdır. Bir bazaltik
cam, bazaltla ayn ı ayomları içerir fakat plajiyoklas ve ojit minerallerinden çok camdan
oluşmuşlardır. Amorf kanlar, kristal yap ısının bulunmadığı özel bir gruptur, fakat bunlar çabuk
soğuyan sıvıların ürünü değillerdir.
Yeryuvar ını dışı (litosfer) egemen olarak kanlar, daha sonrada s ıvı ve gazlar! içerir.
Bunların miktarları zaman ve mekanda de ğişiklikler gösterirse de yeraltı suları ve aktif volkanlar,
sıvıların yeryuvarının önemli bileşenleri olduklarını gösterir.
Mostralarına sık sık rastladığımız intrüzif kütleler s ıvıların jeoloji geçmişinde de bol
olduklarına işaret eder.
Gazlar da yerkabuğunun önemli bileşenleridir. Petrollü bölgelerde, organik madde
bozunmalann ın bulunduğu yerlerde bol olarak bulunduklar ı gibi hava olarak da kayaçlarm gözenek
ve çatlaklannda gezinirler. Ayr ıca büyük miktarlara ula şan gazlar volkanik olaylarla da atmosfere
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verilirler. Yerin derinliklerinde lavlar ın içerisinde yer alan gazlar, lav ın yeryüzüne çıkmak için bir
yol bulmas ı durumunda magman ın köpürmesini sa ğlarlar ve bu s ırada ondan ayr ılırlar. Görüldüğü
gibi yerkabu ğunda kat ı, sıvı ve gazlar iç içedirler.
Yap ısal jeolojide başlıca katılarla ilgilenilir, çünkü jeolojik yap ılar katda rda meydana gelirler.
Kayaçlar ın boşluk ve çatlaklar ında bulunan sıvı ve gazlar kayaçlar ın gerilmelere kar şı davran ışlarını
etkiledikleri için önemlidirler. Burada bo şluklu ve boşluksuz kayaçlarm eş gerilmeler etkisinde farkl ı
deformasyonlar ve yap ılar sergileyeceklerini hemen dü şünebiliriz.
Gerilmeler malzemenin her bölümünde bir yans ıma ortaya çıkarır. Örneğin bir kumtaşı
katmanı büyük bir kıvrım meydana getirirken tanelerde de yeni bir düzenlenme meydana gelebilir,
hatta bu değişimler minerale kadar inen etkiler şeklinde de görülebilir.
Bu şekilde usule uygun incelemeler, minerallerdeki de ğişimlerden başlayarak büyük ölçekli
yapılara kadar uzanmak üzere ayn ı deformasyon tarihçesini bize anlat ırlar.
Yeryuvar ının kabu ğu başlıca magmatik daha sonra metamorfik ve yeryuvarm ı ince bir örtü
şeklinde kaplayacak şekilde sedimanter kayalardan meydana gelir. Yap ısal jeologlar bu kayaçların
kökenlerinden çok birici derecede bunlar ın mekaniksel özellikleriyle ilgilenirler. Örne ğin kayacm
kat ılaşma durumu, çimentolanmanm derecesi, kayac ın masif veya katmanl ı olması (Şekil 1).
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Litostatik Bas ınç ve Kusatıbmş Basınç (Confining Pressure)
Sıvı içerisine bat ırılan küçük bir kütle üzerindeki bas ıncı "Hidrostatik bas ınç" olarak tan ırız.
Örneğin okyanusun 1 km derinliğinde bir kürenin üzerindeki bas ınç üstteki 1 km kahnlığında tuzlu
su kolonunun bas ıncıdır. Buda yakla şık olarak 110 kg/cm2 'lik bir basınç demektir. Bu bas ınç ele
aldığımız kürenin her taraf ına eşit miktarda etkir. Bu bas ınçta, hidrostatik olma durumu özel bir
basınç karakteridir.
Litosfer içerisindeki kayaçlar üzerinde de üstteki kaya kolonunun neden oldu ğu bir basınç
söz konusudur. Şüphesiz bu basınç ayn ı yükseklikteki su kolonundan defalarca a ğırdır. Örneğin
granitik bir kütlenin 1000 m derinlikteki uygulayaca ğı basınç 270 kg/cm2 dir. Bu basınca "Litostatik
Basınç" denir. Sığdan başlamak üzere kabuk içinde derinlere do ğru bu basınçta ilginç bir gelişme
görülür. Yerin s ığ derinliğinde bulunan bir kütle üzerinde yaln ızca üstteki kayalar ın basıncı söz
konusudur. Buradaki cismin yanlar ına veya alt ına her hangi bir basınç uygulanması söz konusu
değildir. Bu cismi derinlere do ğru indirirsek üzerine etkiyen yan basmçlar ın yavaş yavaş arttıklarını
görürüz. Yerkabu ğunun yaklaşık 4000 m derinliğinden sonra yan basmçlar örtü yüküne e şit hale
gelirler. Yani bu noktada hidrostatik karakterli bas ınca ula şilrnış olur. Kaya kütleleri için söz
konusu olan bu bas ınca "Kusatılmış Basınç" adını veriyoruz. Bir kaya kütlesinin bu şekilde
zuşatümış basınç altında bulunması, dayammını art ırıcı yonc■ .• sol oynar. Çünkü üzerine konulacak
her ilave yük her tarafına aynı yansıyacağı için her hangi bir biçim bozulmas ına yol açmayacakt ır.
Yapısal Jeoloji ve mekanik ilkeler bak ım ından ilginç olan şey, bu tür bir ku şatıhnış basınçla
etkilenen kütle üzerinde hafif bir denge bozuklu ğunun kayacı kırmadan deformasyona uğratmayı
başarabilmesidir. Bu sırada sıcaklık da kayan ın bir hamur gibi davranabilme durumuna katk ı sağlar.
Ayrıca ileride tekrar değinileceği gibi, bu deformasyonun çok uzun bir sürede gerçekle şmesi de
önemlidir. Kuşatılmış basınçtaki art ışlar malzemenin yaln ızca hacminde değişikliklere neden olabilir.
Bu şekilde ayn ı kimyasal formülle ifade edildi ği halde fiziksel parametreleri bas ınç yüzünden
farklılaşmış değişik minerallere yerkabu ğumuzda rastlan ır.

GERİLME (= STRESS)
Bir malzemenin deformasyonu, uygulanan kuvvetler yüzünden geçirdi ği fiziksel
değişmelerdir. Dü şey bir malzeme kolonu içerisinde ele al ınan yatay veya e ğimli bir düzlem
üzerinde bir noktada üstteki k ısmın ağırlığı söz konusudur. Bu nokta, altta kalan kesimin dayan ımı
yüzünden her hangi bir konum de ğişikliğine uğramaz. Bu noktada a ğırlığın ve karşı koyan
dayanımın örtaya çıkardığı etki-tepki kompozisyonuna "gerilme" adını veririz (Şekil 2).
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Uygulanan kuvvete dik düzlem

R.R

Z. Z.

G=C'

Uygulanan kuvvete paralel düzlem Uygulanan kuvvete verev düzlem

Şekil 2. Bir malzeme kütlesi içinde ele al ınan dü şünsel bir düzlem üzerindeki gerilme bile şenleri,
F= kuvvet; cı = normal bile şeni; T = makaslama (kayma) bile şeni
Jeolojik olaylar s ırasında kuvvetlerin bu da ğılımı her zamanda dengeli bir durumu
serg,ilemeyebilir. Bu dengesizlikler jeolojik yap ıların oluşumuna yol açarlar.
Bu malzeme kolonu içerisinde ele alaca ğımız noktaya etkiyen kar şılıklı itme, çekme veya
burma gibi değişik gerilme durumların ı Ongörebiliriz. Örneğin şayet kütle iki tarafından aynı
doğrultu üzerinde ve kuvvetler birbirine kar şı olmak suretiyle bir gerilmeye u ğrat ılırsa bu gerilim
türüne "Basınç Gerilmesi" adını veririz ( Şekil 3).

Şekil 3. Basınç gerilmesi (kompresif gerilme:compressive stress)

İkinci

durumda

kütlemiz

ayrı

doğrultu

üzerinde

çalışan

kuvvetlerle

birbirlerinden uzakla şacak şekilde gerilmeye u ğratabilir. Buna "Çekme Gerilmesi (tansiyon)"
adını veririz ( Şekil 4).
Her iki tür gerilmede de dolayl ı olarak aksi yüzlerden çekme ve bas ınç gerilmeleri de do ğar.
Bu suretle bir cisim hem bas ınç gerilmesiyle hem de çekme gerilmesiyle ayn ı yapıyı verecek şekilde
deformasyona u ğratılır. Bu karakterdeki gerilmelerin hepsinin kayalar üzerinde jeolojik yap ı
dediğimiz bir göstergesi bulunur. Yap ısal jeolog olarak bu deformasyon olay ının oluşmasında
birince derecede sorumlu olan gerilme türünü bulmak görevimiz olacakt ır.
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Şekil 4. Çekme gerilmesi (Tansiyon : tensile stress)

Şayet bir cisim ayn ı doğrultu üzerinde bulunmayan birbirlerine paralel ve birbirlerine do ğru
çalışan kuvvetlerle gerilmeye u ğratıhrsa buna da "makasia ına

Gerilmesi"

adını vermekteyiz ( Şekil 5).

Böyle bir gerilmeyle deformasyona u ğrayan kütlede biçim de ğişk, hacimde bir değişiklik olmaz.

Şekil 5. Makaslama gerilmesi (Makaslama : shearing stress; shear)

Yerkabuğunda levhalar ın hareketleriyle ortaya ç ıkan itkilenmeler do ğrultularına çoğu kez
verev durumda bulunan (sıradağlar, önceki kıvrım ve faylar) karşllaştıklarında daima bir makaslama
gerilmesinin doğmasına yol açarlar. Bir çok jeolojik yap ının oluşumunda makaslama gerilmeleri
doğrudan sor umludurlar..
Dikdörtgen prizma şeklindeki bir malzeme levhas ını iki ucundan tutarak farkl ı
istikametlerde döndürürsek bu şekilde meydana gelen gerilmeye "Burulma Gerilmesi (Torsiyon)"
adını veririz ( Şekil 6). Jeoloji çal ışmaları sırasında hangi yapılardan torsiyon gerilmelerinin sorumlu
olduğunu çıkarmak oldukça güçtür.
Yapısal jeoloji çalışmalarında kompresif gerilmeler pozitif, tansiyon gerilmeleri ise negatif
karakterli olarak ele al ınır. Mühendislik ve Fizik'te bunun tersi kullan ılır. Oluşumundan makaslama
gerilmesinin sorumlu oldu ğu doğrultu at ımlı fay gibi baz ı jeolojik yap ı çevresinde hem pozitif hem
de negatif kökenli (karakterli) gerilme sektörleri ay ırt edilebilir.
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Ş ekil 6. Burulma gerilmesi (Torsiyon : torsion)

Gerilmeler yerkabu ğundaki kayaçlar üzerinde iki yoldan etkili olurlar. Bunlardan birincisi
kütlelerinin hacimlerinin değişmesi, ikinciside biçimlerinin değişmesiyle olur. Bazen de cisimlerin
hem hacmi hem de biçimleri de ğişebilir. Gerilme konusunda fizikçiler, gerilmeyi birim alandaki
kuvvet olarak olçerler. Örne ğin cm2'ye kg, m2 'ye ton gibi. Buna kar şılık mühendisler her birim
sahadaki kuvvet için, birim gerilme kullanmay ı tercih ederler. Yerbilimleri uygulamalar ı içerisinde
bir kütledeki gerilmeleri ölçecek direk bir yol bulunamamaktad ır. Hesaplama sırasında sıkıştırma
veya çekmeye ba ğlı olarak uygulanan kuvvetin, uygulama do ğrultusuna dik yer alan düzlemler
üzerinde gerilmeler olu şturduğu düşünülür. Örneğin düşey alanı 10 cm2 olan bir cisim, bu yüzey
üzerinden 1000 kg'lık bir yükle asılırsa, bu cismin yatay durumundaki her plan ında cm2 başına
100 kg gerilme meydana gelir. Bu cisimdeki çekme gerilmesi cm 2 ye 100 kg'dır denir. Tersine
olarak, kesiti 10 cm 2 olan bir demir çubuk üzerine 500 kg'l ık bir yük konulduğ u taktirde cisimde
cm2 başına 50 kg'lı k bir basınç gerilmesi meydana gelmi ş olur. özellikle yeralt ı kazılarında, kaz ı
duvarlarının güvenirliğini sağlamak için gerilmeleri ölçen bir tak ım teknikler geliştirilmiştir.
Bunların içerisinde hidrolik, mekanik, elektrik ve fotoelastisite sistemlerini kullanan uygulamalar
bulunmaktad ır.

NORMAL VE MAKASLAMA GERİLMELERİ (SHEAR STRESS)

Bir yüzey üzerine uygulanan bir F kuwetini, bu yüzeye dik normal ve bu yüzeye paralel
çalışan makaslama bileşenlerine ayırabiliriz. Üç boyutta incelendiği zaman ise, makaslama
gerilmelerinin de iki bile şene ayr ıldığı görülür ( Şekil 7).
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Iki boyutta analiz

Üç boyutta analiz

Şekil 7. Normal ve makaslama gerilmelerinin iki ve üç boyutta analizi

JEOLCijiK YAPILARA ITYGULM'‹IVIASI
Yap ısal jeolojide gerilme da ğılımı başlıca iki temel a ıo yap ı olan kıvrımlar ve faylar
üzerinde gosterilebilirler. K ıvrmılarda katman düzlemi ile .- 1:45' açı yapan bir F kuvveti katman
düzlemi üzerinde çal ışan

T

makaslama bileşeni ile katman düzlemine dik yer alan

a normal

bileşenlerine ayr ıl ı r. Faylarda ise ayn ı düzenlenme fay düzlerni üzerinde olur. Bu ili şki kıvrımlanma
ve faylanma olay ını meydana getiren gerilme düzenini ve bu düzenin nedeni olan levha
hareketlerini analiz etmede temeldir ( Şekil 8).

F
F

alTers fay

b)Fleks ıiral kayma k ı vr ı mlanmasi

Ş ekil 8. Gerilmelerin jeolojik yap ılara uygulanmas ı
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BİR NOKTADAKİ GERİLME VE GERİLME BİLEŞENLERİ
Bir nokta üzerindeki gerilmelerin durumunu irdelemek için,bu kuvvetlerin sonsuz küçük bir
kübün merkezine etki yap ıyormuş gibi düşünürüz. Bu küb çok küçük oldu ğu için uygulanan
kuvvetin her yüzeye e şit miktarda etki yapmakta oldu ğunu varsayarız (Şekil 9).

Şekil 9. Sonsuz küçük bir noktaya etkiyen bir F kuvvetinin olu şturdu ğu gerilme bileşenlerinin
üç boyutta analizi

Gerilmenin tan ımı na göre X,Y ve Z- eksenlerindeki makaslama gerilmelerinin de dengede
olması gerekir. Aksi taktirde cismimiz rotasyonal bir hareket yapacakt ır. Tabloyu incelediğimiz
zaman makaslama gerilmelerinin ikişer ikişer eşleştiklerini görürüz. Bunlar e şit büyüklükte ters
işaretli gerilmelerdir. Bu yüzden cisim üzerindeki gerilme durumunu ç ıkarabilmek için 3 normal
ve 3 makaslama gerilmesini bilmemiz yeterli olacakt ır.

Birincil Gerilime Eksenleri:
Yap ısal Jeoloji konuları içerisinde gelişigüzel X,Y,Z eksenleri seçmek yerine makaslama
gerilmelerinin etkilerinin O oldu ğu a, b, e gibi jeolojik yap ıya (Z ekseninin yerçekimi
doğrultusunda, X ve Y ekseninin de yatay düzlemde bulunmas ı nın gerekmediği) uygun eksenler
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seçmek yerinde olur. Makaslamalar ın olmadığı birbirine dik üç düzlem üzerindeki 3 adet normal
gerilmeyi ai az , cr3 harfleri ile gösteririz.

ai

> az > a3

al en büyük gerilmeyi temsil eder. Bu üç gerilmeyi birbirine dik şekilde yönlendirdiğimiz
zaman ortaya çıkan kapalı şekle "Gerilme Elipsoidi" adını veririz ( Şekil 10).

Şekil 10. Gerilme elipsoidi

Doğada kaya kütleleri üzerine uygulanan gerilmeler boyutta e şitsiz bir durum sergilerler.
Bir kaya kütlesinin bir do ğrultu yönünde bas ınca uğraması, bu doğrultuya dik bir düzlem üzerinde
yine iki doğrultuda çekme gerilmelerinin ortaya ç ıkmasına yol açar ( Şekil 11).
Yapısal jeoloji çalışmalarında basınç gerilmesi pozitif olarak, çekme gerilmesi negatif olarak
ele alınır.

HİDROSTATİK VE DEVİYATORİK BASINÇ (Gerilme)

Esas gerilmelerin e şit olduğu yerlerde gerilmeler hidrostatik gerilme karakterdedirler.
Hidrostatik gerilmeler veya yüksek ku şatdmış basınçlar cisimde hacim değişmelerine yol açar. Buna
karşılık biçim değişmez. Esas gerilmeler e şitsiz duruma geldiklerinde ise bir ortalama gerilmeden
o noktada söz edilir. Bu ortalama gerilme üç eksenin aritmetik ortalamas ıdır. Daha sonra her
doğrultudaki gerilmenin ortalama gerilmeden fark ı deviyatorik gerilme bileşenlerini verir.
Deviyatorik sözcüğü, yerin derinliklerinde bozulmuş bir denge halini anlatır. Deformasyonlan
oluşturan, kayalar ı plastik davran ışa zorlayan özellik budur. Deviyatorik gerilme bile şenleri yerin
derinliklerinde "Kararl ı Durum Kripi (Steady-State Creep)" ad ını verdiğimiz zamana karşı çok yavaş
10
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yönler ı (kompresit tektonik rejim).
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tektonik rej ı m)

Şekil 11. Bas ınç ve çekme gerilmelerinin, uygulanma noktas ına dik doğrultularda yol açt ığı
dolaylı gerilme tipleri

çalışan bir olayı meydana getirirler. Bu uzun zaman süreci Deviyatorik gerilmeler ve bu s ıradaki
yüksek s ıcaklıklar yüzünden kayac ın gevrek davran ış durumunu ortadan kald ırır. Yerkabu ğunun
derinliklerinde deviyatorik gerilmeler levhalar ın oransal hareketleri ile ortaya ç ıkart ıhrlar. Bunun
d ışmda litosferin orta ve derin bölümlerinde, k ıta-okyanus kabu ğu geçişlerinde de yava ş süren bir
malzeme transferi, k ıta kesiminden okyanus kesimine do ğru sürmektedir ( Şekil 12).
Bu durum kıta ve okyanus kabu ğunun farkl ı yüklenmeye u ğramasından kaynaklanmaktad ır.
Şelf ucunda dü şünülen bir noktada okyanus kabu ğu dibindeki bir B noktas ıyla eş seviyede ele
alman bir A noktasında oluşacak ku şatılmış basınç 1858 kg/cm2 dolayında iken, okyanus kabuğu
dibindeki B noktasında 1720 kg/cm2 dolayında olacaktır.
Bu basınç farklılığı özellikle şelf kesimi altından okyanus tarafına doğru bir malzeme akışını
zorlayacakt ı r ki bu da deviyatorik bir gerilmenin do ğuşu demektir. Bu geli şme şelf üzerinde biriken
kalın tortulla şmanın meydana gelebilmesine yol açan ve şelfin fleksural eğimlenmesi ile gerçekle şen
subsidans dediğimiz jeolojik olayı da açıklamaktad ır. Bütün bunlar yeryuvar ımızın gerçekten çok
hareketli bir karakterde oldu ğunu ortaya koyar.
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Şekil 12. Kıta ve okyanus kabuğunun bir pasif k ıta kenarında farklı yüklenmeleri

PORT —

7 1 +°2 4-(1 3

3

. dev = Port =a1

P2 . dev = Port

P3 . dev =

deviated = sapm ış
deviation = sapma

Kararl ı durum kripi
(Steady-state-creep)

02

Port -a 3

Deviyatorik gerilme yaln ızca teorik matematiksel bir kavramd ır.

GERİLME ALANI VE GERİLME YOLLARI
(Stress field and stress trajectories)
Gerilmeler kaya kütlelerinin bütünü üzerinde etkili olurlar. Bu gerilmelerin tesir gösterdi ği
alana "Gerilme Alan ı" denir. Bu alan içerisinde geli şen gerilmelerin nümerik olarak e şdeğerli
olanları çizgilerle birle ştirilerek eşgerilme yollar ı elde edilir. E şgerilme çizgilerinin birbirlerini
kestiği noktalara düğüm noktaları denir. Bu noktalarda gerilme elipsoidinin özelli ğine uygun olarak
gerilme çizgileri birbirine dik olarak düzenlenirler. Gerilmelerin bir kütle içerisinde tatbik
noktası ndan uzakla ştıkca azalaca ğı dikkate alındığında gerilme çizgileri kütle içerisinde a şağı doğru
eğimieneeek şekilde seyrederler ( Şekil 13). Bir sahada faylar ın kıvrım eksenlerinin ve dayklarm
12

Şekil 13. Bir jeolojik kütle içerisinde e ş gerilme çizgilerinin durumu

yönetimleri dikkate al ınmak suretiyle kompresyon ve geni şleme yönleri saptanarak o noktalarda
gerilme elipsoidinin durumu belirlenebilir. Daha sonra bu noktalar ı n birbirleriyle çizgilerle
birleştirilmesiyle kütle içerisindeki e şgerilme çizgileri ortaya ç ıkarılabilir. Günümüzde bu çalışmalar
özellikle neotektonik (güncel tektonik) amaçl ı olarak, levhalar ı n hangi bölgelerinin ne tür gerilme
rejimlere alt ında bulundu ğunu anlamak için yap ılmaktad ır. Bu çalışmalar ın ana amacı sismotektonik
analizler olmaktad ı r. Yine bugün bu tür çal ışmaları matematiksel hale sokmu ş olan büyük projeler
dünya ölçüsünde yürütülmektedir. Örne ğin CIPS projesi (Global Positioning System) ile uydulardan
yer istasyonlarmın konumlar ını zamana kar şı saptamak suretiyle küçük levha parçac ıklarm ın veya
yerkabu ğu kompartmanlar ının birbirlerine göre oransal hareketleri ölçülebilmekte, kayma h ızları
hesaplanabilmektedir. Bu şekilde sı kışan bölgelerde potansiyel enerji birikimi ile salmmas ıındaki
periyodisite gibi konular ın çalışılması deprem risk analizlerine imkan verebildi ği gibi, jeolojik
olayların mekanizmalarının iyi anla şılmasına da yol açmaktad ır. Bu da geçmiş jeolojik olayların
yorumlanmasında kullanılacak düşünce yollar ını belirlemektedir.
Bunlar birbirini etkilemek suretiyle daha karma şık gerilme sistemlerinin do ğmasına yol
açarlar. Uygulamada harita üzerinde refarans noktalar ı alı nmak ve gerilme elipsoidinin konumunu
jeolojik yap ıdan yararlarularak belirlemek suretiyle bu gerilme bile şenlerini birbirine ekleyip bir
takım yakla şımlara gidebiliriz.

Özel gerilme durumlar ı:
Teorik olarak veya kaya mekani ği labaratuvar ında uygulamalı olarak kontrollu elde
edilebilecek özel gerilme durumlar ı şunlardır:
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1- Tek eksenli gerilme (umaxial Stress)
aı

0,

<3 3 = a3 = °

2- İki eksenli gerilme (Biaxial Stress)
o,

O, o,

O , o, = O

3- Üç eksenli gerilme (Triaxial Stress)
> o, > o, > 0

4- Saf makaslama gerilmesi (Pure shear Stress)
o, = -o„ o, = 0

Bunlardan üç eksenli gerilme do ğada levha hareketleri ile geli şen gerilmeleri temsil eder
niteliktedir.

YAMULMA VE DEFORMASYON (Strain and Deformation):
Deformasyon, gerilmelerin neden oldu ğu sonuç etkidir. Deformasyon ya bir dilatasyon ya
da distorsiyon şeklinde olur. Birincisi hacim, ikincisi biçim değişikliği anlamına gelir. Bir kütledeki
deformasyon hem dilatasyon hem de distorsiyonun kombinasyonu şeklinde de olabilir. İzotropik
bir kütlede, kütle üzerindeki ku şatılmış basmçta meydana gelecek de ğişiklikler dilatasyon şeklinde
deformasyonlara yol açabilir. Kuşatılmış basınçta artma olursa cismin boyutlar ı küçülerek hacmi
azalır. Buna negatif dilatasyon denir. Bas ıncın azalmas ı halinde ise pozitif dilatasyon geli şecektir.
Cismimiz şayet yönlenmiş kuvvetlerin etkisinde kalırsa (deviyatorik gerilme geli şimi) bu
şekilde de distorsiyon şeklinde deformasyon gelişir. Cisimlerde meydana gelecek bu şekil değişikliği
yükün miktarına, elastik parametrelere ve cismin şekline bağlıdır. Bütün jeolojik yap ılar belirli
türdeki bir gerilme rejimi ve bunun neden oldugu deformasyonla geli şirler. Doğadaki bu yapıları
incelemek suretiyle gerilmelerin analizlerini yapabildi ğimiz gibi, deformasyon sırasında hangi
aşamaların geçirilmiş olduğunu da yorumlayabiliriz. Yap ısal jeolojide bu analizleri yapmak için ele
alacağımız jeolojik unsurlar, kıvrımlar, faylar, tektono-sedimanter kökenli yap ılar, olistolit,
olistostromlar, melanj kamalar ı, yığışım prizmaları, çatlaklar, ba şta dayldar olmak üzere her tür
mağmatik sokulumlar, çizgisel yap ılar ve bir katman içerisindeki deformasyonun kendilerine
14

yansıyarak onları yönlendirdiği, yönlenmiş veya k ırıklanm ış fosiller, uzam ış çakıllar, deforme oolitler
gibi unsurlard ır. Bunların yönelimleri ve kütle içerisindeki konumlar ı bize makro veya mikro
ölçekte yap ısal-tektonik analizler yapma imkan ı verirler.

HOMOJEN VE İNHOMOJEN DEFORMASYON
Homojen deformasyon, deformasyon miktar ının kütlenin her taraf ında aynı olma halidir.
Bir jeolojik kütle içerisinde deformasyon homojen karakterde geli şmiş olduğu o kütle içinde ele
alacağımız bir takım düşünsel çizgilerin paralelliklerini deforme kütlede korunmu ş olduğunu
gözlemekle ortaya ç ıkarabiliriz. Tersine olarak inhomojen deformasyonda kütle içerisinde ele
aldığım ız düşünsel çizgilerin deformasyona u ğram ış kütlede bu paralelliklerini kaybettiklerini
görürüz (Şekil 14).
Yap ısal jeoloji çal ışmalarında kütleyi deformasyonlar ın homojen olduğu küçük parçalara
bölmek suretiyle analizler yapmak yerinde olur. Bir jeolojik kütle içerisindeki gerilmeler sonucunda
meydana gelmiş mikro yap ıları incelemek suretiyle bir bölgenin tektonik geli şimi hakkında fikir
sahibi olabiliriz. Bu yöntem özellikle makro yap ıların iyi görülmediği alanlarda son derece yararl ı
sonuçlar verebilir. Bu jeoloji disiplinine mikrotektonik (petrotektonik) ad ını vermekteyiz. Yönlü
örnelderin mikroskop alt ında incelenmesi ve deformasyon unsurlar ın yönelimlerinin saptanmas ı bu
konuda takip edilen yöntemdir.
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Şekil 14. Homojen ve inhomojen deformasyonlar ve mostralardaki jeolojik
göstergelerine ait örnekler
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Deformasyonun ölçülmesi:
Deformasyon iki yolla ölçülebilir. Bunun için ya mostralar üzerinde gözleyece ğimiz bir
çizginin boyundaki de ğişmeyi inceleriz veya daha önce miktar ın ı bildiğimiz iki çizgi arasında kalan
bir açının değişimini gözleriz. Mostralardaki deformasyonlar her iki de ğişimin de bir kombinasyonu
olarak meydana gelmi ş olabilir.

1- Uzama (extension):
1 = uzamadan sonraki boy
I.= orjinal boy
e > 0 ise azalma (elongasyon)
e < 0 ise kısalma (shortening)

•

Lal

Bu konuda, uzunluğunda değişim meydana gelmiş bir jeolojik unsurun, orijinal boyunun bilinememesi bir güçlük olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle uygun jeolojik unsurlar ın (özellikle fosiller)
sahip oldukları bir takım oranların incelenmesi daha uygulanabilir bir yöntemdir. Örneğin bir fosilin
en ve boyu aras ındaki orandaki de ğişimin incelenmesi bize fosilin ve içerisinde bulundu ğu jeolojik
kütlenin uzama veya k ısalmasmın miktarı ve yönelimi hakkında fikir verebilir ( Şekil 15).

Şekil 15. Uzamanın bir fosildeki oranlar ın kullanılarak belirlenmesi

2- Makaslama Deformasyonu (Yamulmas ı) (=shear strain)
Çizgilerin uzunluklarındaki değişme için diğer bir açı klama da kuadratik elongasyondur
(quadratic elongation) Bu 1. ile gösterilir ve ;
1 = (1/1 0 ) 2 = ( ı +e)'
şeklinde ifade edilir.
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boyutsuz kantitelerdir ki, deformasyonun de ğişik doğrultularda

Burada e, y, ve
ölçülmesiyle elde edilirler.

İKİ BOYUTTA DEFORMASYON
Elips şekline deforme olmu ş birim çaplı bir çember düşünelim. Büyük ekseni
küçük ekseni

ve

‘i X 2 olsun. Bu elips deformasyon elipsi (strain ellipse) olarak tan ı nı r ( Şekil 16).
Makaslama yamul.tan3t?
ma s ı

Y

Yamulma c tipsi

Şekil 16. Açısal makaslama deformasyonu

Çember üzerindeki P(:-: ‘) noktas ı elipsteki P'(x,y) noktas ı haline dönü şmüştür. QP o;n x
ekseni ile yapt ığı e açısı deformasyondan sonra e' aç ısı haline gelmi ştir.
= x \pd, ve yi = y

olduğundan

tane / = Yi = Y
xı

x v(ri

- tane ‘ 2

tane / _ NR‘'2
vx ,
tane
olur.
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OPnin uzunlu ğu ise 1 birimden l+e haline donü şmü ştür.
(1+e) 2

=

2 = l, i cos 2O + X.

=

2

sin2 13

Makaslama (kesme) deformasyonu ve uzatma aras ındaki ilgi ise ;
y = tamir = (

X

ı
X,

- —3-

X

-

2)

cosO . sine

olarak elde edilir.

DEFORMASYONUN ÜÇ BOYUTTA İNCELENMESİ

Deformasyonu gerilmede oldu ğu gibi üç boyutta inceleyebiliriz. Bunun için yine sonsuz
küçük bir küp tasarlar ve bunun ayntlanni geli şi güzel seçeceğimiz a, b, c gibi bir uzay koordinat
sisteminde yönlendiririz. Bu küpü bir paralel kenar küp haline getirinceye dek kö şegenlerinden
zorlad ığımız zaman küpün hem ayr ıtlarında hemde açılarında değişmeler meydana gelecektir
(Şekil 17).

Şekil 17. Üç boyutta deformasyonun analizi

Şayet orjinal küpün ayr ıtlan 1 birini ise paralel kenar küpün ayntlar ı 1+ e l , 1+ e2 , 1+ e3
ır. Paralel kenar küpün aç ılan ise 90 - tan 4y., 90 - tan-i Yab ve 90 - tan -ly be 'dır. Burada olackt
örneğin yea c'nin a'ya göre olan aç ısal makaslama deformasyonudur.
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BİRİNCİL DEFORMASYON EKSENLERİ VE DEFORMASYON ELİPSOİDİ
Deformasyonun tan ımlanması ve irdelenmesi için en uygun yol, birbirine dik ana
deformasyon eksenlerini seçmektir. Bunlar kar şılıklı olarak en büyük, orta ve en küçük
uzama do ğrultular ına paraleldir. Görüldü ğü gibi deformasyonda jeolojik unsurlar ın boylarındaki
uzama pozitif olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden gerilme ve deformasyon elipsoidlerinin
konumları birbirine diktir ( Şekil 18). En büyük deformasyona paralel en küçük gerilme yonlenir.

Gerilm ı

Deforma synn

Şekil 18. Deformas,-:1 ve gerilme elipsoidlerinin birbirlerine göre durumlar ı

Gerilme elipsoidindekine benzer şekilde buradada aç ısal deformasyon ekarte edebilmek için
bir x, y, z uzay koordinat sistemi yerine pozisyonunu kendimizin ayarlayaca ğı a, b, c gibi
açısal makaslamalar ı n görülmediği eksenler seçeriz. Bu eksenlerin olu şturduğu kapali şekle
"deformasyon elipsoidr ad ını veriyoruz. Çok genel olarak yeryuvarm ın kompresif rejim
egemenliğindeki bölgelerinde deformasyon eksenlerinin en büyü ğü yer yüzüne dik konumdad ı r. Bu
bize, burada uzaman ı n düşey doğrultuda geli ştiğini ve kabuğun kalınla ştığın ı ifade eder (k ıvrımlı
dağ sıralar ının meydana gelmesi). Tersine olarak geni şlemeli bölgelerde en büyük deformasyon
ekseni yere paralel durumdad ır. Kabu ğun bu şekilde yanlara çekilerek uzamas ı kabu ğun ineelrnesini
sonuçlar. Bu da beraberinde, örne ğin jeotermal gradyan ın yükselmesi, giderek volkanik etkinli ğin
oluşumu, kabu ğun o kısmın ın çökmesi (riftle şmesi), denizin bu k ısımları kaplamas ı (transgresyon)
gibi jeolojik olaylar ı gündeme getirebilir.
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SAF MAKASLAMA, BAS İT MAKASLAMA ve ROTASYON KAVRAMLARI
(=Pure shear) & (=Simple shear)

Bir jeolojik kütlede deformasyon s ırasında bir yamulma ölçülü (strain marker) kullanmak
suretiyle x, y, z eksenlerinin konumlar ı n ı n deği şmediğini anlayabilirsek bu durumda kütlede
dönmesiz bir deformasyon meydana geldiğini, bir açısal bozulma olmaks ızın çizgilerin yaln ızca
boyutlar ında değişiklikler meydana gelerek biçim bozulmasm ın olu ştuğunu anlayabiliriz. Böyle bir
deformasyona "saf makaslama deformasyonu" denir ( Şekil 19).

deformasyon eksenleri progresif deformasyon sirasinda konum
degistirmiyorlar (dönme sis).

Şekil 19 a ) Saf makaslama

Tersine olarak eksenlerin konumlar ı değişirse, yani bir açısal makaslama deformasyonu söz
konusu olursa, bu durumda meydana gelen deformasyona da "basit makaslama" ad ını veririz.

deformasyon eksenleri progresif deformasyon s ı ras ı nda saat
yönünde dönüyorlar.

Ş ekil 19 b) Basit makaslama (Simple shear) (dönmeli)

ÖZEL DEFORMASYON TİPLERİ
Jeolojik kütlelerdeki deformasyonlar sonucunda ana deformasyon eksenleri aras ında bazı
farklılıklar, bazı özel oranlar meydana gelebilir. Kullan ımda ve bilgilerin aktar ılmasında arazideki
deformasyonun türünü anlatmak amac ıyla her bir özel durum bir özel şekil ve terimle ifade edilir.
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1- Eksenel Simetrik Uzama ( x > y = z )

prolate deformasyon elipsoidi

Şekil 20. Prolate deformasyon elipsoidi

Bu durumda eksenlerden birinde uzama diger ikisinde e ş it kısalma şeklinde bir biçim
bozulması görülür. Bu özel durumu ifade eden deformasyon elipsoidine prolate ad ı verilir
(Şekil 20).

2- Eksenel Simetrik Kısalma (x=y>z)

deformasyondan önceki

_________—[deformasyondan sonraki durum

oblate deformasyon elipsoidi

Şekil 21. Oblate deformasyon elipsoidi

Bu türde iki eksende e şit uzama bir eksende k ısalma görülür. Bu tür deformasyonu temsil
eden elipsoide oblate deformasyon elipsoidi ad ın ı veriyoruz ( Şekil 21).
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3- Düzlemsel Deformasyon (Plane strain) (x>y=1>z)

deformasyondan öncesi

deformasyon sonras ı

Şekil 22. Düzlemsel (plane strain) biçim bozulmas ı

Bu tipteki deformasyon orta deformasyon ekseninin de ğişmemesiyle tan ımlamr. x uzarken
z ekseninde kısalma görülür ( Şekil 22). Bu şekilde 3 ekseni de birbirinden farkl ı bir deformasyon
elipsoidi meydana gelmiş olur. Doğada kabuğun sıkışması bu sırada meydana gelen k ıvrımlanmalar
ve ters faylanmalar veya kabu ğun genişlemesi ile normal faylanmalar ve kabukta incelmeler bu tür
elipsoide benzer bir elipsoid ortaya ç ıkarırlar. Bu olaylar s ıras ında y ekseninde meydana gelecek
bir uzama veya k ısalmanın ihmal edilebilir mertebede kalaca ğı n ı ön görebiliriz.

Deformasyonda Hacim De ğiş mesi
Kütlelerin deformasyonlar ı sırasında biçim bozulmalar ı, beraberinde hacim değişikliklerini
de getirin. Dolay ısı ile hacimdeki değişimin tanınabilmesi birincil deformasyon oranlar ın ın
saptanmasına bağlıdır. Hacim değişikliği ;
AV -

( V - Vo)

vo

formülüyle tan ımlan ı r.
Deformasyon elipsoidinin hacmi :
4

va®f = —
3 it (xYz)
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A = (xyz) - 1

(Dilatasyon)

1+A = (1+er) (1+e,,)
Deformasyon elipsoidinin hacmi (4/3) ir (xyz) ile ifade edilir.

Homojen Deformasyonun Grafik Temsili (Flinn Diyagrarnlar ı) :
Mostralardaki deformasyonu daha matematik bir şekilde ifade edebilmek için buradan
alınacak çeşitli ölçümlerin kullanimasıyla Flinn diyagramlar ı çizilebilir. Flinn diyagramlar ında
birinci deformasyon eksenlerindeki bozulmalar birtak ım oranlar halinde ele al ınır ( Şekil 23).
k . op

Şekil 23. Flinn diyagram ı

Buradan elde edilen A ve B de ğerleri bir kartezyen koordinat sisteminde kullaml ırlar. Her
2 eksendeki oran ise k gibi bir de ğer verir.
k - A -1
B-1

Yalnızca k'nın değeri deformasyon elipsoidinin biçimini belirlemeye yeterlidir.
1- Aksiyal simetrik uzama k=03
2- Sıkışmalı biçim bozulması (prolate) ( l<k<co )
3- Düzlemsel biçim bozulması (k= 1) (Tüm eksenlerde deformasyon görülür.)
4- Yassılmalı şekil bozulması (O < k<l) (oblate elipsoidi olu şur.)
5- Aksiyal simetrik yass ılma (k=0)
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İLERLEYİCİ DEFORMASYON ve SONLU BIÇIM BOZULMASI

(Progressive Deformation) (Finite Strain)

Biçim bozulmas ına uğrayan bir kütledeki bu biçim bozulmalar ı, zaman içerisinde birbirini
izleyen bir seri halinde gelişir. Buna " İlerleyici Deformasyon" diyoruz. Bu esnada kütlenin her hangi
bir zamanında aldığı şekle "Sonlu Biçim Bozulmas ı" adını veriyoruz. Bu şekilde deformasyona
uğrat ılan arazi parças ı, mostra veya kaya kütlesi içerisinde yer alan fosil, çak ıl gibi bir unsur,
sıkışmalı basamaktan uzamal ı basamağa geçecek şekilde bir biçim bozulmas ı gösterebilir. Çok genel
olarak sıkışmaya uğrayan bir arazide bu s ık ışmaların kayalar üzerine b ırakt ıkları bir takım kayıtları
görürüz. Bu şekilde ilk meydana gelen yapılar önceleri yayvan daha sonra gittikçe daralan
formlarda geli şen k ıvrımlard ır. Kıvrımlanmanın başlangıcını izleyen evrede kütlede bir tak ım başka
jeolojik yapılar da gelişmeye başlar. Malzeme kafi derecede gevrek karakterde ise s ıkışmaya dik
doğrultudaki genişleme istekleri bir tak ım makaslama kırıkların ın meydana gelmesiyle ba şarılır.
Basınç ve sıcaklığın yüksek olduğu derinlerde gerçekle şen deformasyonlarda bu do ğrultuda
meydana gelen yap ılar farklıdırlar. Bunlar genellikle metamorfizmayla birlikte bulunan budinajlar
şeklindeki plastik deformasyonlard ı r. Kırılabilme özelliğinin sürdüğü sığ derinliklerde kıvrımları ters
faylanmalar izler. İster derin gömülmü ş malzeme üzerinde, isterse daha si ğ derinliklerde
gerçekle şsin, sı kışmanın bundan sonraki a şamalar ını temsil eden jeolojik yap ılar, kıvrım eksenlerine
verev durumda geli şen bir tak ım yırtılma faylarıdır.
Bu şekilde arazide, ele al ınan jeolojik zaman çerçevesinde yap ılan sonlu deformasyon
analizlerinde o ya şı temsil eden jeolojik yap ılar bize deformasyonun hangi aşamaya kadar ilerlemi ş
olduğunu belgeler. Örne ğin kıvrımlarm yan ında bunlara paralel bir tak ım ters faylar ın bulunmayışı
gerilmelerin malzemenin dayan ımmı aşacak şiddete ula şmadığını gösterir. Buna kar şılık herhangi
bir ters faylanma bulunmadan kıvrım eksenlerinin y ırt ılma faylar ıyla ötelenmesi bize dayan ımın
hem aşıldığını hemde deformasyonun derin gömülme ile meydana geldi ğini gösterir. Başka bir
deyişle sözkonusu birim kıvrımlanmaya uğrarken üzerinde 3-4 bin metrelik kaya yükünün
bulunduğu bir litostatik bas ınç alt ındadır. Bu analizi yaparken sonsuz küçük bir noktadaki biçim
bozulması durumunu inceleriz ( Şekil 24).
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uzama ııı.....~•~•~Zon J . budnaj(devarnl ı elongasyon)
daralma
IV
40°

MR,

Z onll.k ı vrrrrı lanm ı s budinlerlslongasyonu
sı k ı smal

.0 /ZonI)Lkopmus k ı vr ı m parealar ı (k ı vr ı mlanmay ı izleyen Çekme)
Z on IV. k ıvr ı m ve ters faylar( devaml ı kontraksiyon)

Ş ekil 24. Berleyici bir deformasyonunu mostralardaki jeolojik göstergeleri

Zon I'de devamlı elongasyon bölgesinin jeolojik yap ıları metamorfik kayadaki budinajlar,
uzamış çakıllar veya fosillerdir.
Zon II elongasyon - - takip eden s ı kış ma bölgesidir. Burada önce budinaja u ğramış daha
sonra k ıvrımlanmaya uğramış yap ılar görülür. Budinlerin aralar ı açilmamıştır.
Zon III'de ise kıvr ımlanmayı izleyen elongasyon karakteri görülür. Malzeme önce
kıvrımlanmaya u ğradığı için çekilmeyle kıvrı m parçalar ı birbirlerinden ayr ılm ış durumda bulunurlar.
Zon IV ise devamlı kontraksiyon bölgesidir. Burada kıvrımlar ve ters faylanmalar yer al ırlar.
Çember ile deformasyon elipsinin kesim noktalar ı ise bize 0 biçim bozulmasınm bulunduğu yerleri
işaretler. Bunlar ayn ı zamanda arazide makaslama kınklarının ve birer doğrultu at ımlı fay olan
yırtılma faylar ının yerlerini belirtir.
Biçim bozulmasına uğramış kütlelerde analiz için ba şvurabileceğimiz bir diğer yöntem de
mikroskopik ölçekte, çatlaklardaki sekonder kuvars ve kalsit kristallerinin büyüme yönlerini izlemek
ve bunların zaman içerisindeki yamulmalar ına bakmak olabilir.
Bir solüsyon içerisinde büyüyen kristaller, uzun eksenlerini daima bas ıncın en düşük olduğu
noktaya yöneltme e ğilimindedirler. Bu yüzden de tansiyon çatlaklar ında gelişen sekonder mineraller
yapısal analizler için son derece önemlidirler.
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DEFORMASYONUN ÜÇ BASAMAĞI
Şayet bir kütle, belirli bir sürenin üzerinde bir gerilmenin alt ında tutulursa genellikle
deformasyonun üç evresinden geçer. Bunlar elastik, plastik deformasyonlar ve vizkoz akmad ır. Bu
üç evreyi bütün cisimler izlemezler. Gevrek cisimler çok küçük bir elastik deformasyondan sonra
koparak yenilirler (Koparak yenilme = failure veya rock failure).
Şayet bir cismin üzerindeki gerilmeyi kald ı rdığımızda, cismin eski şekil ve boyutlarma
döndüğ ünü görüyorsak buna elastik deformasyon ad ını veririz. Bir elastik deformasyonda
gerilmenin sonlu bir de ğeri vard ır. Buna elastik deformasyon s ınırı diyoruz. Gerilmeler bu s ın ırın
altı nda Hooke Kanununa uyarlar. Buna göre mükemmel elastik bir cisimde deformasyon gerilmenin
çizgisel bir fonksiyonudur. Elastiklik s ınırı aşıldığında çizgisel gelişim bozulur ve deformasyon
plastik hale geçer. Bu durumda gerilme kalksa dahi cisim eski şekil ve boyutlarma döneme"

1- ELASTİK DEFORMASYON :
Bir kaya silindiri uzun eksene paralel şekilde geriimeye ugrat ıldıgında kompresyon etkisinde
boyu kısalır, tansiyon etkisinde ise boyu uzar ( Şekil 25).

Ş ekil 25. Kompresyon ve tansiyon etkisinde örnekte gerilme durumu

Mükemmel elastik bir cisimde deformasyon gerilmenin çizgisel bir fonksiyonudur. Burada
gerilmenin deformasyona oran ı deformasyona kar şı koyan kayac ın dayanıklilıgının bir göstergesidir
(Şekil 26).
Burada E'ye elastisite modülü veya Young modülü ad ını veriyoruz. Formüldeki M cismin
uzunluğunda meydana gelen değişikliktir. Örne ğin 10 cm uzunluğunda bir kaya silindiri cm 2 ba şına
108 dyn'lik bir gerilme ile tansiyona ugrat ıldıgında boyunda 0,001 cm'lik bir uzama kaydediliyorsa
bu kayan ın young modulü 10 12 dyn/cm2 olur. Bu değer kayaçlar için ortalama bir de ğerdir.
Kayaçlar de ğişik sayı ve türde minerallerden meydana geldikleri için Young modülleri de
minerallerin hepsinin ayr ı ayrı Young modüllerine ba ğlıdır. Bu nedenle, kayac ın dokusu
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deformasyon

Şekil 26. Gerilmejdeformasyon diyagram ı

değiştiğinde Young modulü de değişecektir. Bunun yan ında kayac ın alterasyon ve çatlaklanma
durumu da Young modülünün geni ş bir spektrum içerisinde de ğişmesine neden olur. Baz ı
kayaçların Young modülleri şu şekildedir:

Raya ç

E(Megabar)

Poisson Oran ı

Diyabaz
Kuvarsdiyorit

1,00
0,80

0,28

Kuvarsit
Gnays

0,70
0,69
0,62
0 60
0,55
0 45

0,26
0,25

Bazalt
Granit
Solenhofen kçt
Kumta şı
Grovak

Ş eyi

0 27

0,24
0,23
0,22
0,12

0,11
0 06
0,03....... ........ 0,03

Tansiyon etkisinde bu kaya silindirin çap ı küçülür, boyu uzar. Kompresyonda ise kaya
silindirinin boyu k ısalır, çapı büyür. Bu kaya örneğindeki ende meydana gelen deformasyonun
boyda meydana gelen deformasyona oran ına Poisson oran ı diyoruz. Poisson oran ı boyutsuz bir
parametredir:

u-

A d/ d o
kL1/1 0
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Örnegin 10 em uzunlu ğunda silindir şeklindeki kaya örneğimiz 108 dyn'lik bir gerilmeyle
tansiyona ugrat ıhrken boyu 0,001 cm uzadığında eninde 0,00025 cm'lik daralma meydana geliyorsa
bu durumda poisson oran ı 0,25 olarak bulunur. Bu kayacın dayanıklı olduğu anlamına gelir.
Kayaçlarda Young modülü kompresyonda tansiyona göre daha fazla olarak elde edilir. Cisirnler
arasında özellikle kayaçlar kompresyona kar şı, çekmeden daha fazla dayan ıklılık gösterirler.

Kayaç

Poisson Oran ı

Mermer
Siyenit

0,3

tecrit
Gabro
Dunit

0,27
0,29

0,27

0,26

Rijidite (Katılık), cismin şekil değiştirmeye kar şı gösterdiği dayanımın bir ölçüsüdür
(Şekil 27).

Şekil 27. Gerilmeye direnen cisimde boyutsal bozulmalar

Bu deformasyon s ırasında ac kenar ı bc haline gelirken bir 0 aç ısını taramaktad ı r. Burada
uygulanan makaslama gerilmesinin bu taranan aç ının tanjant ı na oranı kayacın rijitide modülünü
vermektedir. Buradaki y de ğerine daha önce gördü ğümüz gibi açısal makaslama deformasyonu
adını vermekteyiz. Örneğin şayet ac kenar ı 10 cm, alı kenarı 0,001 cm olduğunda uygulanan
makaslama gerilmesi 107dyn.crn2 olursa rijitide modülü io tı dyn/cm2 olarak elde edilir.
Elastik deformasyonlar kat ı yeryuvar ımızda gelgit olaylar ının meydana geldiği sı rada, sismik
dalgalarla yeryuvarm ın ara ştır ılmasında onemlidirler. Yap ısal jeolojide de depremlerle ilgili elastik
yansıma çal ışmalarında kayaçlar ın kırıklanmalar ında ve bazı k ıvrımlanma olaylar ında önemlidir.
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Bunun yan ı nda yap ı sal jeologlar taraf ından gözlenen do ğadaki deformasyonlar ın çoğu elastik s ın ır ı n
ötesinde meydana gelmi ş bir tak ım olaylard ı r. Daha sonra yeniden de ğineceğimiz gibi burada
zaman çok önemlidir. Yeryuvar ı m ız uzun periyotlu etkilenmeler kar şıs ında, bu etkiler elastik s ın ır ın
alt ı nda cereyan etseler de plastik deformasyonlara gidebilir. Bu durum malzemenin yorulmas ı,
taneler aras ındaki yapışkanlığın (Kohezyon) azalmas ı ile ilgilidir.

2- PLASTIK DEFORMASYON :
Her ne kadar ço ğu kayaçlar oda s ıcaklığı ve bas ı ncı altında plastik deformasyona u ğramadan
kırılmaya yenilirlerse de yeterli s ıcaklık ve bas ınç olduğunda k ısa zaman süresi içerisinde dahi
plastik deformasyona gidebilirler. Bu durumda biçim bozulmas ı geri dönü şsüz olarak meydana gelir.
Gerilmenin sonlu bir de ğeri için gerilme artmaks ızın deformasyonun sürekli artt ığı cisimlere
mükemmel plastik cisimler denir. Ço ğu cisimler belirli bir gerilme de ğerinden sonra sürekli
deformasyon durumuna ula şırlar ve cisimde uniform akma ba şlar. Bu durumda cismi deformasyona
uğratmak için giderek daha az gerilme yeterli olur ( Şekil 28).

Şekil 28. Mükemmel plastik davran ışa ait gerilme/deformasyon diyagram ı

3- VİSKOZ AKMA
Plastik deformasyonun süreklilik kazanm ış durumu olup kayaçlarda yüksek s ıcakl ık ve
basıncın etkisi altında meydana gelir ( Şekil 28). Uniform akma da denilen bu durumda ideal viskoz
veya Newtoniyen (Newtonian) davran ış sıvının akmas ı hareketidir ve cr = ("=eta) formülü ile
ifade edilir. Burada cr=gerilme, e =yamulma oran ı (biçim değiştirmenin zamana oran ı) ve
n

= malzemenin viskozitesini temsil eden bir sahittir. Bu

şekilde ideal viskoz bir davran ışta gerilme

ile yamulma oran ı arasındaki ilişki çizgiseldir. O şekilde ki gerilme ne kadar şiddetli olursa,
deformasyon da o kadar h ızlı olacaktır. Toplam biçim bozulması gerilmenin şiddetine ve uygulanma
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zamanına bağlıdır. Sürekli ayn ı miktardaki gerilme etkisinde zamana kar şı çizgisel olarak artan
yamulma

3 formülüyle tan ımlanır.

Uniform alma kayaçlarda 3 şekilde meydana gelir:
1- Granülasyon
2- Taneler içi kayma (intergranular gliding)
3- Bölgesel erime - Yeniden kristalle şme (Local melting & recrystallization)
Granülasyonda hareket taneler aras ındaki mikroskopik çatlaklar yüzünden olur. Bu yüzden
bu harekette sürtünme önemlidir.

Taneler içi kaymada uniform akma tane içerisindeki bir kayma yüzeyi üzerinde meydana
gelir. Bu da iki şekilde olur:
a) Translasyonel kayma
b) lkizlik kaymas ı

Translasyonel kaymada uniform akma olay ı tane içerisinde birbirlerine paralel şekilde
gelişmiş mikroskopik kayma düzlemleri üzerinde olur.
İkizlik kaymas ında ise bir mineralin kristal örgüsü (atom a ğ yapısı) bir simetri düzlemine
göre kayarak yer de ğiştirmeye u ğrar. Bu şekilde minerallerde ikizlenmeler olu şur. Görüldüğü gibi
minerallerdeki ikizlenmeler bir deformasyon olay ından ba şka bir şey olmayıp uygun şekilde
incelenmeleri kayac ın u ğrad ığı gerilme düzeni hakk ında bilgi verebilir (Petrotektonik).
Bölgesel erime ve yeniden kristalle ş meler: Büyük kay" kütleleri içerisinde s ıcaklık ve
basıncı n etkisiyle derinlerde bölgesel erimeler meydana gelebilir. Bu ergiyen k ısımlar yeniden
kristalleşmeye uğrarken içerisindeki levhasel ve prizmatik mineraller uzun eksenlerini min. bas ınç
doğrultusunda yönlendirmek suretiyle kristalle şirler.
Kayac ın bu şekilde heterojen bir dokuya sahip olmas ıyla jeoloji tarihinde olu şumunu izleyen
bir evrede kendisini k ısmen eritecek bir derinli ğe gömüldüğünü ve bölgesel erime ve yeniden
kristalleşmeye uğrayarak bir tür gençle şmeye uğrad ığı m ı düşünürüz. Bu olaya anateksis veya
palingenesis denir. Bu tür bir özelliği gösteren örne ğin bir granitten bahsederken anateksitik granit
terimini kullan ırız. Bu magmatik kütlenin bu tür bir geli şime uğrad ığı= göstergesi hacim içerisinde
bölgesel olarak dokusal farkl ılaşmalar ve yönlenmelerdir ( Şekil 29).
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Şekil 29. Bölgesel erime ve yeniden kristalle şme s ı rasında gerilme ve mineral yönlenmeleri

GERİLME-DEFORMASYON D İYAGRAMLARI

Yap ısal jeolojide ve bununla ç,ok yak ın bağlant ıl ı olan kaya mekani ğinde gerilme ve
deformasyon aras ındaki ilişkiler genelde diyagramlarla gösterilir. Burada gerilmeyi ordinata,
deformasyonuda yüzde k ısalma cinsinden apsise yerle ştiririz. Örnek olarak ald ığımız kayac ı
labratuvarda uzun eksenine paralel olarak kompresyona tabii tutar ız ve her kademedeki boyda
kısalmayı diyagrama işleriz ( Şekil 30).
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Şekil 28. Gerilme/deformasyon diyagram ında değişik davran ış durumlar ı

Bu diyagramda A eğrisi gevrek bir cisme aittir. Cisim 2000 kg/cm 2 lik bir gerilmeden sonra
herhangi bir plastik davran ışa geçmederı. koparak yenilmi ştir. B e ğrisinde ise cisim 2250 kg/cm2'lik
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basınca kadar %ilik bir elastik deformasym göstermekte, bundan sonra gerilme art ırılmaksızın
devamlı plastik davranışa geçmektedir (Mükemmel plastik davran ış). C eğrisi ile temsil edilen cisim
2750 kg/cm2'lik basınca kadar %2'lik bir elastik deformasyon göstermekte ve bundan sonra plastik
davranışa geçerek ayn ı miktardaki deformasymlar için giderek daha az miktarda artan gerilmelere
ihtiyaç göstermektedir. %4'lük bir deformasyondan sonra kopma görülür. D e ğrisinde ise
2750kg/cm2 lik basınçta %2.5'luk bir deformavonla elastiklik suur ına ulaşılmakta ve cisim kısa bir
plastik deformasyonu takiben viskoz akm ı durumuna geçmektedir. Bunu da diyagramda
deformasyon için giderek azalan gerilmelera ihtiyaç olmas ından anlarız. Tüm cisimler için
mukavemet sözcü ğü ancak çevre ko şullarının belirlenmesiyle anlam kazan ır. Normal olarak
mühendislik işlerinde kırılma mukavemeti değeri yeryüzündeki ko şullar için söz konusudur.
Kompresyon alt ında diyabaz, bazalt, felsit gibi kayaçlar dayamml ı gruba girerler. Bunlar ın ortalama
kırılma mukavemetleri 1800-2600 kg/cm aras ında değişir. Buna karşılık mermer, kireçta şı, kumtaşı
ve marn gibi kayaçlar zay ıftır. Bunların ortalama mutavemetleri 700-1000 kg/cm aras ında değişir.
Tansiyon gerilmesi alt ında kayaçlar ı n mukavemetleri bu bahsedilen de ğerlerin %10'u
mertebesindedir.

MALZEMELERİN DAVRANIŞINI KONTROL EDEN FAKTÖRLER

1-Kusatılinıs Bas ınç ve Yükleme Hızı (Confining Pressure)
Yerin derinliklerinde ku şatılmış bası nç artmaktadir. Bu derinlilderde gerçekte s ıcaklı k da
artt ığından bas ıncı tek başına düşünmek münıkün değildir. Laboratuvar deneylerinde ise sabit
sıcaklıkta kuşatılmış basıncın artt ırılması halinde kayaç kısa bir plastik deformasyon göstermekte
ve koparak yenilmektedir. Bu deneylerde dikkati çekecek nokta, kayaçlarm farkl ı yüklenme durumlarında değişik nihai mukavemetler gostermeleridir. Örne ğin bir kayaç hızla yüklendiği zaman
(birim zaman arahldar ında eşit miktarlarda yükü artt ı rmak suretiyle) gösterdi ği elastik sınır, yava ş
yava ş yüklendiği zaman daha aşağılara düşmektedir. H ızlı yüklemelerde daha yüksek mukavemetler
elde edilmektedir. Bu do ğrudan doğ ruya malzemenin yorulmasıyla ilgili bir özelliktir ( Şekil 31).
Bu denemenin anlam ı şudur; Kayaçlar yeryüzünde çok küçük bir plastik deformasyonu
takiben yenildikleri halde, yerin derinliklerinde uzun bir plastik davran ış hareketi gösterecekler
ve yüksek ku şatılm ış bası nç yüzünden daha yüksek nihai mukavemetlere sahip olacaklard ı r.
Solenhofen kireçta şı şayet yerin 4 km derinliğinde gömülü durumda ise, burada ku şatılmış bası nç
1000 kg/cm düzeyinde bulunaca ğı için (yükleme hızı karşı lığı) kayaç bir denge bozuklu ğu halinde
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Şekil 31. Değişik yükleme hıziarında Solenhofen kireçta şının davranışına ait
gerilme/deformasyon diyagram ı

hamur gibi kıvrımlanmaya uğrayabilecektir. Tersine olarak bu gün bu kayac ı mostrada yoğun
kıvrımlanmış halde görüyorsak, herhangi bir çatlaklanma yoksa bu durum bize olay ın yaklaşık 4000
m kaya yükü alt ında gelişmiş olduğunu ifade eder. Bu derinlikteki s ıcaklığı normal jeotermal
gradyandan yola ç ıkarak hesaplamak suretiyle bu s ıcaklığı n kayaç içerisinde bir mineralojik
değişikliğe neden olup olmad ığını da irdeleyip, bu yorumun sa ğlamasını yapabiliriz.

2- Sıcaklık
Sıcaklık değişimleri de kayaçlar ın mukavemetlerini değiştirir. Sıcaklık artışı tüm cisimlerde
mukavemeti dü şürücü yönde rol oynar.
Yule mermeri oda s ıcaklığında basınca tabi tutuldu ğunda 4000 kg/em lik bir basınçta
oransal elastik s ınıra ulaşıp, plastik deformasyona geçti ği halde 150 'C kadar ısıtıldığında %2'lik
deformasyona 1500 kg/cm'de ula şmaktad ır. Kayaca su emdirildiğinde bu sıcaklıkta mukavemet
daha da dü şmektedir. Bunun anlam ı yeryüzünde veya s ığ derinliklerde kayaçlar için plastik
deformasyon söz konusu olmasa da,derinlerde yaln ız sıcaklı k nedeni ile bile kayaçlar daha kolay
plastik davran ışa geçebilmektedirler ( Şekil 32).
3-Zaman
Jeolojik olaylar çok büyük zaman süreçlerinde meydana gelirler. Genelde malzemenin
deformasyonu gerilmenin uygulanma süresine de ba ğlıdır. Yeryuvar ımız kısa periyodlu
etkilenmelere kar şı elastik ve rijit, uzun süreli etkilenmeler kar şısında ise plastik davranış gösterir.
Genelde yerkabu ğunda gördüğümüz deformasyonlar elastik sm ırının çok altındaki gerilmelerle uzun
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Şekil 32. Sıcaklığın deformasyona etkisi

zaman süreçlerinde olu şturulurlar. Bu s ı rada malzemenin davran ışı, yükleme hızında incelediğimiz
özellikleri sergiler. Bu uzun zaman periyodunda malzeme krip ad ı nı verdiğimiz bir olayı sergiler.
Burada yamulma elastik s ınırın altındaki gerilmelerle meydana gelir. Örne ğin Solenhofen kireçta şı
oda s ıcakl ığı ve basıncı altında 2560 kg/cm'lik bir bas ınca dayandığı halde, 1400 kg/cm'lik bir
gerilmeyle uzun süreli bir deneyde önce h ızlı sonra da çok yava ş cereyan eden bir deformasyon
trendi izlerler ( Şekil 33).
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Şekil 33. Solenhofen kireçta şında biçim bozulmasının zamana kar şı incelenmesi

Örnek 1400 kg/cm'lik bir gerilme ile yüklendi ğinde bir kaç gün içerisinde 0.012'lik bir
deformasyon meydana gelmekte 100 gün sonra 0.0 l6'l ık bir kısalmadan sonra deformasyon çok
yava ş olarak cereyan etmektedir. Bu denemede kullan ılan süre zarfında bir kopma olayı meydana
gelmemiştir.
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Genel bir krip diyagramında ise şu özellikler görülür ( Şekil 34):

A: İlk yülderne an ın(hki ani deformasyon
B: Birineil krip (primary)
C: lkincil krip (Secondary), süresi malzemeye
göre değiş ir.
D: Üçüncül krip ve kopma (Tertiary)

Şekil 34 Genel krip diyagran ıı

Her cisim diyagramdaki gibi önce bir ilk deformasyon, daha sonra zamana kar şı h ızlı artan
bir plastik davran ış (B), daha sonra zaman ın hızla art ışma karşı çok yava ş cereyan eden bir
deformasyon (C), sonunda da zamana kar şı çok hızlı artan bir biçim bozulması ve yenilme gösterir.
Burada geçirilen toplam deformasyon şöyle bir formülle ifade edilir:
S = A + B log t +Ct +D

4- Solüsyonlorm Etkisi
Kayaçların deformasyon s ırasında bo şluklarında gezinen solüsyonlarla kayaç aras ında
etkileşimler meydana gelir. Bu etkile şim özellikle metamorfik kayaçlarda yo ğundur. Yüksek sıcaklık
ve basınç altı nda anateksitik geli şmeler gösteren metamorfik kayalarda eriyen k ısımlar yeniden
kristalle şirken kayacın tümü bu olaylardan etkileııir. Kayacın çatlaklar ında gezinen solüsyonların
cinsi, mukavemeti etkiler ve meydana gelecek biçim bozulmasm ın şiddetini tayin eder. S ıvını n
yoğunluk ve viskozite-sinin artmas ı kayac ı daha çabuk yamulmaya ve kopmaya götürür şekilde etki
eder ( Şekil 35).
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Şekil 35. Kuru ve ıslat ı lmış örnekte gerilme/deformasyon diyagam ı
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Deneyde örnek kuru iken 35 gün sonunda ancak %.2.5luk bir deformasyona ula şt ıralabildiği
halde su ve seyreltik HCI emdirildi ğinde deformasyon daha k ısa sürede daha büyük miktarlara
ulaşmakta ve kopma meydana gelmektedir.

5- Boşluk Bas ıncı
Kayaçlar ın boşluklarında gezinen sular veya doğrudan doğruya boşluğun kendisi litostatik
veya ku şatılmış basıncı azalt ıcı yönde etki gösterir. Bu yüzden teorik olarak ku şatılmış basıncın
yüksek olmas ıyla artan mukavemet, bu bas ıncın dü şmesiyle de azal ır. Boşluklarda gezinen hava
veya su ku şatılmış basıncı azaltıcı etki yaparken, malzemenin de kohezyonunu yani yap ışkanlığını
azaltıcı yönde etki yapar.

6- Anizotropi ve İnhomojenite
Kayaçlar her bölümlerinde kompozisyonel farkl ılık gösteren cisimlerdir. Bu nedenle her
parçasının tekdüze aynı davran ışı göstermesi beklenemez. Örne ğin çadaldar, katmanlanma ve
folyasyon kayaç dayan ınumn her doğrultuda ayn ı olmamasını sonuçlar ( Şekil 36).

Şekil 36. Malzemedeki anizotropi durumunu sa ğlayan süreksizlikler

Bileşimsel farldılanmalar da kayac ın farkl ı doğrultularda yine farklı dayammiara sahip
olmasını sonuçlar. Bu özellige ise kayac ın inhomojenitesi adını vermekteyiz ( Şekil 37).
Bütün buraya kadar görülen etkile şimler kayaçlarda iki farklı deformasyon gurubunu ortaya
koyar.
1- Kıvrımlı yapılar,
2- Kırıldı yapılar.
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Şekil 37. Inhomojeniteye neden olan bile ş imsel farklanma ve gerilme kar şısındaki davran ış

Mostralarda gördüğümüz folyasyon, klivaj, budinaj, lineasyon gibi di ğer yapılar bu genel
grupları oluşturan deformasyon sürecinde k ıvrımlanma ve kırıklanmaya bağlı olarak gelişirler. Buna
göre bir bölgede jeoloji haritas ı yapmakla işe ba şlayan ve yorenin yap ısal gelişimini çözmeyi,
paleocoğrafyay ı çizmeyi, dinamik stratigrafiyi kurmayı amaçlamış olan jeolog şu soruların yanıtlarını
araziden ç ıkarmak zorundad ır.
1- Yap ıyı oluşturan gerilmeler, türleri, yönetimleri,
2- Muhtemel gerilme fark ı,
3- Deformasyona u ğrayan malzemelerin elastik parametreleri ve gerilmelerle kar şllaştınlıp,
yorumlanması,
4- Porozite ve, bo şluk basıncının deformasyona etkisi,
5- Mineralojik bileşimden de yararlanmak suretiyle deformasyonun geçti ği derinliğin,
dolay ısıyla kuşatılmış basıncın ve örtü kahnl ığın ın bulunması,
6- Yine mineralojik verilerden yararlanmak suretiyle ve gömülme derinli ğini kullanarak
deformasyon sürecindeki s ıcaklığın tahmini,
7- Kayaçlardaki anizotropi özelliklerinin ay ıktanmas ıyia önceki deformasyonlar ın sonrakiler
üzerine etkileri,
8- Zaman faktörü,
9- Deformasyonlann zaman s ırasına konulması ve genel yorumlamas ı,
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K1VRIMLA R

Katmanlı kayaçların dalgalar şeklindeki deformasyonlar ına kıvrım denir. Bir k ıvrım
denildiğinde kubbe şeklindeki bir antiklinalle, onu izleyen tekne şeklindeki senklinal kastedilir.
Kıvrı mlar bir yörenin tektonik gelişimini açıklamada en önemli yap ısal unsurlard ır. Bu yüzden
çal ışıldıkları yerlerde çe şitli yönlerinin ara ştırılmas ı ve not edilmesi gerekir. Bir k ıvrım çal ışmasında
şu noktalar dikkate al ınır.
1- Kıvrım ın geometrisi,
2- Kıvrımlanmayla benzerle ştirilen deneyler,
Bu gün laboratuvarda bu tür deneyler yap ılmamaktad ır. Bu yüzy ılın başlarında kil pasta
kullanmak suretiyle bas ınç kutular ı ad ı verilen basit aletlerde denemeler yap ılmış ve doğadakine
benzer k ıvrımlar elde edilebildiği görülmüştür ( Şekil 38).

Şekil 38. Sıkıştırma kutusu

3- Kıvrımların diğer yap ı şekilleriyle, özellikle faylarla ili şkileri,
4- Kıvrımların beraberindeki di ğer yapı unsurlarıyla birlikte büyük tektonik birimler
içerisindeki durumlar ı
5- Kıvrımlanmış kayaçlarda meydana gelen slump (kayma, oturma), klivaj
(kayaç dilimlenmesi), folyasyon, lineasyon, budinaj ve benzeri mikro yap ılar.
Katmanlar ba şlangıçta yatay durumdad ırlar. Deniz taban ında biriken henüz kat ılaşmamış
sediman malzemesinin durayl ı kalabilmesi ancak yar ım dereceden daha küçük taban e ğimlerinde
ve sakin ortamlarda sözkonusudur. Havza taban ın ın 1' lik eğirni bile henüz katılaşmamış malzenin
bir yerden bir yere akmas ına neden olur.
Tortullarm dışında katmanlı olma durumu bazı volkanik, metamorfik ve magmatik kayalar
için de sözkonusudur. Örneğin bir bazalt lav ı aralarına karıştığı sediman istifi ile birlikte
deformasyona uğrayabilir ve bir kireçta şı katmanı gibi kıvrımlanma gösterebilir. Bunun d ışında
banth gabro gibi magmatik kayaçlarda olu şumlarından sonra uğradıkları plastik deformasyonlar ı
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sergilemek üzere k ıvr ımlı yap ıya sahip olabilirler. K ıvrımlar ı ya bir mostrada gözle görebiliriz veya
varlıklarını jeoloji haritalar' yapmak suretiyle anlayabiliriz. K ıvrım çalışmasında katmanlar ın
doğrultu, eğimlerini harita üzerine do ğru bir şekilde işlemek ilk yapılacak iştir.
doğrultu/eğim (strike/dip)
senidinai
antiklinai

Jeoloji haritalan olu şturulurken büyük yap ıları daha iyi takip edebilmek için hava
fotoğrafları son derece yararl ı gereçlerdir. K ıvrımiar çeşitli jeolojik olaylarla meydana getirilirler.
Her tür deformasyonun kökeninin tektonik oldu ğunu yani gerilmelerin yer içerisinden
kaynakland ığını (levha hareketleri ile) veya bu olaylar ın çok büyük alanlar ı ilgilendirdiğini
düşünemeyiz. Bu yüzden kıvrımları başlıca 4 büyük s ın ıfta toplayabiliriz.

1- Bu grupta birinci derecede diyastrofik olaylarla meydana getirilen k ıvrımlar yer alırlar.
Diyastrofizma yer kabu ğunda büyük deformasyona neden olan, okyanuslar aç ıp kapayan, orojenler
oluşturan (kıvrı ml ı dağ kuşağı) levha hareketlerinin tümüne ve bu s ırada meydana gelen dolayl ı
olaylara denir. Burada söz konusu olan deformasyon büyük çaptaki yatay kuvvetler nedeniyle
meydana getirilirler. Bu s ırada derin gömülme ve yüksek ku şatılmış hasınçlar kayaçlar ın plastik
davranışlarını sonuçlar. Bu olaylara birinci! tektojenez adi verilir.

2- Ikinci grupta büyük kaya gruplar ı n ı n akmalan, kayarak yer de ğiştirmeleri ve içerisinde
kıvrımların da yer aldığı bu sırada meydana gelen deformasyonlar yer al ırlar. Bu büyük kütle
kaymaları, birincil tektojenezin yol açt ığı yükselmeler ve denge bozukluklar ı ile meydana gelirler.
Bu suretle yer kabu ğumuzdaki epirojenik hareketler olarak adland ırdığınıız dü şey yükselme ve
alçalmalarda levha hareketleri sonucunda ortaya ç ıkmaktadırlar. Bu yükselme ve alçalmalar yer
yuvarımızı izostatik bir dengeye zorlarlar. Bu şekilde bu grupta meydana getirilen deformasyonlar
ikincil tektojenez veya çekim tektoni ği başl ığı altında incelenirler (Gravity tectonics).

3- Üçüncü grupta hipojen (derinlerden köken alan) kuvvetlerin lokal olanlar ı söz konusudur.
Buradaki deformasyonlar ve k ıvrımlanmalar tektonik kökenli olmas ına rağmen çok küçük alanlar ı
ilgilendirirler ve büyük tektonik birlikler içerinde yerel gerilmelere ba ğlı özgün kişilik taşırlar.
Diyapirik kıvrımlar, tuz domları (Halokinetik yap ılar; Halokinesis) gibi yap ılar bu grupta yer al ırlar.
Burada çalışan gerilmeler malzemenin özelliği nedeniyle ortaya ç ıkan bir jeolojik olaydan köken
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alırlar. Örneğin bir kaya biriminin yer alt ında su alarak şişmesi genişleme isteğinin lokal bir sıkışma
yaratmas ıdır. Bu lokal gelişmelerin yine de oldukça büyük bir alanda etkili olmas ı yapın ın bu grupta
ele al ı nmas ı için gereklidir. Bu mekanizma ile meydana getirilen küçük boyutlu olaylar kökeni
tektonik olmayan yap ılar grubuna da al ınabilirler.

4- Bu gruptada yeryuvanm ızı n yalnız yüzeyine ait erozyon, kayma, şişme ile meydana
getirilen ve kökeni tektonik olmayan k ıvrımlar yer al ı rlar. Bunlara nontektonik prosesler (k ıvr ımlar)
denir.

KIVRIM GEOMETRISI

Bir km- nı-Ida iki kanat bulunur. Kanallar ın birleştiği ve bükülmenin en fazla oldu ğu yere
şarniyer ad ı verilir ve tam buradan k ıvr ı m ı n kıvr ı m ekseni geçer ( Şekil 39). .K ıvr ımlanmaya kat ılan
ve üst üste bulunan bütün katmanlann birer k ıvrım ekseni bulunur. Bu şekilde luvr ım ekseninin
bulunduğu düzleme eksen düzlemi ad ı n ı veriyoruz. Bir k ıvrım ın topografik olarak en yüksekte
bulunan yerine doruk (apex) ve doruk noktalar ın ı birleştiren çizgiye de doruk ekseni adi verilir.
Bir k ıvr ımın en çok bükülen k ısm ı topoğrafyada her zaman en yüksek yerini olu şturmaz. Bu yüzden
eksen ve apeksin yerlerinin tam bir şekilde saptanmas ı örneğin petrol jeolojisi gibi bir amaçta
hayati bir önem ta şı r.
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Şekil 39. Kıvrımlı) hükümleri

Bir senklinalin en derin yerini birle ştiren çizgiye senklinal taban ı ve üst üste bulunan taban
çizgilerinin içerisinde bulundu ğu düzleme taban düzlemi ad ı verilir.
K ıvrımlar eksen düzlemi ve eksenin konumuna göre de ğişik durumda bulunabilirler
( Şekil 40).
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Şekil 40. Kıvr ım eksen ve eksen düzleminin de ğişik durumları

Birinci şekilde eksen yatay, eksen düzlemi dü şey konumda, eksenin doğrultusu K-G; ikinci
şekilde eksen dal ımh, eksen düzlemi dü şey konumda, eksenin konumu K-G,60°K dir; üçüncü
şekilde eksen dü şey, eksen düzlemide dü şey konumda olup, eksenin durumu K-G,90" ; dördüncü
şekilde kıvrım ekseni yatay, eksen düzlemi e ğimli; beşinci şekilde eksen ve eksen düzlemi yatay
konumda olup eksenin durumu K-G; alt ıncı durumda ise, eksen ve eksen düzlemi e ğimli, eksenin
durumu K45B,30' ).
Antiklinal ve senklinaller jeolojik yap ı şekilleridir. Bunlar ın doğadaki dağlar ve çukurluklarla
ilgileri yoktur, hatta yeryüzünde ç ıkıntı oluşturan kesimler erozyona hedef olacaklar ı için çoğu
zaman bir antiklinali do ğada bir çukur alan, senklinali de bir yükselim şeklinde görürüz. Bu olaya
rölyef terslenmesi (relief invertion) ad ını veriyoruz Bu durum k ıvrımlanmaya uğrayan malzemenin
dayanımıyla ilgili olduğundan rölyef terslenmesini daha çok fili ş türü yumuşak sedimanlardan
oluşan istiflerde görürüz. Örne ğin bir derin deniz çokelimi olan Alp sisteminde rölyef terslenmesine
sık sık rastlan ır. Buna kar şılık Avrupa'da kireçta şlarından olu şan ve oransal dayan ımlı sayılan Jura
Dağlarında antiklinaller birer da ğ, senklinaller birer çukura kar şılık gelirler ( Şekil 41).
Bir antiklinalde k ıvrı mlanmaya kat ılan katmanlardan en ya şlı olanı antiklinalin çekirde ğinde
yer alır. Buna kar şılık bir senklinalde serinin en genç katman ı senklinal çekirdeğinde bulunur
(Şekil 42),
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Şekil 41. Kıvrımlarda erozyonlar ı n yol açt ığı roliyef terslenmeleri

Şekil 42. Antiklinal ve senklinalde katmanlar ın durumu

Herhangi bir yörede çal ışmalar ı m ız sırasında yap ı sal jeolojiyi kurarken stratigrafiyi yani
sahadaki istiflenmeyi de mutlaka saptamam ız gerekir. Bu s ırada istifin en derin seviyelerini daima
antiklinal eksenlerinin üzerinde aramam ız gerekir. Ölçülü kesit yapmam ız gerektiğinde şayet
birimin tabanını görüyorsak buradan ba şlarız. Tabanı görmüyorsak içerisindeki k ıvrımlar ı
haritalad ıktan sonra ölçülü kesitimizi en derin kaz ılmış bir antiklinal ekseninden, senklintıl eksenine
doğru yaparız.
Kıvrımlar çok çeşitli şekilde sınıflandırılabilirler. Bunlardan geometrik s ımflama, morfolojik
sı n ıflama ve oluşum mekaniğine göre yap ılan sınıflamalar en yayg ın olanıd ır.

1 Geometrik S ınıflama
-

Bu sın ıflamada kıvrım kanatlar ı ve eksen düzleminin konumu esas al ınır.
a ) Simetrik Kıvrımlar
-

Kanatlar eksen düzleminin iki yan ında simetrik olarak bulunurlar ( Şekil 43). Burada eksen
düzlemide dü şey konumda görülmektedir. Kanatlar eksen düzleminin iki yan ı nda simetrik fakat
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eksen düzlemi eğimli olduğu zaman kıvrı m yine simetrik fakat eksen düzlemi devrik olarak
nitelendirilirler ve ba şka bir gruba sokulurlar. E şit yan basınçlarla homojen kaya katmanlar ı nda
meydana gelirler.
Dik simetrik dat ı ms ı z
harita

Dik simetri k daliffill
harita

ED enine kesit

en ı ne kesit ED

Şekil 43. Simetrik k ıvnm

b-) Asimetrik Kıvrımlar

Bu tür kıvrımda eksen düzleminin iki taraf ındaki kıvnm kanatları eksen düzlemine göre
asimetrik durumdad ır ( Şekil 44). Asimetrik k ıvrımlar eksen düzleminin durumuna göre dik
asimetrik veya eğik asimetrik olabilirler. E ğik asimetrik kıvrımlara, devrik (overturned) k ıvrımlar
da denir. Bunlar da dahml ı veya dahms ız olabilirler.
dik a s ı metri k dal ı ms ı z

e ğ ik asimetrik dal ı ml ı

Şekil 44. Asimetrik k ıvrı mlar

c-) İ zııklinal Kıvrım

Kanatlar ve eksen düzlemleri birbirine paralel olarak geli ş ir. Eksen düzleminin ço ğu zaman
eğik olmasına karşın, dik durumda da bulunabilirter ( Şekil 45). Bunlarda k ıvrım ekseni çoğunlukla
dahmsız olarak bulunur. Uzun süreli deformasyonlar derin gömülme ve ileri kabuk k ısalmas ı
sözkonusudur.
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Şekil 45. Izoklinal kıvrırrılar

d-) Yat ık Kıvrımlar (=recumbent fold)
Bunlar eksen clüzlend hemen tümüyle yatay durumda olan k ıvr ımlard ır ( Ş ekil 46).
Bu tipin bir alt türü olarak Kaskad k ıvnmlar bulunmaktad ır. Burada k ıvrım bir şelalenin
akışı gibi devaml ıl ı k göstermektedir. Metamorfik kayaçlarda eksenleri yatay konumda olan küçük
ölçekli kıvr ırrı lanmalar kaskad k ıvr ım sayilab lar.

Şekil 46, Yatık kıvrı m

Yat ık kivrırolar ı n özellikle Alpler-de çok orıemildir. Burada çok şiddetli ve uzan süren
k ıvrımlanrna olaylar ıyla kilometrelerce devam eden yat ı k kıvrımlar geli şmiştir ( Ş ekil 47). Avrupalı
jeologlar bu tür koir ımin geometrisini belirleyerek bölümlerini ay ırm ışlardı r. Bu tür büyük yat ık
k ıvrımlara nap (=Nappe) ad ı verilir. Bu tür bir tektoni ğin bulundu ğu yerden söz edilirken de
"naplı yap ı" terimi kullan ılır. Bir yat ık kıvrımda terslerı mi ş kanattaki katmanlar incelmi ş olarak
bulunurlar. Buna kar şılık normal kanatta katmanlar kal ınd ırlar. Nap ın ilerleyen kısm ında
kemerlenmenin maksimum oldu ğu kı s ına şarniyer (arc bind), en ileride olan kesimine de al ın
(Front) ad ı verilir. ilerleyen nap ın normal kanad ı üzerinde meydana gelmiş olan ileriye do ğru ikinci
derecedeki k ıvrımlara parmaklanma (dijitasyon = digitation) denir. Nap ın en arkada kalan k ısmi
da kök zonu ad ını al ır. Bu tür napl ı durumlar Alplerde Helvetik naplar ında (İsviçre Alplerinde)
yaygınd ır. Burada kıvrımın iç k ısmında genellikle Paleozoyik ya şlı kristalin bir çekirdek, d ışında da
sedimanter bir kabuk bulunur.
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Şekil 47. Bir nap ın bölümleri

Jeolojik zamanlar sırasında olu şan bu naplar olu ştukları zanaandaki yap ı ve görünümlerini koruyamazlar. Zamanla erozyonla kök ve al ın k ısm ı aras ı ndaki nap k ısm ı a şind ırdarak
silinir. Bu durumda bir temel üzerinde kök zonu ile ba ğlantısız nap kalıntıları kalır ( Şekil 48).
Bu şapka şeklindeki kondulara klip ad ı verilir. Bunlar ın iç yap ılar ın ın incelenmesi ve kök zonu
olabilecek kesimle korelasyonlar ın yapılmas ıyla başlangıçta bir nap şeklinde olu ştuklar ı sonucuna
gidilir.

Şekil 48. Nap ı n erozyonu ve klipleri

Bugün nap terimi, iç yap ısında bir yat ı k kıvrım geometrisine sahip olup olmad ığı na
bakılmaksızın, bir sürüklenim üzerinde (çok dü şük eğimli itki fay ı) kendisinden daha genç serileri
bir allokton yayg ı şeklinde örten her tür olu şuga uygulanmaktad ır. Bu kapsamda örne ğin
okyanuslar ın kapanma aşamas ında ve kıta k ıta çarp ış malar' s ıras ında okyanus kabuguna ait
malzemenin üzerleyen bitiş ik kıta kenar ı üzerine (ço ğunlukla k ıta platformunun üzerine) veya retro
şaryajlarla (geriye itkilenme) okyanus kabu ğu üzerine ("ilimler halinde itilen okyanus kabu ğuna ait
malzemenin tektonik konumundan da bir nap olarak sozedil ınektedir.
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Bu şekilde ofiyolit nap ı terimi yerbilim literatürümüzde kullan ılmaktad ır. Naplar birer
litostratigrafi birimi olarak co ğrafi adlarla da helirtilmektedir (Örnegin, Anadolu Nap ı). Burada
jeoloji dilinde bugün yayg ın olarak kullan ılan allokton, otokton ve paraotokton terimlerini de
açı klamak gerekmektedir. Olu ştu ğu yeri koruyan ve alt ı ndaki birimlerle birincil ili ş kileri değişmemiş
litostratigrafi birimlerinden söz ederken bunlar ın otokton karakterLi olduklar ı helirtilir. Bu durumun
tersi aliokton olma halidir. Olu ştugu ortam ı korumayan, tektonik ta şı nma ğa u ğramış birimler
alloktondurlar. Daha önce allokton karakter kazanm ış bir temel üzerinde geli şmi ş veya temeli ile
tektonik ta şı nma ğa uğram ış göreli otokton hiri ınler içinde paraotokton terimleri bu birimlerin
stratigrafik ve tektonik karakterlerini aç ı klar ( Şekil 49 a).
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Şekil 49 a. Otokton ve allokton ve göreli otokton (Paraotokton) durumlar ın enine ve
dikme kesitlerdeki durumlar ı

e ) Monoklinai Kıvrım veya Fleksür
-

Bunlar bükülmenin tek kanatl ı olarak meydana geldi ği kıvrımlard ır ( Şekil 49b). Faylanma
olayı ile yakın ilgileri vard ır. Katmanlar önce monoklin k ıvrı mlanmayla incelebilir ve daha sonra
da bir normal fay meydana gelir. Derinlerde meydana gelen faylanmalar, yüzeyde şayet plastik

monoklinalin yana do ğ ru fay 5eklinde

derindeki taylanman ı ny zeyde monoktinal
geli ş im ı ne neden otrna5

Şekil 49b. Fleksür veya monoklinal k ıvrı m
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davranabilme yetene ğinde kayaçla ı. ( şeyi gibi) yer al ıyorlarsa,bunlara tek kanath k ıvr ım şeklinde
yans ıyahilirler. Yanal yayil ı mlar ında inhomojen tortullar da e ş itsiz yan bas ınçlarcla veya blok
faylanmalar ın yaratt ığı diferansiyel yükselme veya alçalmalaria meydana getirilebilirler. Bu şekilde
yöredeki bir dü şey hareketin göstergesi durumundad ırlar. Ülkemizde Beypazar ı fleksürü ünlü bir
tek kanatl ı kıvr ımlanmad ır.

Bu temel k ıvrım modelierinden ba şka yine eksen ve kanallar ın durumuna göre çok çe şitli
kıvr ımlar bulunur. Ba şhealar ı ş unlard ı r:

1- Silindirik Kıvrımlar
Bu tip kıvrımlanmalarda bir seri kıvrım söz konusudur ki bunlar ın eksenleri birbirlerine
paraleldir, dolay ısıyla kanatlarda birbirlerine paralel durumdad ırlar ( Şekil 50 a). Kıvr ım eksenlerine
dik kesitlerinde bunlar şekil ve büyüklük bak ı m ından birbirlerine benzerler ve var ı m daire
halindedirler. Petrol konusunda önemli yap ılardand ır.

Şekil 50 a. Silindirik kıvr ımlar

2- Koni şeklindeki luvrımlar
Bunlarda da bir seri k ıvrımlanma söz konusudur ki, k ıvrım kanatlar ı birbirleriyle ve
kıvrım eksen düzlemiyle aç ılar yaparlar. K ıvrımın kesiti eksenin dal ım noktas ına yakla şt ıkça daral ır
(Şekil 50 b).
3- Zig-zak kıvrımlar (= şevron=chevron Eolds)
Bu tür kıvrımlarda kıvrım şarniyerlerinde kanatlar birbirleriyle keskin aç ılar meydana
getirirler ( Şekil 51). Bu tür k ıvrımlara Belçika ile Ruhr kömür havzalar ında rastlanmaktad ı r.
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dal ı m yönünde knerun cap ı n ı n küçülmesi
A 4
.A 3

Şekil 50 b. Konik kıvrımlar

Şekil 51. Zik zak k ıvrımlar

Genellikle gevşek malzemede küçük boyutlu olarak meydana gelen bu k ıvrımlanmada eksen
bölgelerinde katman ın kırilmas ı söz konusudur.
4- Kutu kıvrımlar (Box folds)
Bu tür kıvrımlarda k ıvrım kanatlar ı köşeli olarak k ıvr ımlanmışlardır ( Şekil 52). Jura
dağlarında bu tür kıvrımlanmalara rastlanmaktad ır. Bu tür kıvrımlanmalar bazen sedimanlar ın
yı k ılmalarıyla da oluşabilmektedirler. Böyle durumlarda k ıvrımın kanatlar ının köşeli kıvrilan yerleri
tam keskin aç ıl ı olarak meydana gelebilmekte ve bu keskin k ıvrımlanmış ve bir yerde de art ık
kırıklanmış olan kısımlar ileri bir a şamada faylanmaya geçebilmektedirler. Bu şevronlar ı n meydana
getirdikleri keskin bükümlenme ile olu şmu ş düzlemlere kink düzlemleri ad ı verilmektedir.
Petrotektonik konulu çal ışmalarda, yönlü al ı nm ış örneklerde mika gibi levhasel mineraller de
gelişmi ş ve yine kink düzlemleri olarak adland ırılan bu keskin büklümleri incelemek ve ölçümler
yapmak, yöre deformasyonu ve gerilme düzeni hakk ında fikir sahibi olmaya olanak sa ğlar.
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Şekil 52. Kutu kıvrımlar ve kinkleşmeler

Kutu kıvrımlara örnek olarak, Paleozoyik'ten beri süren dü şey hareketlere sahne oldu ğu
ileri sürülen, Zagros da ğlarının güneydoğu kesimleri yenilebilir. Kan ıtlardan birisi olarak da kutu
tipi kıvrımlanmalar gösterilmektedir. Jeologlar İnfrakambriyen ya şlı tuzların hareketlerinin de bu
yükselmeye yard ımcı olduğunu ve kutu tipi kıvrımlanman ın bu tuzlarda geliştiğini belirtmektedirler.

5 Yelpaze şeklindeki kıvrımlar (Fan folds)
-

Burada kıvrımın kanatları birbirlerine dönük olarak meydana gelmi ştir ki, Alp'lerde
Mont-Blance'da bu tür kıvrımlanmalara rastlanm ıştır. İleri sıkışma ile boğumlanma ve malzemenin
derin gömülmesi söz konusudur (Şekil 53).

Şekil 53. Yelpaze kıvrımlar
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MORFOLOJİK SINIFLAMA

Bu sınıflamada k ıvrımlanma sırasında meydana gelen değişiklikler konu edilir.
a-) Konsantrik Kıvrunlar (Concentric folds)
Bu kıvrımlanmada istifte k ıvrımlanmaya kat ılan katmanlar ın kahnlıklan değişmez.
Katmanlar u ğradıklar ı yan basınçla kıvnmlanırlarken senklinallerin genç, antiklinallerin ya şlı
katmanlar ındaki daralmalar, katmanlar ın birbirleri üzerinden kaymalar şeklindeki hareketleriyle
karşılanır ( Şekil 54).

Şekil 54. Konsantrik k ıvrım

Burada deformasyon birer kesme düzlemi

şeklinde çalışan katman düzlemlerinde

gelişmektedir. Uzun süren deformasyonlara i şaret ederler. Genellikle kalın katmanlı kompetan
kayaçlarda geliş irler. Antiklinaller giderek geni şlerken, senklinaller giderek daral ır. Gerçekte daha
ileride değinileceği gibi luvrırrılarımanın konsantrik karakteri korumas ı, açık kıvrımlanma adını
verdiğimiz yayvan plilenme evresinde söz konusu olabilir. Daha s ık kıvrımlanmaya gidiş, katmanlar ı
farklı davran ışlar sergilemeye de yöneltebilmektedir.
b-) Benzer Kıvrımlar (Similar folds)
Bu kıvrımlarda istifteki katmanların boyutları deformasyon s ırasında birbirlerine e şit
olarak kalır. Kıvrunlanma sırasında kanatlardan eksenlere do ğru, madde akışı zorlanır. Kanatlar
incelirken, eksen bölgeleri kalınlaşır ( Şekil 55). Bunlar madde ak ışına izin verebilecek
nitelikteki plastisitesi yüksek serilerde geli şirler. Herhangi bir yönde levha hareketleri ile ortaya
çıkan gerilmeler değişik litolojilerde değişik yoğunluklardaki deformasyonlara neden olurlar.
Yumuşak seriler çok k ıvrımlanırken, daha sert olanlar yayvan plilenmeler ortaya ç ıkarı rlar.
Bu şekilde kıvrımlanma terminolojisinde aç ık ve kapal ı k ıvrımlanma kavramlar ı gündeme gelir.
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Şekil 55. Benzer k ıvrım

Genellikle kompetan kayaçlar aç ık ve konsantrik kıvrımlanmalar olu ştururlar. Bu biçimdeki
kıvrı mlar özellikle petrol jeolojisinde son derece büyük öneme sahiptirler. Bunlar ın gömülü olanlar ı
petrol birikimleri için uygun, alçak basınç alanlar ı meydana getirirler.
Arazi çalışmalar ımız sırasında şayet oransal kompetan bir kayaçta benzer türde bir
kıvrımlanma görürsek, bu durum bize deformasyonun madde ak ışına izin verecek bir tektonik
zorlanma, bir yumu şama döneminden geçtiğini anlatır. Bu tektonik gerilmeler levha hareketleri ile
ortaya çıkan deviyatorik gerilmelere eklenen litostatik bas ınçlard ır. Bu şekilde kıvrım türüne
bakarak deformasyon s ırasında egemen olmuş koşulları da yorumlayabiliriz.
c-) Antiklinoryum ve Senklinoryum
Bunlar kanatlar ında çok say ıda antiklinal ve senklinalin yer ald ığı büyük yapdard ır
(Şekil 56). Amerika'da Appala ş orojeninde, Avrupa'da da Ren havzas ında bu tür yap ılara
rastlanmaktad ır. Arazi, kıvrınalanmayı izleyen evrede derinden etkilenmek suretiyle çok büyük
pililenmeler meydana getirmektedir. Burada antiklinal ve senldinallerin eksen düzlemleri
kemerlenmenin merkezini i şaretleyecek şekilde bir yelpaze tarz ında düzenlenirler.

anti klinoryum

sen klinoryum

Şekil 56. Antiklinoryum ve senklinoryum
51

d-) Kademeli Koir ımlar (en echelon folds)
Bunlar birbiri ard ıs ıra yeralan kıvrımlard ır. Bunlardan bir ana yap ının etrafında yeralan
türde olanlar ı yaygın biçimde izlenebilirler. Bu ana yap ı bir do ğrultu at ımlı fay olabilir. Bu do ğrultu
at ımlı faylanmay ı ortaya çı karan basit makaslama biçimindeki gerilme, bu ana yap ı nın iki tarafında,
yapı ile dar aç ılar oluşturan küçük boyutlu devrik asimetrik kademeli k ıvrımlar meydana getirirler
(Şekil 57). Bu küçük kıvrımların devrikliği ve ana yap ı ile yaptıkları dar açılar, bize ana yap ıdaki
hareket yönünü verirler. Saf makaslamaya u ğrayan araziler ise daha büyük boyutlarda, ekseni
dalı ml ı, dik simetrik kademeli k ıvr ı mlar sergileyebilirler.

dik simetrik dal ı ml ı kademel ı k ı vmrnlar

do ğ rultu at ı nı Ir fay lanma ğ a ba ğ l ı kademeli
k ı vr ı mlar

Fay

Şekil 57. Kademeli k ıvrım
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OLU Ş UM NIEKANIĞ-1 BAKIMINDAN SIN İFLANIA

Bu sınıflamada gerilme düzeni, kayaçlar ın davran ışları kriter olarak al ınır. Gerçek kaya
kütleleri gerilmeler kar şısında ideal elastik ve ideal viskoz davran ışa sahip cisimlerin sahip olduklar ı
özelliklerin bir kar ışımı şeklinde deformasyonlar sergilerler. Ba şka bir anlatımla kaya kütlelerinin
deformasyonlar ında olayın hem elastik hem de viskoz bile şeni bulunur. Gerilmenin şiddeti,
gömülme derinliği, sıcaklık ve zaman faktörleri bu elastik ve viskoz bile şenlerine göre azahp
çoğalmasını sağlayarak değişik davranış kademeleri ortaya ç ıkarırlar. Buna göre:
Visko-elastik davranış : Gerilme uygulanan bir cisim temelde bir elastik davran ış sergiler.
Bu davranış elastik s ınıra kadar belirli bir süre devam eder bu evreye visko-elastik davran ış denir.
Gerilmenin kaldırılması durumunda orijinal şekle dönüş hemen gerçekleşmez ve elastik deformasyonun sıfırlanmas ında geciken bir miktar yamulma olur (delayed recovery). Biçimdeki bozulman ın
başlangıçtaki haline dönü şte ortaya çıkan bu gecikme çok önemli bir jeolojik olay ın sorumlusu
olarak kar şımıza çıkar. Bu olay bir depremin ana şokunun izleyen ve giderek etkisi, yani elastik
yamulman ın miktarı azalarak süren ardç ıl şoklard ır. Kırdmayla meydana gelen ana serbestleme tam
bir sakinlik sa ğlamamakta ve gecikmi ş yamulmalar arkadan izleyerek sakinlik zamanla meydana
gelmektedir. Kayaçlar ın çoğu düşük miktardaki gerilmelerle visko-elastik davran ış sergilerler.
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Şekil 58 a. Visko-elastik davran ış

Elastiko-viskoz davran ış : Bir malzeme temelde viskozite kanununa uyar. Fakat k ısa süreli
gerilmeler altında elastik davran ır ki, bu duruma elastikoviskoz davran ış denir.
Zift, bu tür davran ış için iyi bir örnektir. S ıkıştırıldığında gerilme çabukca kald ırılırsa
meydana gelen elastik yamulma tümüyle geri döner. Buna kar şılık uzun süreli gerilme etkisinde
cisim mükemmel viskoz davran ış gösterir ( Şekil 58 h).
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zaman (t)

Şekil 58 b. Elastiko-viskoz davran ış

Plastik davranış : Çok düşük,gerilme de ğerlerinde elastik, fakat kritik bir noktadan sonra
(Yield stress) mükemmel viskoz davran ış gösterme halidir.
Kayaçlar ın gerilmeler etkisindeki davran ışları yinede bu davran ış sınıflarından yalnızca
biriyle ifade edilemez ve , bu s ınıflardaki durumlar ın bir k:a şım ı (kombinasyonu) şeklinde
deformasyonlar sözkonusu olur. Buna göre, bu ayr ı davranışl

ıı temsil edildiği şu kıvrımlanma

tipleri aynlabilir:

a-) Konsantrik kwr ımlanma (concentric folding),
b-) Kesme (klivaj) kıvrımlanması (shear folding),
c-) Akma kıvrımlanması (flow folding).

a ) Konsantrik Knrrantlanma
-

Deformasyon katmanlann, birbirleri üzerinden kaymas ı şeklinde kompetan serilerde
meydana gelir. Gerilme saf makaslama türünde kompresyondur. Katmanlar ın davran ışı visko-elastik
karakterdedir. Bu k ıvrımlanmalar, bazen kapal ı dom şeklindeki özel yapıları ortaya çıkarırlar
(Şekil 59). Bazan da bazı özel jeolojik yapılar, dolaylı olarak konsantrik k ıvrımlanmalar meydana
getirirler. Bütün kayaçlarda gerilmelerin ba şlangıç evresinde kı sa da olsa bir elastik davran ış evresi
sergilenir. Gerilme etkisinin devam ında malzemede kal ıcı bir biçim bozulmas ı nut yanında,
gerilmenin kalkmasıyla geri yans ıyan küçük bir miktar elastik davran ış meydana gelir. Bu geri
yansıyan (rebound) miktara (recovered strain) kurtar ılmış yamulma denir. Bu yüzden buradaki
toplam davran ış visko-elastik olarak nitelendirilir.
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Bir

k ı vr ı mtanmada deformasyonun
geri dönen miktar!

Şekil 59. Konsantrik k ıvrımlanma

Kapalı antiklinaller ve senklinaller dairesel veya elips biçimli olurlar. Dairesel olduklar ında
kıvrım ekseni her tarafa ışınsal dalımlıdır. Bunlar petrol ve do ğal gaz depolanmalar ı için son derece
uygun yapilard ır, Tuz domlar ı da yer alt ında su alarak şi ştiklerinde, kendilerini saran özellikle
kireçta şı katmanlar ında konsantrik kıvrımlanmalara neden olurlar.
Bunlar köken bak ımından gerilmelerin lokal oldu ğu üçüncü! tektojenez grubunda yer al ırlar.
Petrol birikimleri aç ısından aranan son derece önemli yap ılardır ( Şekil 60). Bu tür geli şim
yeryüzünde de çok özel bir tak ım yüzey şekilleri meydana getirir. A şağıdaki malzemenin şişmesi
ile kabaran yüzey erozyona hedef hale gelir. A şınmalar yüzeyde de dairesel, içedönük, ışınsal
drenajlı, krater benzeri bir yüzey şekli olu şturur.

çukurluk
ta ş kapak

kubbele şmie
katmanlar

Şekil 60. Konsantrik k ıvrımlanma tipleri, tuz domu
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b-) Kesme (klivaj) Kıvrımları
Bu tür k ıvr ı mlarda deformasyon hareketi katman içerisindeki ikincil kesme düzlemleri
boyunca olur ( Şekil 61). Katman ın bu ince dilimleri aras ındaki diferansiyel hareket katmana
k ıvr ımlarım ış bir görüntü verir. Bu tür deformasyonlarda bir yan bas ınç gerekli olmayabilir. Çok
yerel, bir seri makaslama hareketi bu tür It ıvrı mlanmay ı olu ş turabilir. Hareket katman içi bir
thlatasyon şeklinde gelişir. Visko-elastik davran ış k ır ılmaya kadar sürer. Klivaj düzlemlerinin
oluşumu gevrek davran ışla serbestlemedir. Gerilmenin devam ında malzeme plastik bir davran ışa
yönelmiştir. Kıvrı mlanma olayı yeterli ku şatılmış basınç alt ında cereyan etmiyorsa, ba şka bir deyi şle
derin gömülme yoksa malzemenin hükülmeye zorlanmas ı eksen düzlemi klivaj ı dediğimiz eksen
düzlemi yak ın ında ona paralel, uzakla ştıkça yelpaze şeklini alan birbirlerine yak ın kırılmalara yol
açar. Bu klivaj ı n oluşumunu takiben, deformasyon art ık bu klivaj dnJemleri üzerinde tümüyle geri
dönüşsüz olarak meydana gelmeye ba şlar. Giderek k ıvr ımlanma daha kolay gerçekle şir hale gelir.
Bu s ı radaki davran ış da elastiko-viskoz olarak de ğerlendirilir. İ kinci] kesme düzlemleri katman
düzle ınine dik veya verev durumda bulunabilirler.
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Ş ekil 61. Kesme k ıvrı mlanması

c-) Akma Kıvrımları (ptigmatik kıvrımlar= flow fold ı ng)
Bunlarda deformasyon olay ı tam bir viskoz akma şeklinde meydana gelebilir. Özellikle
yüksek sıcaklık ve bas ınç etkisindeki metamorfik kayalarda görülürler. İnce katmanlar küçük ve
düzensiz kıvrınalar olu şturarak akm ış gibi bir manzara gösterirler ( Şekil 62). Bu sırada küçük
katmanlar boğumlanarak kopahilirler ve kesik kesik devam ederler. Gnayslarda bu tip ptigmatik
k ıvrımlara s ıkça rastlan ı r.
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Şekil 62. Ptigmatik k ıvrımlanma

BAZI ÖZEL KIVRIMLAR

Bazı kıvrı mlar geniş alanlarda kompozit biçimler ortaya koyabilirler.
1- Disharmonik Kıvrımlar
Kompetan ve inkompetan kayaçlardan olu şan istiflerde disharmonik kıvrımlara sıkça
rastlan ır. Deformasyon s ırasında katmanlar ın birbirine uyamamas ı bu biçim kıvr ımlanmayı meydana
getirir. Bu sırada plastisitesi yüksek olan,örne ğin kiltaşı gibi katmanlar daha s ı k kırışıklıklar
oluştururken bunlar ın altında ve üstünde olan kompetan katmanlar daha yayvan biçimde pililenirler
( Şekil 63).

ko mpetan
katm an t
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Şekil 63. Disharmonik k ıvrımlar

2- Diyapirik Kıvrımlar
Bunlar jips, tuz, kil gibi şişme özelliğine sahip istiflerde, kayalarda meydana gelirler. Bunlar
bulundukları istifte, üstlerindeki katmanlar ı, şişme sonucu zorlamalar ı ile delerek bas ıncın az olduğu
yukar ı doğru hareket ederken kendi içlerinde de yo ğun biçimde kıvrımlan ırlar. Bu deformasyon
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s ıras ındaki zorlamalar diyapirik k ıvr ı m kompleksinin kenarlar ı nda bir tak ım faylanmalar ı da
meydana getirir ( Şekil 64).

Şekil 64. Diyapirik k ıvrımlar

Kayaçlarda kompetan veya inkompetan, olma durumu oransal bir ozelliktir ve kayac ın
rijitidesine ba ğlıd ı r. Bir kaya katman ı bulunduğu istifte, alt ındaki katmana göre kompetan,
üstündeki katmana göre inkompetan olabilir. Bunun gibi bir katman yanal devam ı sıras ında bir
yerde kompetan, ba şka bir yerde inkompetan davran ış gösterebilir. Bu durum katman kahnl ığına,
tane boyuna ve diğer katman içi (klivaj, mikro çatlaklar gibi) ozelliklere ba ğlıdır.
Tek düze katmanlardan olu şan istiflerde, deformasyon s ı ras ında daha basit yap ılar meydana
geldiği halde, farkl ı nitelikli kayaçlar ın katmanlar ı ndan olu şan istiflerde çok karma şık deformasyon
yapılar ı meydana gelebilir. Bir kural olarak kompetan katmanlar yayvan pililenmeler şeklinde
kıvrımland ıkları halde inkompetan seriler küçük genlikli, s ık kı vrı mlar olu ştururlar. Kayaçlar
arasında kalın kuvarsit katmanlar ı en kompetan kayaçlard ır. Kalın kireçta şı ve kumta şı
katmanlarıda yine kompetan karakter sergilerler. Tuz ve jips, kayaçlar aras ında en inkompetan
karakter sergileyen türlerdir.

3- Sürüme Kıvrımları
Bunlar inkompetan ve kompetan katmanlar ın ardaland ığı istiflerde deformasyon s ırasındaki
yerel ve özel bir etkile ş imle ortaya ç ı karlar. Kemerlenme s ı ras ında katmanlar ın birbiri üzerinden
kaymas ı inkompetan katman ın, sürüme yönünde, asimetrik pililenmelerine yol açar ( Şekil 65).
Bu tür kıvrunlanma ayn ı tür kayaçlardan meydana gelen istifin ince katmanlar ında da meydana
gelebilir. Bu türü genellikle küçük ölçekli olur. Bu gün ise bir ana yap ın ın kanatlarında yer alan
daha küçük ölçekli, ayn ı deformasyon faz ında meydana gelmi ş bir kaç 10 m çap ında bulunabilen
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tüm pililenmeleri sürüme k ıvrımı sın ıfı na sokmaktayız. Bu küçük k ıvrımların eksenlerinin ana
yapının eksenine paralel olmalar ı, ayn ı fazda olu ştukların ı , bir başka deyişle eş kökene sahip
olduklar ın ı gösterir.

Şekil 65. Sürüme k ıvrı mları

Arazi çalışmalarında sürüme kıvrımlar ını n büyük olanlarının farkedilememesi yapaca ğımız
ölçülü kesitlerde, tekrarl ı ölçmelere ve yanl ış kal ınl ık hesaplamalar ına bizi götürebilir. Ana yap ıyı
oluşturan deformasyon, istifi derinden ve bütünüyle etkiledi ği halde sürüme k ıvrımlanması daha
yüzeysel pililenmeler meydana getirir. Sürüme k ıvr ımlarını n biçimleri bize ana yap ıların yerlerini
bulma imkan ını verir.
Bu kıvrımlarda sürüme, diyapirik, disharmonik k ıvrımlar ve hatta akma k ıvrımları ve tuz
domlan hipojen (derin kökenli) gerilmelerin rejyonelden çok, lokal etkili oldu ğu durumlardır. Bu
yüzden bunlar üçüncül tektojenez ad ı altında toplanabilirler.

4 Dekolman Kıvrımlar (yüzey kwrımlanması = ckcollement)
-

Bu tür kıvrımlanma yan basınçlarla, levha hareketleriyle ve k ıta kıta çarp ışması sırasında
büyük alanları ilgilendirecek şekilde meydana getirilirler. Burada deformasyon ço ğunlukla da
intrüzif katı bir temel üzerinde yer alan tortul örtüde geli ş ir ( Şekil 66). Temel ve tortul örtü
arasındaki s ınır deformasyon s ırasında bir kesme yüzeyi gibi çalışır. Avrupa'da Jura da ğlarında,
Kuzey Afrika'daki Atlas da ğlarında ve ülkemizde de GD Anadolu bölgesi kenar k ıvrımlar ı
ku şağında bu tür kıvrımlanmaya rastlan ır. Levhaların çarpışma zonlar ında, o zamana kadar yitim
zonu dolayında meydana gelmiş olan her türlü birikim ve yap ı sık ışarak deforme olur ve çe şitli
yapılar ortaya ç ıkar. Bu gün orojenez (Da ğ oluşumu) dediğimiz olay bir kıta-kıta çarp ışmasından
başka bir şey değildir (continental collision) .
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kesme diizlemi

Şekil 66. Yüzey kıvrımlanması veya dekolman

ÇEKIM TEKTONİĞİ ( GRAVITY TECTONICS )

Yerkahugunda dü şey hareketler sonucu meydana gelen ve ikincil tektojenez olarak
adlandırdığımız türde kıvrımlanmalar da bulunur. Herhangi bir yerde yatay durumda kal ın denizel
istifler bize bu bölgede jeoloji tarihinde, önce subsidans ın tortullaşmadan hızlı veya eşit cereyan
ettiği, daha sonra tortulla şma hızının sübsidansı geçtiğini ve bölgenin düşey hareketlerle bütününün
yükseldiğini ve su üstü olduğunu ifade eder.
Serilerin kıvrımlanmamış olması, düşey hareketlerin varl ığını gösteren en önemli belgedir.
Bu düşey hareketler s ırasında bazen, diferansiyel faylanmalar henüz yeterli derecede konsolide
olmamış tortullarm bir tarafa do ğru yıkılmalarım, kaymalarını ve bu sırada da çoğu zaman devrik
kıvrımlanmalara u ğramalarını sonuçlar. Bu tür olaylar s ırasında seriler bir tarafa do ğru yduhrlarken,
yalnız kıvrımlanmalar şeklinde deformasyonel olaylar geli şmez. Ayn ı zamanda olistolit, olistostrom
ve diğer kütlesel kayma yap ıları meydana gelirler. Kafkaslar da ve İtalya'da Apenin'lerde bu çekim
tektoniği örnekleri birer kıyaslama materyali olu şturacak şekilde son derece yaygmd ır.
A şeklinde potansiyel faylar görülmektedir. Sedimantasyon ortam ında bu faylar boyunca
bloklarda meydana gelecek farkl ı seviyelenmeler bazen henüz tam kat ılaşmam ış tortullar ın belirli
bir yöne doğru yıkılmalarına ve bu sırada da k ıvrımlanmalarma yol açar ( Şekil 67). Bu şekilde
meydana gelen kıvrımların hepsi asimetrik ve devrik karakterdedirler. Devrikli ğin yönü, tektonik
taşınmanın da yönünü işaret eder. Ta şımanın aksi tarafındaki tortullarda herhangi bir kıvrımlanma
görmeyebiliriz. Bu tür deformasyonda en temel fark, bölgenin kabuksal k ısalmaya değil, uzamaya
uğramış olmasıdır. Bu özelliklere bakarak Rus jeologlar ı, Kafkas dağı sırasında bu tür çekim
tektoniği eseri olan yap ılar bulunduğunu ileri sürmektedirler.
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Şekil 67. Faylanma ve bloklar ı n farkl ı yükseltileriyle malzemedeki kaymalar

Çekim tektoni ğinde kaymayı üç kısma aywırtz:

t- Serbest kayma,
2- Dermal kayma,
3- Batidermal kayma.

Serbest kaymada deformasyon temel ile üstteki tortul aras ındaki kesme düzleminde
meydana gelmektedir ( Şekil 68). Buradaki geli şme bir kompressif deformasyon olan dekolmandan
tümüyle farklıdır. Tortul örtüde ekaylanmalar ve devrik k ıvrımlanmalar beraberce geli şmektedirler.
Temel deformasyona kat ılmamaktadır.

Şekil 68. Serbest kayma

Dermal kaymada, kaymaya yol açan kesme düzlemi temel içerisinde geli şmekte, bu şekilde
temelin üst kısmı gevrek davran ışla deformasyona katilmaktad ır ( Şekil 69). Tortul örtüdeki
kıvrımlanmalar yine devrik ve asimetriktir.
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Şekil 69. Dermal kayma

Batidermal (derinden) kaymada ise temelin tümü deformasyona katilmaktad ı r. Bu arada

derin gömülmeler, oransal olarak derinlere batm ış bulunan ve bu şekilde yüksek sıcaklıkla
karşılaşan temel bölümünde migmatitle şmelere yol açmaktad ır (Şekil 70 a). Bu kayma s ırasında
üstteki tortul örtü asimetrik ve devrik k ıvrımlanmaya u ğramaktad ır.

Şekil 70 a. Batidermal kayma

Şekil 70 b. Kayma kökenli ofiyolit yerle şimi

Bir bölgenin çekim tektoniği ile etkilenmesi s ıras ı nda yalnızca kıvronlar şeklinde
deformasyonlar meydana gelmez. Dengesi bozulan taban üzerinde y ığılı veya çökelmiş malzemede
kayarak hareket eder ve bulundu ğu ortam ı değiş tirerek bir tak ım yanal devams ız litoloji birimleri
meydana getirir. Bunlar olistolit ve olistostromlardir.
* Tavan ve taban dokanaklar ının paralelliği melanj diliminin Eosen'in çökelmesi s ırasında
kayarak tortullar ı aras ı na yerle ştiğini ifade eder ( Şekil 70 b). Bu şekildeki ta şınmalar yine çekim
tektoni ği kapsam ında düşünülürler.
* Olistolit, s ığ kesimlerden kayarak tortullar aras ına kar ışt ırı lmış, çak ıl boyutundan, km'
lerce boyutuna ula şan tek tür litoloji birimidir
* Olistostromlar ise, kayarak ortam ın kendi tortullar ı aras ına yanal devams ız olarak

yerleşmiş çok tür bile şenli kütlelere denir.
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Bunlar ı n bir bölgede varl ıklar' çekim tektoni ğinin etkili olduğunu gösteren kan ıtlardır.
Ülkemiz ofiyolitli melanj mostralar ı bak ımından zengindir. Ofiyolitli melanj yayg ılarma bazen
tortullar ı n arasında onlarla uyumlu bir şekilde rastlar ız. Bu durum bunlar ın kayma kökenli
olduğunu gösterir.

NONTEKTON İK KIVIUMLAR
(Kökeni tektonik olmayan k ıvrımlanmalar)

Buradaki k ıvrımlar ın meydana geli şlerinde rejyonal veya lokal ölçekte herhangi bir tektonik
gerilme sözkonusu de ğildir. Çok çeşitli olaylarla meydana gelebilirler.
1. Birinci şekilde özellikle mühendislik aç ısından önemli olan kütle hareketlerinin bir üyesi
olan kripi göstermektedir. Özellikle e ğimli yamaçlarda çok yava ş cereyan eden bir tür yüzeysel
erozyon olan krip olay ı katman uçlar ın ı,'" kıvrı mlanmalarma yol açar ( Şekil 71). Katman ın gerçek
eğimi daha derinlerde temsil edilmektedir.

Ş ekil 71. E ğimli yamaçlarda yava ş kütle hareketinin (krip) katman uçlar ı n ı kıvırması

2. İ kinci şekilde bir kayma k ıvr ı mlanması görülmektedir. Sedimantasyon ortam ında, tabanda
henüz katıla ş mam ış malzemenin kaymas ı ve s ık ışarak pililenmesi şeklinde geli şir (Şekil 72). Bu
şekilde formasyon içi s ık kıvrımlanmalar meydana gelir. Bazen bunlar büyük boyutluda olabilirler.
Eksenlerinin ölçülebilmesi havza kenarlar ın ı n uzan ımını tahmin etmemize yard ımcı olabilir ki
eksenleri şelf kenar ına bir bak ıma da ortam ın kenarlar ına paralel durumdad ır. Bu tür
kıvrı mlanmalara, içerisinde volkanik etkilerin çok görüldü ğü kenarlar ı fay kontrolündeki havzalarda
filiş veya filiş benzeri tortullarda s ı k rastlan ır. Bu slamp (=slump)'l ı seviyeler, gerek arazi
çalışmalar ı sıras ında, gerek sondaj operasyonlar ı nda bazen bir stratigrafik marker (i şaretçi, seviye
kılavuzu) olarak bulunabilirler.
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Şekil 72. Formasyon içi kıvrımlanmalar (Slump yapısı )

3.

Üçüncü şekilde bir faylanmaya ba ğlı olarak vadinin kaz ılmasıyla oluşan durum

görülmektedir. Bir alçak bas ınç ortam ı olan vadiye istifin alt düzeylerinde yer alan plastik killerin
hücumu ve yıkanıp götürülmeleri ile bir malzeme azalmas ı meydana gelmiştir. Bu malzeme
azalmas ı ise üstteki kumtaşı katmanının aşağı doğru eğimlenmesine ve k ıvrımlanmasına yol açmıştır
(Şekil 73).

kumta ş entn taban ı

malzeme azalmas ı

1000 m

Şekil 73. İstifin alt seviyelerinde malzeme eksikli ğinin yol açtığı yapay eğimlenme

4. Dördüncü şekil benzer bir geli şmeyi göstermektedir. Burada da vadinin kaz ılması bir
alçak bas ınç ortamı oluşturmu ş ve mostraya ç ıkan killer, bu ortama hücum ederek taban ını
kabartmışlar, kendi içlerinde de s ık kıvrımlanmalara uğramışlardır (Şekil 74). Büyük hafriyatlar ın
yapıldığı çalışmalarda bu olayların benzerlerinin gelişebileceği, doğanın yapılan işlemlere bu tür bir
reaksiyonunun olabilece ği daima düşünülmelidir.

64

k ı vr ı mlanan killi katmanlar
..rıen......memilımılimıeuma

ri.4.
- ..

...
"'
7.
.«.'
.;~.
"..
r■
.,.4ra
,.....«:".~
...
.,...
~
10•,,,

e_IINel 111

....''..
.1mıZT.r.2."
..~.
,,,...i&....fflaa
.,=.,,.~,,,,.w.,~
,,,,
---..-..._ : -_----.,,.._— _ — --- — —
'---

. ,,, ._,..
,ı,v,
.,_,

_

—
0

2 km

Şekil 74. Vadi basması

5. Beşinci şekilde bir maden galerisinde meydana gelebilecek taban basmas ı olayı
sergilenmektedir. Galerinin kaz ılmasıyla oluşan alçak basınç ortam ına, galerinin taban ı yükselerek
cevap vermi ştir ( Şekil 75). Bu olay tahkimatlarm (destek sistemleri) ve nakliye yollar ının
bozulmas ına yol açabilir. Litostatik bas ıncın yüksek olmas ı durumunda galeri duvarlar ında kaya
patlamalar ına kadar varan deformasyonlar da meydana gelebilir.

rfu-

V),

o

Şekil 75. Bir maden galerisinde taban basmas ı

6. Altıncı şekilde bir stratigrafik istif içerisinde yer alan lokal bir evaporitik malzemedeki
kıvrı mlanmayı sergilemektedir. Bu malzemenin su alarak şişmesi, bulundu ğu yere s ığamayarak
kendi içerisinde sık bağırsak benzeri k ıvrımlar yapmas ına yol açmıştır ( Şekil 76). Buna enterolitik
yapı derülir. Bunların tuz domu ve diyapirik k ıvrı mlardan fark ı, formasyon içi olmalar ı ve bir lokal
tektonik gerilme oluşturamayacak kadar küçük alanlar ı ilgilendirmeleridir.
7. Yedinci şekilde sedimantasyon ortam ı taban ı nda olan bir yükselimin yol açt ığı pasif
kıvr ımlanma görülmektedir. Burada k ıvrı mlanmaya yol açan olay tepe üzerine ve çevresine çökelen
tortullarda meydana gelen farkl ı kompaksiyonlard ır. Bu şekilde aç ık kıvrımlanmalara u ğram ış
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Şekil 76. Enterolitik yap ı

yapılar meydana gelir. Bunlar altlar ında sakladıkları yükselimden ötürü gömülü tepe k ıvrmılanması
adını alırlar ( Şekil 77). Tepe üzerinde ve kenarlardaki tortullarda meydana gelecek %20
kompaksiyon tepe üzerindeki tortullar ı 80 m'ye indirirken, eteklerindekinin 160 m'ye inmesine
sebep olur. Bu bir kıvrı m demektir. Bu tür yap ılar petrol jeolojisi aç ısından son derece önemli,
büyük potansiyel oluşturan yapılardır. Jeoloji tarihinde eteklerde yer alan tortullar, organik içerik
bakımından zengin olmu ş iseler ve bir petrol olu şumu gerçekle şmiş ise, bu petrolün göçüp
kapanlanaca ğı yer, tepe çevresi olacakt ır. Bu tür yap ıların varlıkları ancak jeofizik yöntemlerle
anlaşılabilir.
+O

so
100 lir

'
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Şekil 77. Gömülü tepe kıvrımlanması
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YEN İDEN KIVRIMLANMA (= Refolding)

Çapraz Kıvrımlanma (cross folding)
Bir yörede dal ımlı kıvrımlar ı incelediğimizde bunlar ın eksenlerinin topo ğrafyada alçal ıp
yükselmeler yapt ığını görürüz. Kıvrım eksenin k ıvrım üzerine tırmanırken yapısal olarak ula şmış
olduğu en yüksek noktaya külminasyon ad ı verilir. Buna kar şılık en alçak seviyeye indiği noktaya
depresyon noktas ı (bölgesi) ad ını alır. Jeoloji haritalar ında antildinal işaretleri daima külminasyon
noktalar ın' işaret edecek şekilde kullanıhrlar. Bazen bu tür k ıvrımların eksenlerinin, depresyon
noktalarında yön değiştirdiği görülür (Şekil 78). Bu durum ayn ı deformasyon fazının ileri bir
evresinde meydana getirilmi ş olabileceği gibi, birinci deformasyondan çok daha sonraki bir
zamanda da farkl ı yönlerde çalışan gerilmelerle meydana getirilmi ş olabilir. Bu tür k ıvrımlara
çapraz kıvrımlar diyoruz. Bu durum bize kayaçlar ın birden fazla dönemde deformasyon geçirdi ğini
anlatmaktad ır. Kıvrımın depresyon noktas ında kıvrılarak yön değiştirmesinin nedeni bu noktada
en zay ıf dayan ı ma sahip olmasındandır.

Harita görünümü
K ütminasyon

Şekil 78. Çapraz k ıvrımlanma

Kıvrımlanmış kıvrırrılarda da birbirlerini izleyen iki veya daha fazla evrede deformasyonlar
söz konusudur. Bunlar yo ğun ve uzun süren deformasyona u ğramış arazilerde görülürler. Örne ğin
gerilmelerin sürekli olmas ı yüzünden plastik deformasyonlann da süreklilik gösterdi ği tuz domu
duvarlarında veya yüksek kuşat ılmış basınçlar alt ında derinlerde meydana gelen k ıvrırrılanmalar
görülür ( Şekil 79).
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Şekil 7). Yeniden kıvr ımlanma ile eksen ve eksen

Ana deformasyon evresini izleyen deformasyon

e ınlerinin durumu

ieri, serilerde eksen düzlemi

kıvrunianmalan meydana getirir ( Şekil 80). Bu kıvrımlanmalarda eksen düzlemi dü şey veya yatay
konumda bulunabilir.

Fl

d üsey do ğ rultuda eksen düzlemi k ı
tanmas ı

m-

yataya yak ı n eksen düz lemi k ı vr ı mlanmas ı

Şekil 80. Eksen düzlemlerinin k ıvrımlanması

Yeniden kıvrıml ımman ın özel bir türü de antiform ve sinformlard ır. Bunlar eksen düzlemi
kivrı mlanmas ına uğram ış yat ı k kıvr ımlardır ( Şekil 81). Bu şekilde bir yap ı, antiklinal eksenlerinde
genç, senklinal eksenlerinde ise ya şlı katmanlar ın bulunınasıyla karakterize edilider. Bu tür bir
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yapıyla kar şı la şıldığında arazide çizece ğimiz }uyum eksenlerinin gerçekte eksen düzlemi
kwrımlanmasına ait çizgisellikler oldu ğunu unutmamam ız gerekir. Yo ğun ve birbirini izleyen
deformasyonlara u ğrayan bölgelerde k ıvrı m kanatlar ında da ikinci ve üçüncü dereceden küçük
pililenmeler görülebilir. Bunlara "krenülasyon" ad ını vermekteyiz.

sinform

antlform

Şekil 81. Antiform ve sinform

Orojenik bölgelerin incelenmesinde buradaki serilerin ço ğunlukla birden fazla evrede
deformasyona u ğratdd ı klar ı ni görürüz. Buradaki deformasyon evreleri birbirlerini izlerken her evre
değişik yöneliınde bir yap ısal çizgisellik ortaya koymu ştur. Son tektonik evre kabaca bu k ıvrımlı dağ
ku şağı n ın uzan ımı na dik yönde geli şmiştir. Bazen son deformasyon evresinin, önceki orejenezlere
.

ait izleri tamamen bozmas ı da söz konusudur. Gerçekte k ıvrımlı dağ kuşaklar ı n ın genel uzammlar ı
daima son levha hareketlerinin ve çarp ışmaların eseri olup bu evreyi karakterize eden çizgiler
taşırlar ( Şekil 82a). Ama daha önceki deformasyon evreleri ilgili serilerde, bu do ğrultuya dik veya
verev yap ı lar meydana getirmi ş olabilir. Her k ı vrımlanma evresinde kendisiyle uyumlu belirli
yönetimde ş istozite, klivaj, lineasyon vb. yap ıların gelişmesine yol açm ış olabilir. Böyle bir bölgede
çal ışan jeolog, yöre tektonik geliş imini açtklayabilmek için önce, k ıvr ımlar ı elementer özellikleri ile
tek tek ele al ı r. Bunlar katmanlar ın doğrultu eğimleri dolay ısıyla luvrım eksenlerinin yönelimlerini
belirlemek ve e ğirn miktarlar ından yola ç ıkarak da k ıvr ımlar ı n türlerini saptamak şeklinde olur. Bu
aydınlat ıld ı ktan sonra, bu k ıvrım ı olu şturan gerilme mekanizmas ı ve yönelimi, gerilme ve deformasyon elipsoidi kullanılarak yap ılır. Daha sonra bu kwr ımlanma ile eş kökene sahip diğer yapıların
analizleri yap ılır. Daha sonra da temel jeolojik kurallar kullan ılmak suretiyle bu deformasyonlar
bir zaman sırasına dizilmeye çal ışıl ır. Bu arada faylar da ilgili deformasyon evrelerine göre yerlerine
yerleştirilirler. Deformasyonlar ın yaşlandırılması kwrımlanmaya uğrayan serilerin ya şlandırilmasma
bağlıd ı r. Bu, ya paleontolojik ya da radyometrik olarak yap ılır (Şekil 82b).
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hendek

intrüayon
yitim kompleksteri

Şekil 82. a) Yoğun deformasyon olaylar ına sahne olan aktif k ı ta kenarlar ı
b) Jeolojik oluşumların ya şlandırılması

KIVRIMLAN MAN IN MEKAN İĞ İ
Bir kıvrımlanma olayında, katmanın bükümlenerek biçim değiştirmesi s ırasında kayaçta
başka bir tak ım değişmeler meydana gelir. Bu de ğişimler özellikle eksen bölgelerine yak ın yerlerde
mikro çatlaklar veya klivajlar ın oluşmasından yeni fabriklere (tane düzenlenmesi), oradan da bas ınç
yüzünden minerallerin optik özelliklerini de ğiştirmesine kac'_.?< ıir seri değişim şeklinde gelişir.
wrunlanmada bükümlenme ba şlıca 3 şekilde olur. Katrr. birbirleri üzerinden kayarak
kwrımlanması esas kıvrımlanma olarak nitelendirilir. Buna İleksür kayma kıvrımlanmas ı adı da
verilir. Kesme kwr ımlanmasında deformasyon bir katman içi harekettir. Birbirine paralel dilinim
yüzeyleri boyunca oransal oynamalarla meydana gelir. Üçüncü tür olan akma luvr ımlanmasında ise
deformasyon mikroskobik ölçekteki birbirine paralel kesme düzlemleri üzerindeki hareketle
meydana gelir. Bu hareket viskozite kavram ıyla iç içe ele al ınır.
Kaya katmanlar ı bükülmeye uğrad ıklarında üst yüzeyleri çekmeye alt yüzeyleri ise
sıkıştırmaya uğrar. Bu gelişme bu gerilmeleri kakarakterize eden yap ılar meydana getirir. Bunlar
üst yüzeydeki tansiyona ba ğlı normal faylar, alt yüzeydeki kompresyona ba ğlı ters faylard ı •.
Bükülen levhan ın orta kesimlerinde hiç deformasyon etkisinin görülmedi ği bir nötr yüzey bulunur.
Bu nötr yüzeyin yeri malzemenin niteli ğine ve bükülme sırasında gelişen olaylara bağlıdır. Bükülme
ile üst yüzeyde meydana gelen k ırılmalar nötr yüzeyin a şağıya doğru itilmesine yol açar ( Şekil 83a).
Bu kırığın olu şması ile tansiyon etkisi kenarlara do ğru iletilemez olur ve bu gerilme k ırığın uç
noktasında yoğunlaşır. Bu özellik bize aktif faylarda k ırılma riskinin neden kırık bitimlerinde
yoğunlaştığını açıklar. Yerkabu ğu belirli bir bölgede aktan ısmmaya maruz kald ığında levhanın o
bölgede bir dom şeklinde kubbeleşmesine yol açar. Bu kubbele şme katman örne ğindeki tansiyon
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Y
a)konsantrik k ıvn mlan ma:
biçim bozulmas ı yaln ı zca
eksen bölgesinde

b) fleksiiral makaslama:kana
larda bükülmede alt ve
üst yüzeyin oransal hareketi

c)krvr ım lanmada homojen
yam ulma

Şekil 83. a) Bükülen bir levhada gerilme da ğılımı

gerilmesinin analo ğu olan bir gerilmeyi (çekme gerilmesini) meydana getirir. Bu çekme gerilmesi
bu doğrultuya dik durumda bir tak ım normal faylanmalarm olu şmasına yol açar. Bu gelişmeye
riftle şme veya graben oluşumu diyoruz. Herhangi bir bölgede okyanusla şmanın başlaması, transgresyon denilen olay ının gelişimi bundan ba şka birşey değildir. Burada malzemenin çekme gerilmelerine kar şı kompresyonun onda biri oran ı nda dayanım gösterdiklerini de unutmamamız gerekir
ki bu kayaçların kolayca kırılabileceklerinin mant ıksal kabulünü mümkün kilar. Bu örnek bugün
Afrikan ın doğusunda Kızıldenizi'de içerisine alacak şekilde, kıta içerisinde Etyopya'dan ba şlayıp
kuzey güney doultuslında Viktorya gölüne kadar olan alanda görülmektedir ( Şekil 83b). Burada
kabu ğun alttan ısıtılması levhan ın 2000 m yükseklik kazanmasına yol açmakta bu da bir tansiyon
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Şekil 83. b) Doğu Afrika rift vadileri
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gerilmesini ortaya ç ıkarmaktad ır. Burada levhan ın alt kesiminde ortaya ç ıkacak kompresyonun,
malzemenin plastik davran ışı yüzünden bir ters faylanmaya neden olmayaca ğı açıktır. Ancak bu
kompresyonun doğuracağı sürtünme yüzünden buradaki ısıya ilave bir art ış getirebilir ki buda
malzemenin metamorfizmas ına yol açacak bir durumdur (Do ğu Afrika Rift Vadileri).
Bir kıvrımlanma olayında bükümlenmenin miktarı, kıvrımın dalga boyu, katman ın kalınlığı
ile katmanı n üst yüzünde ve alt yüzünde meydana gelebilecek uzama ve k ısalmalar aras ında
matematiksel bir ba ğıntı kurulabilmektedir. Homojen bir iç yap ıya sahip bir katman ın
bükümlenmesinde katmanın merkezle yapt ığı açı O, katman kalınl ığı t ile gösterildiğinde alt veya
üst yüzeydeki kısalma ve uzamaların miktarı,

At =

t
2

olarak verilmektedir.

r

Büyük dalgaboylu kıvrımlarda 0 açısı (büyük olaca ğından), meydana gelecek uzama ve k ısalmalarm
miktar ı çok dü şük oranda olacakt ır (Şekil 84a). Buna kar şılık küçük dalgaboylu ve kalın katmanlı
kayaçiar ın kıvrımlanmasında ise üst yüzeydeki sünme ve uzama maksimum oranda olacakt ır.Burada
deformasyon uzunlu ğun %'si cinsinden elde edilir. Örnegin 1600 m çap ında ve 20 cm kalml ıgında
bir katman ın dalgaboyu merkezle 140 ° lik açı yapmaktaysa, ait ve üst yüzeydeki uzamalar
uzunluğun % 0.004'ü oranında olacaktır. Bu uzama ve yol açt ığı i=ıısiyon katmanın üst yüzeylerinde
kıvr ım eksenine dik, tansiyon türünden çatlaklar ı meydana g:::.-recektir. Bunlara enine çatlaklar
adı nı veriyoruz. Katman kahnlıgının artmas ı çatlak miktarının artmasmı sonuçlayacakt ır. Bunun
ı

inda bükümlenmeye uğrayan bir katmanda kıvrım eksenin.: dik gelişen tansiyon etkisi kıvrım

eksenine paralel bir tansiyon çatlak tak ımının daha meydana gelmesine yol açar. Bunlar ın hepsi
de içleri açık, iğ şeklindeki çatlaklardır (Şekil 84b).

enine tansiyon çatla ğı

U zam a

m —t
2

r

la )

(b)

Şekil 84. a) Kıvrım çap ı, katman kalınlığı ile bükümlenme ili şkisi
b) Kıvrımlanma sırasında eksen paralel uzama ve yol açt ığı tansiyon çatlaklar ı
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ÖZEL DEFORMASYON ETK İLERİ

1 - Dilatasyon ve Hac ım Akmas ı (Bulk Flow)
Kıvrımlanmaya u ğrayan özellikle taneli katmanlarda (kumta şı gibi) bir tak ım fabrik
değiş iklikleri meydana gelir. Bu de ğiş iklikler tanelerin u ğrad ıkları basınç yüzünden hac ım
içerisindeki durumlar ın ı veya yönelimlerini ayarlamalar ıdır. Örneğin prizmatik mineraller
maksimum basınca uzun eksenlerini dik getirecek şekilde düzenlen irken baz ılarında optik
özelliklerin değişimine kadar giden anomaliler meydana gelebilir. Örne ğin bu değişimler kuvars
kristallerinde dalgal ı sönmelerin ortaya ç ıkması, kalsit kristallerinin dilinim çizgilerindeki
bükümlenmeler veya mika grubu minerallerin kink bantlar ı göstermeleri şeklinde olabilir.
Örneklerin mikroskobik incelemelerinde bu tür özelliklerin gözlenmesi malzemenin bas ınç
gordüğünün işareti olarak de ğerlendirilir.

2

-

Alt ve Üst Yüzeylerdeki Faylanma ve Buru şmalar

Bunlar katmanlar ın üst yüzeylerindeki faylanma veya enine tansiyon çatlaklan veya
kompresyon yüzünden nötr yüzeyin alt ındaki buru şmalard ır. Dilatasyon ve hacim akmas ında
kıvrımın her yerinde ayn ı düzeyde etkilenmeler meydana gelmez. En yo ğun deformasyonun
meydana geldiği yer kıvrımlar ın eksen bölgeleridir. Faylanma, çatlaklanma homojen iç yap ıya sahip
metallerde de görülürler. Bükülen bir metal levhan ın büküm yerinde yüzeyle 45 ° 'lik açdar yapan
2 fissür tak ım ı meydana gelir ( Şekil 85). Bu do ğrultudaki gevrek deformasyonlar malzemenin
zayıflamasma yol açarlar.

ny
a)bükiilmede çerilme da ğı l ı m ı

b)tiı müyle plastik det rmasyon

e) metal levha

e)kuilma ile deformasyon

d)kirtIma ve bururna ilc deformasyon

Şekil 85. Sıkışma etkisinin katman alt ve üst yüzeyinde meydana getirdi ği deformasyon etkileri
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3 - Nötr Yüzeyin Alt ve Üstünde Tane Yönlenmesi
Kıvr ılan levhan ın üst k ısmında taneli kayaçlarda, levhasai tanelerde üst yüzeye paralel
yönlenme, alt k ısımda da yüzeye dik yönlenimler görülür. K ıvrımlanman ın şiddetli olmas ı
durumunda bu tür tane yönlenmeleri ikincil lineasyonlara yol açabilir ( Şekil 86).

Şekil 86. K ıvrımlanma sıras ında eksen bölgesine yak ın tane, yönlenmeleri

RIMLANMANIN NEDENLERI
`lerylıvar ım ız ıla k ıvr ıınlanmalar ı n nedeni hakk ı ndaki

n şmalar bir hayli eskilere gider.

bu kıvrımlanmalara neden olarak yeryuvar ım ızL

so ğ umas ı ve bu s ıradaki

ülmesi gösterilmiştir. Daha sonralar ı, ilk olu ş an ve dibe

ağır minerallerin üst yüzeyin

buru ş masma katkıda bulunabilece ği ileri sürülmü ştür. Bir ba ş ka dü şünce de volkanlardan ç ıkan
malzemenin yer içerisinde yarataca ğı boşluklara, malzeme hücurn ıı nun yine üst yüzeyin buru şmasına
yard ı mc ı olabileceği şeklindeydi. Bu görü şlere yap ılan itiraziar ın tarihi de eskilere gider. En ba şta
yeryuvar ımızın yüzünde homojen bir k ırışman ın bulunmad ığın ı biliyoruz. K ıvr ıml ı dağ kuşaklar ı
(orojenler) yeryuvar ında dar zonlar halinde bulunurlar, Bu dar ku şakların aralar ı nda çok daha
geni ş, tektonik bak ımdan sakin bölgeler bulunmaktad ı r. Ayr ıca yeryuvar ımızın tarihini
inceledi ğimizde kıvr ı mlanma olaylarının çok dar zaman aralar ına özgü kald ıkların ı, çok daha uzun
zamanlar ın ise sakin geçirildi ğini görürüz. Buna göre yeryuvar ım ızı n büzülerek deformasyona
uğramas ı söz konusu değildir. Halbuki bugün yerin içerisindeki ısını n fosil kökenli olmad ığın ı
bilmekteyiz. 1969 yılından itibaren yerbilimlerine büyük bir ihtilal yaparak giren levha tektoni ği
kuram ı , bize yeıyuvar ındaki temel hareketin levha hareketi ile yatay yönde oldu ğunu anlatm ışt ı r.
Deformasyonlar levhalar ın kenarlar ında meydana gelmektedir ve daha çok birbirine do ğru hareket
eden levhalarda söz konusudur. Yakla şan ikilevhanı n çarp ış mas ı sı ras ı nda her iki levha üzerine
daha önce birikmi ş olan tortullar s ıkışarak kıvr ıınianmaya u ğrat ıhrlar ( Ş ekil 87).
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Şekil 87. Aktif bir levha kenar ında, çarpışma ve yol açt ığı deformasyonlar

KIVRIMLARDA ARAZI ÇALISMASI

Kıvrımlı bir arazide çal ışırken sağlıklı bir yapısal jeoloji ve stratigrafi kurabilmek için
katmanların ve içerisinde bulunduklar ı istifierin durumlar ını anlamak son derece önemlidir. Arazi
çalışması sırasında saptadığımız ve antiklinal olarak değerlendirdiğimiz bir yap ının, istifin ters
dönmüş olması sırasında gerçekte bir senklinal olabileceğini hatırda tutmalıyız. Bu konuda bize
yardımcı olacak bir takım jeolojik oluşumlar söz konusudur. Bunlar katmanlarm tavarunda veya
taban ında meydana gelebilen bir tak ım izlerle katman içi düzenlenmelerdir. Bu izlerin hepsi de ya
su ile ve sedimantasyon ortam ındaki hidrodinamik özelliklerle meydana getirilir veya rüzgarla
oluşturulur. Dipte ya şayan canlıların da yaşam faaliyetleri s ırasında tabanda b ıraktıkları izler bu
konuda bize yardımcı olurlar. Tavan ve taban izleri ya suyun kendisiyle veya su içinde ta şınan bir
taş, dal, kavkı benzeri bir gerecin tabana çarpmas ı, saptanması veya sürüklenmesiyle olu şturulurlar.

1 - Dalga izleri (Ripple marks)
Su içerisinde deniz veya göl ortamlar ında dalga tabanı nın üstündeki kumlu zeminlerde mey-

dana getirilirler (Şekil 88). Bu şekilde katmanlarn tavan ını işaret ederler. Dalgalarla olu şturulan
simetrik türü ayn ı zamanda sedimantasyon ortam ının derinliğini anlamamıza yardımcı olur. Bunlarda tavanı gösteren sivri uçlarda ince malzeme, çaurluklarda ise kaba malzeme birikir. Ak ıntıyla
meydana getirilen türü asimetrik yap ıdadır. Hem katman taban ını anlamamıza, hem de akımının
yönünü bularak havza analizi yapmam ıza yardımcı olur. Su ortamlar ında genellikle rüzgar etkisiyle
dalga şeklinde oluşan hareketin işleyebildiği belini bir derinlik vardır. Buna normal dalga taban ı
denir. Olağan dışı büyük dalgaların işleyebildiği cbrinlik ise fırtına dalga taban ı (storm wave-base)
olarak adlandırılır. Bu hareketlerin dipteki tortu' üzerinde bir iz b ırakabilmesi için su derini ğinin
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dalga taban ı nı geçmemesi gerekir. Bu özellik bu izlerin derinlik göstergesi olarak kutlan ılabilmesini
sağlar. Karatarda, çöl ortamlar ı nda rüzgar ripple marklar ı meydana gelir. bunlar asimerik ripple
marklara benzerler. Farklar ı tepe noktalar ında kaba malzemelerin birikmesidir. Bu özellik ortam
analizi için de bir anahtar durumundad ır.

a) salınım dalga izi

(oseillation ripple marks)

ak ı ntt yönü

b) akıntı dalga izi

(current ripple marks)

c) Çöl tipi rüzgar izleri

(Eolian ripple marks)

Şekil 88. Çeşitli dalga izleri

2 - Çapraz Katmanlanma
Akarsu depolanmas ı nda veya deltaik depolanmalarda totullarda çapraz katmanlanma
meydana gelir. Çapraz katmanlanmada esas katman düzlemine verev durumda ikincil katmanlanma
düzlemleri meydana gelir. İçbükey durumdaki bu ikincil düzlernlerin gösterdikleri yön veya esas
katman düzlemiyle yapt ıkları dar açı, katmanın ve istifin tavan ını işaret eder ( Şekil 89).

3 - bereceli Katmanlanma
Taneli katmanların depolanmaları sırasında tanelerin büyüklüklerine göre alttan üste
doğru derecelenmeleri söz konusudur. Türbiditlerde (fili ş, kumtaşı) bu özellik hep görülür. Buna
göre ince tanelerin bulundu ğu taraf tavan ı, kaba taneler taban ı gösterir ( Şekil 90).
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Şekil 89. Çapraz katmanlanman ın tv. - tb. ili şkisi kurulmas ında kullanı m ı

2tv

~..,..._ ' . . 9ç
,.

ltv,2tb
normal derecetertme

ltb

Şekil 90. Dereceli kaimanlanma

4

-

Taban Yap ıları

Bunlar suyun veya suda ta şınan malzemenin dili tabanda açt ığı oyuklara kumlu bir
mazemenin dolmamyla meydana getirilirler. Bu dolgu s ırasında üste gelen kumlu katman ın taban ı na
bu oyuğun kalıbı çıkar ( Şekil 91). Çok çe şitli formlarda bulunabilirler. Paleoak ınt ıların
saptanmas ında son derece yararl ıd ırlar. Genellikle türbiditik tortullarda sedimantasyonu) s ık
rastlanan bir taban yap ısı olup katmanın tabanın ı işaretlemesi yanında aknt ının yönü,yamaçlar ın
yönetimi gibi havza analizi için gerekli bilgileri de verir.

5 - Canlı izleri

Deniz veya göl ortam ında tabanda ya şayan canlıları bırakt ıklar ı izlerdir. Bir halkal ı
solucanın açtığı U şeklinde ki bir tünel veya gömülü ya şayan bir yumuşakçanın kazdığı bir çukur
olabilir. Bu kanallar ın ağızlarmın olduğu kısım katmanın tavanıdır ( Şekil 92).
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Şekil 91. Taban yapıları ndatı kaval izleri (=Flute mark)

Şekil 92. Canl ı izleri

6 - Ağırlık Yapıları
Killi taban (zemin)üzerine çökelen kumlu serilerde katman içi yap ı halinde gelişirler. Ağırlık
yüzünden kilin kum içerisine enjeksiyonu alev yap ısı dediğimiz yap ıların meydana gelmesine
yol açar. Bu yap ıların kök kısımları katmanların tavanlarını gösterirler ( Şekil 93).

Şekil 93. Ağırlık yap ıları

Bunların dışı nda katmanların veya istiflerin yönlendirilmesine yard ımcı olabilecek ba şka
kriterler de bulunabilir. Bunlardan birisi de yerel ve genel uymazl ıklar (uncomformity) olabilir.
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Bir filiş sedimantasyonunda ortam ı n kendi tortulu olan ve süspansiyondan çökelen şeyllerle ardalı
olan kumta şları genellikle kanallanmalı ve yanal devams ız bir geometriye sahiptirler. Türbit ak ıntı
sırasında tabandaki şeyi üzerinde kaz ılan bu kanaldaki depolanma, meydana gelecek kumta şı
gövdesinin taban ın ı n dış bükey, üst yüzeyinin ise düz olmas ın ı sonuçlar. Bu durum ba şlıbaşına bir
kriter olarak kullan ılabileceği gibi bu tür bir kanallanma tabandaki şeyi katman ını kesen bir
erozyon yüzeyi ve dolay ı sıyla bir yerel uymazl ı k da meydana getirmi ş olur. Bunun gibi genel
uymazlıklar da istifleri yönlendirmede ba şhbaşına bir kriterdir. E ğer bu bir açısal uymazl ık (angular
uncomformity) ise bu durumda uymazl ık düzlemine paralel olan katmanlar istifin gençle ştiği yönü
gösterir ( Şekil 94).

Şekil 94. Genel ve yerel uymazl ı klar ın istifin alt ve üstünü i şaretlemeleri

Pumpelly Kuralı
Arazi çalışmaları sırasında özellikle görüşün kıt olduğu ormanlık sahalarda çal ışırken
sürüme kıvrımları, ana yapıların yerlerinin ve yönelimlerinin bulunmas ında bize yard ımcı olurlar.
Bu kurala, 1894 yılında bu olana ğı keşfeden yerbilimci R. Pumpelly'e izafen 'Pumpelly Kuralı"
denir ( Şekil 95).
Şekil 95'de a mostras ında sürüme k ıvnmlannın durumu, antiklinalin bat ıda olduğunu
göstermektedir. Buna kar şılık b mostras ı ndaki sürüme k ıvrımlanna göre antiklinal do ğudadır. C
mostrasında ise sürüme k ıvrımları hem antiklinalin bat ıda yer ald ığını işaret etmekte hemde
katmanın devrik oldu ğunu göstermektedir. Buna göre saham ızda doğuda yer alan antiklinal devrik
durumda bulunmaktad ır.
Şekil96'da ise sürüme k ıvrı mlarının çeş itli mostra düzlemlerindeki durumlar ı görülmektedir.
Örneğ in ekseni yatay durumda olan dal ımsız kıvrımları n bulunduğu katman serilerinde sürüme
kıvrımlarını ancak dü ş ey kesitlerde gorebiliriz. Eksene dik durumdaki k ıvrımlarda ise tersine
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Şekil 95. Sürüme kıvrını larının ana yapıların yerlerinin belirlenmesinde kullan ımları

Şekil 96. Kıvr ım ın çeşitli durumlar ında sürüme kıvrı mlann ı n mostradaki görünümleri

sürüme k ıvrı mlan yatay düzlemlerde gözlenirler. Buna kar şılık ekseni dal ı mlı olan kıvrımlarda
sürüme kıvrımlar ı istifin katmanlannda hem yatay hemde dü şey düzlemlerde görülürler. Çal ışma
alan ım ızda şayet birbirini izleyen birden fazla &formasyon evresi var ise bunlar ba şlang ıçtaki
sürüme k ıyrımlar ı n ın durumlar ını değiştirmi ş olabilir. Bu durumlarda sürüme k ıvrımlan dikkatli
şekilde kullan ılmal ıd ı r.
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KIVRIMLANMANIN DINAMIĞI
Bir yörenin yap ısal jeolojik gelişimini anlamaya yönelik çal ışmalarda kayalardaki kay ıtlara
bakmak gerekir. Saban ın, uğradığı gerilmelerle, jeolojik yap ılar ı n oluşumu şeklinde biçim
değişiklikleri olurken, bu geriimeler ister tektonik ister litostatik kökenli olsun kayalarda bir tak ım
izler bırakırlar. Bunlar ba şlıca minerallerde ki değişimlerdir. Özellikle metamorfizmayla orojenez
arasında çok sıkı bir ilişki bulunur. Bu gerilmelerin izleri minerallerdeki hafif diyajenetik
etkilerden başlayarak metamorfik minerallerin olu şumuna kadar gider. Örne ğin gerilmelerin veya
litostatik bas ıncın ve sıcakl ığın artışı , sırasıyla şu yapıların görümesine imkan verir. Örne ğin bir fili§
türü sedimantasyonda şeyllerin fissilite (yard ım) kazanmalar ı, kıvrım eksenlerine yakın yer alan
kuvarslarda dalgal ı sönmeler, kil minerallerindeki neoformasyonlar (yeniden olu şumlar), dü şük
yeşil şist fasiyesi mierallerinin oluşumu, yüksek metamorfik minerallerin görülmeye ba şlanması. Bu
şekilde baz ı mineraller veya mineral gruplar ı basınç ve sıcaklık göstergesi olarak kullandabilirler.
Bunlarm oluşumlarını sağlayan koşullar, aynı zamanda deformasyon s ı rasında da etkili olmu ş
koşulların aynısıchr. Ayrıca kayaçlarda gevrek deformasyondan plastik deformasyona gidi ş izleri de
yine artan gerilemelere i şaret eder. Örne ğin bir yörede k ıvrımlanmış buzul kökenli seriler bize
deformasyonun dü şük sıcaklık ve basınç koşulları altında geliştiğini gösterir. Kayaçlar deformasyon
sırasında derin gömülmemi şlerdir. Jura da ğlar ında kireçta şlarında görülen aç ık kıvrımlanmalar ve
eksen düzlemi klivaj ı gibi gevrek deformasyonu işaret eden özellikler bize, kıvrmılanmanın sığ
gömülme şartlar ı içerisinde gerçekle şmiş olduğunu gösterir. Buna kar şılık Apalaş dağlarında
kuvarsit ve kireçta şı gibi kompetan kayalar ın oldukça yoğun plastik deformasyonları bize en az iki
millik bir gömülmenin oldu ğunu göstermektedir. Bugün bu üstteki örtü erozyonlarla silinmi ş
durumdad ır. Bunun gibi örneğin herhangi bir yerde k ıvrımlı serilerde izlenen andaluzit + sillimanit
+ disten mineral parajenezi bize deformasyonun 13 km'lik gömülme e şdeğeri bir litostatik veya
tektonik kökenli basınç ve 500 derecelik ısı altında gerçekle şmiş olduğunu göstermektedir.
Jenez = Jen = Köken
Para = Birlikte meydana gelen
Parajenez = Birlikte meydana gelen mineraller (Ayn ı olu şum aşamasına ait olma)

Kıvrımlanmanın dinamiğinde fiziğin temel kurallar ı kullanılmak suretiyle katman kalınlığı,
kıvrım genliği ve gerilmenin miktar ı arasında bir takım matematiksel anlat ımlar ortaya ç ıkarılabilir.
Bütün bu çalışmalarda katmanlar veya istifler tekdüze bir iç yap ıya sahipmi ş gibi ele ahn ırlar.
Halbuki doğa son derece heterojen bir karakterdedir. Bu yüzden deformasyon s ırasında geçerli
olmuş koşulları çözmenin d ışında, kıvrımlanmada bu tür bir yola gitmenin pratik bir yarar ı
bulunmamaktad ır.
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S Yap ıları

Yap ısal jeoloji çal ış malar ı nda mostralarda görülen paralel yüzey tak ı mlar ı S yap ılar ı olarak
adland ırdırlar. Niteliklerine ve olu ş um s ıralar ına göre So'dan Sn'e kadar numaralan ırlar ( Şekil 97).
Böyle bir notasyon çal ış malar ımızın ve jeoloji dilinin standart hale getirilmesini sa ğlar.

So katmanlanma

St Folyasyon
S2 İ ki çatlak tak ı m ı
53 Fay

Ş ekil 97. Mostradaki birincil ve sonradan kazan ılmış süreksizlik düzlemlerinin birer paralel yüzey
tak ım ı olarak belirtilmeleri

Mostralarda paralel yüzey tak ımlar ı ikiye ayr ıl ırlar. Ba ş ta birincil yap ı lar olarak adland ı r ılan
sedimantasyon esnas ı nda kazandm ış katmanlanma , laminasyon, çapraz katmanlanmalar gibi
özellikler yer al ır. Mostralarda bir de sonradan kazan ılan özellikler söz konusudur. Klivaj
düzlemleri, çatlaklar, buru ş ma yap ıları bu türden olanlard ı r.
Katmanlanma veya buna paralel geli şen laminasyon daima So olarak al ınır. Daha sonrakiler
birbirlerini kesme durumlar ı dikkate alınarak zaman s ı ras ına konulurlar. Özellikle metamorfik bir
seride çal ışı rken para kökenlilerde hirincil yap ılar ın anla şılmas ı oldukça güç hale gelmi ş olabilir.
Kanı tlar ını bulmak suretiyle bu tür bir notasyon arazideki yönelimlerin anla şılmasına ve gerilme
- deformasyon analizlerinin yap ılmasına yardımcı olur.
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ÇATLAKLAR
Tanım ve genel bilgiler
Kayalarda düzgün yüzeyler boyunca meydana gelmi ş kırıklara çatlak ad ı verilir. Kırılma
düzleminin iki taraf ı nda kayalarda bir oransal yer de ğiştirme gözlenmez. Yine de özellikle
makaslama kökenli çatlaklarda tanelerin yeniden düzenlenmeleri ile etkisi s ıfırlanan küçük oransal
oynama söz konusu olabilir.
Boylar ı mm'den m ölçeğine kadard ı r. Kı rık yüzeyleri cilal ı, pürüzlü veya ondülasyonlu
olabilir. Özellikle makaslama kökenli olanlar ba şlangıçta kapalı durumdad ırlar. Daha sonra
atrnosferik etkilerle aralar ı açilabilir. Buna kar şıl ık tansiyon kökenli olanlar ba şlangıçta içleri aç ık
olarak meydana gelirler, sonra içleri bir tak ım minerallerle doldurulur.
İster saf yap ısal jeoloji çalışması olsun, ister bir mühendislik çal ışması olsun çatlaklar büyük
önem taşırlar. Bunlar ın kökensel anlat ımları yapısal jeoloji çalışmalarında gerilme-deformasyon
analizi yapmam ıza yard ımcı olurlar. Uygulamal ı işlerde ise çatlaklar ın say ı ve yönetimleri son
derece önemlidir. Bunlar ın istatistiksel olarak derlenmeleri, diyagramlarda yorumlanmalar ı işimizi
planlamam ıza veya yonlendirmemize yard ımcı olur. Örneğin bir taş ocağında çıkarılacak blokların
boyutlar ı çatlakların kontrolündedir. Bir tünel çal ışmasında güzergahm durumu veya kaz ı sırasında
alınacak tahkimat önlemleri çatlaklar ın sayı ve yönelimlerine göre planlan ır.
Bir mostrada birbirine paralel durumda bulunan çatlak düzlemlerine "çatlak tak ımı"
(Joint set) ad ı verilir. Bunlar eş kökene sahip lunklard ır. Bir mostrada farkl ı yönelimlere sahip
birden fazla çatlak tak ım ı bulunabilir. Bunlar ayn ı veya farklı deformasyon evrelerini
simgeley-ebilirler. Bunlara da "çatlak sistemi" diyoruz. Çatlaklar ın ölçülmeleri, kullanilmalar ı aynı
katmanlanma gibidir. Haritada şu işaretlerle gösterilebilirler ( Şekil 98).

e ğı m ii çatlak
25

_mei—

d ii şey çatlak

yatay çatlak

çatlak sistemi

Şekil 98. Jeolojik haritalarda kullan ılan çatlaklarla ilgili simgeler
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Çatlakların geometrik s ın ıflaması
Çatlaklar, geometrik ve kökensel olarak s ınıtland ı r ı labilider. Geometrik sımflama
mühendislik çalışmalarında kullanılır. Bu sınıflarnada k ı nklar ın katmanlanmayla geometrik ili şkisi
ele alınır. Buna göre, bir mostrada katmanlar ın doğrultusuna paralel olan k ırıklara "doğrultu
çatlaktan" ad ı verilir. Bunlar ayn ı zamanda katmanlanma düzlemlerine de paralel iseler
"katmanlanma çatlaktan" ad ını alırlar. Metamorfik kayaçlardaki folyasyon ve şistozite düzlemleri
bu türden süreksizlik say ılabilirler. Çatlaklar, katman ı eğim doğrultusunda kesiyorlarsa "e ğim
çatlaktan" ad ını alırlar. Şayet katmanlanmay ı verev şekilde kesiyorlarsa ki bu şekilde birden fazla
sayıda takımda bulunabilir, bunlara "verev veya diyagonal çatlaklar" ad ı verilir ( Şekil 99). Ma ğmatik
kökenli masif kayalarda bu tür bir s ındiama kullanmak mümkün olmaz. Bunlarda yap ılan işin
durumuna göre çatlaklar ın coğrafi yönetimleri dikkate al ınır. Bir karayolu çal ışmasında, bir baraj
veya tünel gibi bir yeralt ı kazısında çatlakların kökenlerini bilmeden çok, bunlar ın yönelimlerini
bilmek, uzunluklarm ı ve sayılarını saptamak,yüzeylerinin pürüzlülük durumunu veya içlerindeki
dolgunun niteliğini incelemek daha önemlidir. Bunun için bir sondaj karotunda veya bir yeralt ı
kazısı= duvarında belirli bir alan içerisindeki k ırı klar ın yönetimleri ve sayıları istastiksel olarak
değerlendirilmek suretiyle projelendirme safhas ında kullanılacak sayısal veriler elde edilmeye
çalışılır. Bu yüzden çatlaklar ın hacim içerisinde üç boyutlu analizi bu incelemelerde önem ta şır. Bu
yüzden de bir yeralt ı kazısında veya mostrada çatlaklar ı birbirlerine dik düzlemler üzerinde
görmeye çal ışmak gerekir.
Kökensel s ın ı flamada ise kırıkların ki bunlar çatlaktar ve çok küçük at ıml ı faylar olabilirler,
ana yap ılara göre olan durumlar ı incelenir, meydana geli ş zamanları önem ta şır.

Ş ekil 99. Çatlaklar ın katmanlanma ile iliş kisi ve geometrik s ınıflamas ı
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Çatlaklar ı n oransal ya şlandırılması

Bir yöredeki k ı r ık sistemlerinin incelenmesinde fotojeoloji çal ışmalar ı önemli katkılarda
bulunabilir. Gerek kökensel olarak durumlar ının anla şılmasında gerekse meydana geli ş zamanlar ın ın
bilinmesinde kullan ılabilecek baz ı kriterler vard ır. Bunlar özellikle neotektonik amaçl ı çal ışmalarda
jeoloji mühendisinin dikkat edece ği veya arayaca ğı kriterleri olu şturacakt ır. Kırıklar başta ya
bulunduklar ı kayayla kontamporen (contamporaneous, =e ş zamanh)'dirler veya kayac ın
oluş umundan y ı llarca sonra meydana gelmi şlerdir. Örneğin bir bazalt lavmdaki so ğuma çatlaklar ı
veya killi bir olu ş uktaki kuruma çatlaklar ı birimle e ş zamanl ı olarak dü şünülebilirler. Makaslama
kırıkları gibi tektonik kökenli olan süreksizlikler ise kayac ı n oluş umundan çok zaman sonra
meydana gelmi şlerdir. Serbestleme k ırıkları gibi tansiyon kökenli olanlar ı n sistem içerisinde en geç
meydana gelmiş olarak dü şünülmeleri mümkündür.

1.Kriter: Bir uyumsuzluk düzleminin alt ındaki k ırıklar, diskordans düzleminin üzerindeki
malzemeyle doldurulmu şlar ise bu durumda çatlaklar kayac ın olu şumundan sonra meydana
gelmişlerdir. Sonraki evrede havalanmayla içleri aç ılmışt ır. Daha sonrada üste çökelecek birimin
malzemesi bu çatlaklar ı doldurmu ştur ( Şekil 100a).

2.kriter:Bir yöredeki deprem riskinin anla şılmas ına yönelik neotektonik çal ışmalar ın büyük
bir kısmın ın oradaki k ırıkların aktif olup olmad ıkları oluş turur. Bunun için ihtiyac ımız olan zaman
ilişkisini kır ık ile alüvyon ve di ğer genç depolar ın ilişkisinden ç ı karmaya çal ışır ız. Örneğin ana
kayada bulunan fakat alüvyonu kesmeyen k ırı klar oransal ya şlar ı na göre paleotektonik veya
neotektonik döneme ait tehlikesiz olarak degerlendirilebilirler. Buna kar şılık alüvyonu kesen bir
k ır ığı n ya şı alüvyondan da genç anlam ına gelir ki bu bize k ı rığın bugün de oynamakta oldu ğunu
ifade eder ( Ş ekil 100b).

3.kriter: Bir mostrada dayklar ana kütlenin yerle ş iminden daha gençtirler. Içlerindeki ikincil
ma ğmatik aktivite ve mineralizasyonlar ise daha sonra meydana gelmi şlerdir. Dayklar ı da kesen
dayklar daha genç meydana gelmi ş olanlardır (Şekil 100c).
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a)çattaklar diskordansdan genç

c dayk çattaktan genç

b)k ı r ı k al üvyonu kesiyor

d ) büyük' çat a;ziar a biti ş ik kütük
çat( aktar genç

Şekil 100. Çatlaklar ın oransal ya şlandırılması ile ilgili kurallar

KOPMA / YEN İLME ILKELERI

Kayaçlar oda sıcaklığında veya sığ deriniiklerde gevrek davran ışta koparak yenilirler.
Yerkabuğunun derinlerinde ise yüksek ku şatilmış basınçlar ve sıcaklık kayaçları plastik davran ışa
yönelttiğinden, burada kırı lma veya faylanma şeklinde bir deformasyonun meydana gelmesi, kayac ın
normal dayan ımının çok üzerinde tektonik gerilmeleri gerektirir. Kırıkları başta tansiyon ve
makaslama kökenli olarak iki'ye ay ırabiliriz.
En basit tipte tansiyon, örneğin iki ucundan çekilmesiyle elde edilir. Bu tür bir
mekanizmayla olu şturulan kırıklar, genellikle içleri aç ık iğ veya S harfi şeklinde meydana gelmeye
eğilimlidirler. Makaslama kırıkları ise mostrada genellikle 2 veya 4 takım halinde birbirleriyle
kesişir durumda ve sıkı kapalı olarak oluşmaya eğilimlidirler. Hem kompresyon kökenli hem de
tansiyon kökenli gerilmeler, mostralarda belirli yönelimlerde, ayn ı anda makaslama ve tansiyon
k ınklarım meydana getirebilirler.
Gevrek malzemenin kar şılıklı olarak iki tarafa çekilmesi s ırasında bu çekmeye dik durumda
bir tansiyon k ırığı oluş arak örnek yenilir. Buna kar şılık sünümlü cisimler tansiyona uğratildıkları nda
önce ortalar ından bir bo ğ um vererek incelirler, daha sonrada birbirleriyle 60 derecelik açı yapacak
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şekilde kesişen 2 k ı r ı k boyunca koparak yenilirler. Bunlar makaslama k ı nklar ı d ır. Kopma yeri konik
biçimde meydana gelir.
Buna göre bir mostrada birbirlerine paralel, içleri aç ık bir tansiyon kı r ık tak ım ı var ise bu
durumda bu kütlenin s ığ bir derinlikte ıansiyona maruz b ırakıldığın ı düşünürüz. Buna kar şıl ık
ma ğnıatik bir kütle üzerinde görece ğimiz makaslama k ı rıklar ı, durumlarına göre hem tansiyon
kökenli olabilirler ki bu durumda k ırıklar derin gömülme s ıras ı nda meydana gelmişlerdir, hem de
kompresyon kökenli olabilirler. Sonraki litostatik bas ınçlar veya kompresif gerilmelerle meydana
getirilmişlerdir ( Şekil 101).
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Şekil 101. Gevrek ve sünümlü malzemede tansiyonun yol açt ığı kırık tipleri

Bas ınç gerilmelerinin mostralarda ortaya ç ıkaracağı kırık düzenlenmesini irdelemek üzere
silindir veya kare prizma şeklinde haz ırlanm ış örnekler üzerinde denemeler yapar ız. Birinci
durumda örne ğimizi sıkışt ırırken yan yüzlerini tamamen aç ık b ırakabiliriz. Kar şılıklı ;ki yüzü
sın ırlayabiliriz veya 4 yan yüzü de kapal ı tutabiliriz.
Örneğimizi yan yüzleri aç ık şekilde tek eksenli basınç gerilmesine uğrat ırsak, birbirlerini
60'ar dereceyle kesen 4 makaslama k ırık takımının oluştuğunu görürüz. Örneğin silindir şeklinde
olması durumunda bu 4 tak ım dairesel olarak meydana gelir ( Şekil 102a).
Örneğin iki yan yüzünün sıkıştırılıp diğer 2 yan yüzünün açık bırakılması halinde kesişen
makaslama kırıkları açık bırakılan yan yüzlere doğru meydana gelme egilimindedirler, Bu s ırada
kapalı tutulan yüzeylere paralel k ırıklar meydana gelir ( Şekil 102b).
4 yan yüzünde kapat ılması halinde kırıklar yan yüzlere paralel olarak meydana gelirler.
Bunlar kesi şen makaslama k ırıklar ın ı n analoğu durumundad ı rlar. Bu tür bir k ırık düzenlenmesini
yüksek litostatik bas ınç alt ı nda bulunan homojen iç yap ılı bir mağmatik kütle üzerinde arayabiliriz
(Şekil 102b).
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Şekil 102. Tek eksenli bas ı nç gerilmesine u ğratılan örnekte makaslama k ırıklarını n gelişimi

Kompresyon etkisine ba ğlı olarak dolayl ı olarak meydana gelen bir di ğer gelişme de
serbestleme k ırıklar ı n ın oluşumudur. Bu bas ıncı n ortadan kalkmas ı n ı takiben, örnekte önceki
gerilme eksenine dik düzlemler boyunca geli şen tansiyon kı r ı klar ıd ır. Bu tansiyon k ır ı klar ı na
serbestleme k ır ıklar ı ( = Release joints) ad ın ı veriyoruz. Özellikle uzun jeolojik devirler boyunca çok
yüksek litostatik has ınçlar alt ında kalm ış magmatik kütleler, erozyonlar yüzünden oransal olarak
yükselip yüzeye yakla şırken üstlerindeki litostatik bas ıncın azalmas ı yüzünden bu tür k ır ıklar
geliştirirler. Bu k ırıklar masifin yüzeyine paralel durumda olurlar ( Ş ekil 103).

Şekil 103. Yükün kalkmas ıyla örnekte serbestleme k ı rıklarının geli şimi

Kopman ın kuvvet çifti ile olan ilgisini anlayabilmek için Riedel deneyi yap ılmıştır. Bu deney
bize örne ğimizde veya arazimizdeki her tür k ır ıklanman ın veya jeolojik yap ının şa şmaz bir kurala
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bağlı olarak bir düzen içersinde meydana geldi ğini gösterir. Bunun için dikdörtgen şeklinde bir
plastik veya kafes teli al ıp, üzerini parafinle s ıvarız. Daha sonra bu dikdörtgeni bir paralel kenar
haline getirmek üzere bir kuvvet çifti uygular]." Bu kuvvet çifti parafin s ıvalı levha üzerinde, paralel
kenann kısa köşegeni boyunca bir pasif kompresyona, uzun kö şegeni boyunca da bir pasif tansiyona
neden olmaktad ır (Şekil 104 a). Bu şekilde parafin üzerinde ilk meydana gelecek yap ı kısa eksene
paralel, kısa boylu mekik şeklinde içleri aç ık düşey tansiyon çatlaklar ıdır. Çünkü örneğimiz uzun
eksen boyunca bir çekmeye u ğramaktad ır. Bundan sonra meydana gelebilecek ikinci yap ısal unsur
paralel kenar ın, kenarlar ına paralel olarak geli şen kapalı, dü şey konumlu makaslama k ırıklarıdır.
Bunlar kompresyon alt ındaki test örne ğimizde birbirlerini 60-90 arasındaki açilarla kesen 4
makaslama kır ık takımının analogu durumundad ırlAr. Bundan sonra meydana gelecek üçüncü yap ı
uzun eksene paralel şekilde gelişen itki faylanmalar ı dır.
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Şekil 104. a) Riedel deneyi ve geli şen deformasyonel unsurlan b) S şekilli tansiyon çatlaklar ı

Çok genel olarak levha hareketleriyle s ıkışmaya ve k ıtasal çarp ışmaya uğrayan bir bölgede
önce bu deneyde farkedilmeyen k ıvrımlar meydana gelir. Bu deneyde k ıvrımlanmanın görülmeyişi
gerilme-deformasyon konusunda anlat ıldığı gibi parafinin kısa periyodlu bir etkilenme kar şısında
rijid bir malzemeymiş gibi davranışı ndan ileri gelmektedir. Kıvrımları, deneydeki itki
faylanmalarının analogu olan ters faylanmalar takip eder. Daha sonrada arazide k ıvrım veya ters
fayları yakla şık 45°'lik açilarla kesen ve buradaki makaslama k ınklannın analogu durumundaki
yırt ılma faylar ı takip eder.
Bu deneyde tansiyon çatlaklar ın ın ytineliinleri, bize ilk defa çal ışt ığımız bir arazide kuvvet
çiftinin yönelimini bulmam ıza yard ım eder. S harfi ş eklindeki tansiyon açıkl ıklarının duvarlar ına
paralel bir çekme söz konusudur. Bir do ğrultu atTnl ı faylanmada hareketin yönü tansiyon
açılmalarına bakarak belirlenir ( Şekil 104 b).
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KOPMA - GERİLME İLG İ S İ

Kırıklar değişik gerilme ko şullar ı alt ında meydana getirilirler. Bunlar ın yönelimlerini
anlamak ve yorumlamak, yap ısal jeolojide gerilme ve deformasyon elipsoidleri kullanmak suretiyle
yap ılı r. Gerilme elipsoidi asal gerilmeleri temsil eden, birbirine dik 3 gerilme ekseni içerir.
Deformasyon elipsoidindeki a, b, c eksenleri gerilme elipsoidinin eksenlerine dik konumda
bulunurlar. Gerilme fark ı en büyük ve en küçük eksendeki gerilmelerin cehirsel toplam ı şeklinde
verilir. Yap ısal jeolojide bas ınç gerilmelerini ( + ), çekme gerilmelerini ise (-) olarak ele almaktay ız.
Buna göre bir örnek iki ucundan 1000 kg/cm lik bir gerilmeye tabi tutulur ve yanlar ı da açık
bırak ılı rsa gerilme fark ı 999 kg/cın olur. Bu durum bize ku şatdmış basıncın kayacın dayarnm ına
olumlu etkisini ortaya koyar. Örne ğimiz iki. ucundan 1000 kg l ık bir gerilmeyle çekilirse bu
durumda da gerilme fark ı 1001 kg/cm olur. Bu durum bize ku şatılmış bas ı ncı n çekme gerilmesi
üzerine etkisini ortaya koymaktad ır. Bu ayn ı zamanda her tür tansiyon k ırilmasm ın diğer kırık
türlerinden daha kolay meydana gelebilece ğini göstermektedir.
+1 - (-1000) = 1001 kg/em

(çekme ile gerilme fark ı)

Gerilmenin kopma ile ili şkisi, kayacın dayamminr kontrol etti ği bir olaydır. Bu ili şkiden kaya
mekaniği laboratuvarlar ında malzemenin dayan ı mlarına ait karakteristiklerin bulunmas ında
fayclalan ıl ı r. Bu durumu incelemek için test örne ğimizde gerilme dağılımı nı inceleriz ( Şekil 105).

= normal
T

= makaslama bile şeni

Şekil 105. Kompresyorıa uğrayan bir örnekte belirli bir düzlem üzerinde geli şen gerilme bileşenleri

Örnek olarak bir bas ınç gerilmesine u ğrat ılan örnekte NI, N gibi eğimli bir düzlem üzerinde
geliş ecek gerilmeleri inceleyelim. Bu kuvveti MN düzlemi üzerinde bu düzleme dik (normal) (u).
ve bu düzlem üzeride geli şen

T

makaslama hile şenlerine ayrılır, Burada en büyük gerilme

doğrultusu ile , normal aras ında kalan aç ıya (0) içsel sürtünme aç ısı diyoruz. Bu aç ı değeri ve
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makaslama bileşeninin büyüklüğü malzemenin dayan ım ı n ı n göstergesi olan iki parametredir. Bu
açın ın büyümesi demek kayd ırıcı kuvvet olan

T

'nun da büyümesi yani malzemenin zay ıflaması

demektir. Bu açı ve kohezyon olarak adland ırdığımız makaslama bile şeni her kayaca özgü
değişmez bir değer halindedir. Bu de ğerleri ancak yapaca ğımız testler sonucunda grafik olarak
saptayabiliriz.
Mohr ad ında bilim adamı kendi adıyla an ılan bir takım gerilme daireleri çizmek
suretiyle, önce bir örnek üzerinde ele al ınacak eğimli düşünsel bir düzlem üzerinde uygulanan
gerilmenin ayr ıld ığı makaslama ve normal bile şenlerin nas ıl bulunaca ğı nı hesaplamıştır. Daha
sonrada her örnek için de ğişmez olan içsel sürtünme aç ısı ve kohezyon parametrelerini seri
denemeler yapmak suretiyle nas ıl bulunaca ğını göstermiştir. Buna göre yatayla 95 açısı yapan bir
MN düzlemi üzerindeki bir F kuvveti ve oluşturdu ğu gerilmenin bile şenlerini bulabilmek için bir
kartezyen koordinat sistemi üzerinde gerilme fark ın ı çap kabul eden bir daire çizeriz. Daha
sonra bu çemberin merkezinden, x ekseniyle 20 aç ısın ı yapan doğruyu çizeriz (CL). Do ğrunun
çemberi kesti ği L noktas ının koordinatlar ı bize normal ve makaslama bile şenlerinin büyüklüklerini
verir ( Şekil 106).

Şekil 106. Mohr dairesi ile makaslama gerilme bile şeni ve kohezyonun bulunmas ı

Yapısal Jeoloji açısı ndan bu ilişki şöyle bir problem olarak görünür hale getirilebilir:

Yeryüzü ile 60" eğim yapan bir fay düzlemi üzerine etki yapan yatay gerilme -140 bar,
düşey gerilme -20 bar ve fay ın oynaması için gerekli gerilme 60 bar ise bu uygulanan gerilmenin
kırığın kaymasına yetip yetmeyece ğini bulunuz.
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Çözüm :
Yap ısal Jeolojide çekme gerilmeleri (-), bas ınç gerihreleri (+) olarak kabul edilmektedir.
Buna göre, verilerden;

a = -20 bar,
Q. = -140 har'd ı r.

Çizilecek Mohr dairesinin merkez koordinatlar ı ve

2

de yarıçap ı olaca ğı ndan

-20-(-140) ) _ -20+140 _ +120 _ 60

2

2

-20+ (-140)-20-140 -160

2

ı

2

2

2

-80

bar yarlçap,

absis

s o°

-1401,

Burada kayd ırıcı 7 gerilmesi 52 bar olarak elde edilmektedir ki; bu fayda, bu gerilmenin
bir oynamaya yol açmayaca ğı n ı göstermektedir.
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İçsel sürtünme açısın ın durumunu bulmak için ( Ş ekil 107);

T

I ,4741.,
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'14411,
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Şekil 107. Mohr gerilme zarfının oluşturulması ve içsel sürtünme açısının bulunması

İçsel sürtünme aç ısının durumunu üstüste koyaca ğımız iki tuğla ile yap ılacak denemede
de irdeleyebiliriz. PP düzlemi U ve L ile gösterilen iki tu ğla= oturma yüzeyi olsun ( Şekil 107 a).
U tuğlas ını bir T gerilmesiyle yana doğru çekersek PP düzleminde bir kayma olay ı yarat ırız. Burada
T gerilmesi ve tug,lan ın ağırl ığın ı temsil eden N bas ı ncı, bu yüzeye egimli bir R bile şkesinin
bileşenleri durumundad ırlar. T/N bize sürtün ıne katsayısını verir. Bu oran ı ton olarak kabul eden
açı ifadesi ise içsel sürtünme aç ısıdır. Bu denemede T'nin büyüklü ğüne göre değişken olan aç ısı
değişik örneklerde, her örne ğe özgü sabit bir de ğ er halindedir.Bunu grafik olarak bulabilmek için
laboratuvarlarda 3 eksenli bas ınç deneyleri yapar ız. Bu deneyde her seferinde a 2 = 63'ün büyüklüğü
değiştirilir. Deneyi bu şekilde örneği kırıncaya kadar sürdürürüz. K ırılma anındaki gerilme
temsil eder. Her deneme için gerilme fark ını çap kabul eden çember! çizeriz ( Şekil 107 b). Bu
çemberlere d ıştan çizilecek teğetin ordinat ekseni üzerinde ay ıracağı parça kayac ın kohezyonunu

(ro), bu teğetin apsisle yapt ığı açıda içsel sürtünme aç ısını verecektir(q5). Buna göre Mohr zarf ı
teğetinin denklemi;
ti

=

To +

an tanct■
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en büyük gerilmeyle k ırığın teorik olarak yapmas ı gereken açida;

o

+

45 +

2

olarak belirlenir. Bu durumda şayet içsel sürtünme aç ı sı deneyle 32 ° olarak bulunursa arazide
k ır ı klar en büyük asal gerilme ile 29 °'lik açılar meydana getirecektir.
( O = 45 -

16

= 29° )

KOPMA - DEFORMASYON İLGİ S İ

Kayalar ın yenilmelerinin veya bir bölgedeki yap ısal gelişimin analizini yapmak için, kopmadeformasyon ilgisini, ba şka bir deyiş le deformasyon elipsoidinin yönetimini inceleriz. Bunu görünür
hale getirebilmek için bir granit kütlesi içerisinde dü şünsel bir küre ele alal ım. Bu kütleyi alttan
ve üstten bast ırmakla, bu dü ş ünsel küre bir sferoid haline dönü ş ccektir. Bu sferoidin yatay yönde
bir kere daha deformasyona u ğrat ılmasıyla yapısal jeolojide kullandığı= üç eksenli deformasyon
elipsoidi meydana gelir. Kütlede veya arazide uygulanan bas ınçla şayet tansiyon k ırıklar' oluşmuş
sa bunlar, en küçük ve orta deformasyon eksenine paralel konumda bulunurlar. Şayet arazide en
büyük deformasyon do ğrultusu bilinebilirse, tansiyon çatlaklar ının da ne konumda olacaklar ı ortaya
konabilir. Elde ba şka bir takım yap ısal veriler var ise bu durumda orta ve küçük eksenlerin
yönelimleri de belirlenebilir. Üç eksenli bir elipsoidin bütün kesitleri elips biçimindedir. Yaln ızca
iki doğrultuda bunlar ın daire şeklinde olduklar ın ı görürüz. Bu do ğrultular ınakaslama kırıklarının
yerleridirler ( Şekil 108).

bcompresyonta

kuvvet çifti ite

tansiyonta

t

bi dairenin deformasyonta etipse dönüsünnü
F
a)SS,rnakastLa krriklarrnin teorik yeri

ekil 108. Deformasyon elipsoidinde makaslama k ırıklarının yeri ve arazideki yap ılara göre
elipsoidin yönlendirilmesi
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Şekil 108'de deformasyon elipi ile çemberin kesim noktalar ı birleştirildiğinde 90 lik bir açı
ortaya çıkmaktadır. Bu ana gerilme ekseniyle 45'er derecelik aglar yapan iki makaslama tak ımı
demektir. Fakat uygulamalar makaslama k ırıklarınm şekildeki SS ve S'S' do ğrultular ında ana
gerilmeyle 30 derecelik aç ılar yapacak şekilde oluştuklarını ortaya koymaktad ır. Bu durum
doğrudan do ğruya kayacın içsel sürtünmesi ve kohezyonu ile ilgili olmaktad ır.
Şekil 109'da bir fay ve ona ba ğlı olarak meydana gelmi ş açık tansiyon çatlaklar ı
görülmektedir. Bu durumda deformasyon elipsoidini yönlendirmek suretiyle fay ın normal mi, yoksa
ters mi olduğunu anlayabiliriz. A l de olduğu gibi ( Şekil 109 a) elipsoidin küçük eksenini tansiyon
çatla ğına paralel tuttu ğumuzda b ekseni c'ye ve ka ğıt düzlemine dik ve fay düzlemi üzerinde yer
almış olmalıdır. Bu durum elipsoidin do ğru konuluş şeklidir. Böyle bir elipsoidin meydana
gelebilmesi oynaman ı n a'daki gibi (Şekil 109 b) olması ile mümkündür. Çünkü ancak bu şekilde
hareket (oklar ın durumu) fay düzlemine paralel olmaktad ır. b'deki gibi bir oynama söz konusu
değildir. Çünkü bu durumda hareket fay düzlemine dik olmaktad ır. Sonuç olarak fay ımız bu şekilde
bir ters fay karakteri ta şımaktadır. c'deki durum ise deformasyon elipsoidinin küçük ekseni çatla ğa
paralel olmad ığı için yine uygun değildir.

Şekil 109. Deformasyon elipsoidinin bir faydaki tansiyon çatlaklarma göre yönlendirilerek faydaki
kayma yönünün bulunmas ı
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ÇATLAKLARIN KÖKENSEL SINIFLAMASI

Çatlaklar ı kökensel olarak ya makaslama, ya da tansiyon olarak ikiye ay ı rabiliriz. Çatlaklar
şu durumlarda meydana gelmi ş olabilirler

I- Tektonik gerilmeler diğer yap ı unsurlar ı ile birlikte çatlak geli şimine de neden olabilirler.
2- Kayaçlarda tektonik gerilmeler aktif s ıkışmalar sona erdikten sonra da sürerler. Bu kal ıcı
gerilmeler daha sonra özellikle tansiyon kökenli çatlamalara yol açabilirler.
3- Kayaçlarda kuruma ve so ğumalar çatlak geli şimine neden olabilir.
4- Yüzeysel hareketler yine kayaçlarda bir tak ı m çatlakiarı meydana getirebilir.

1. Tektonik kökenli çatlaklar :
Bir arazide mostralardaki çatlaklar ı diyagramlara dökerek inceledi ğimizde, ço ğu kez
bunların arazideki büyük yap ı unsurları ile sistematik ilişkiler içersinde olduklar ı nı görürüz. Böyle
bir durum bunlar ın kıvrımlanmayı meydana getiren gerilmelerle e ş kökenli olduklarını bize
düşündürür.
Orojenik kuşaklarda kıvrım eksenlerine dik konumda bulunan çatlaklar yayg ındır.
Bunlar genişleme kökenlidir, (ABCD) ve k ıvrı m ekseninin hafifçe uzamas ıyla meydana gelirler
(Şekil 110a). Bu çatlaklar yanlar ından hapsedilmiş basınç altındaki örneğin yanlarına paralel
meydana gelen çatlaklar ın ayn ı zamanda benzeri durumundad ırlar. Kıvr ımda eksen düzlemine
paralel olarak meydana gelen çatlaklar yine geni şleme kökenlidirler ( Şekil 110a). Yaln ızca bunlar
kendilerine dik olarak çal ışan gerilmelerin ortadan kalkmasmdan sonraki rahatlamaya ba ğlı olarak
gelişirler (release joints). Bir mostrada makaslama çatlaklar ın ı tan ımak gerçekte zordur. Bunlar ın
yüzeyleri parlakla ş t ırdırsa duvarlar ın hafifçe birbirini geçecek şekilde hareket ettikleri bile görülür.
Bu bile bunlar ın makaslama kökenli olduklar ın ı söylemeye yetmez. Çünkü oransal hareket
çatlamadan daha sonra da meydana getirilmi ş olabilir. Buna kar şılık çatlaklar ın kıvrım eksenine
göre, baklava tarz ında dizilmiş olmaları makaslama kökenli olduklar ına daha kuvvetli bir delildir.
110 b şeklinde ekseni yatay ve K-G do ğrultulu bir k ıvrım görülmektedir. Birbirini kesen
iki çatlak tak ımından birisi KB-GD, di ğeri KD-GB yönelimlidir. Ş ayet bu çatlaklar birbirleriyle
açılar yaparak ana gerilme do ğrultusunu aralar ına alıyorlarsa, bunlar ın kıvrımlanma ile e ş
kökenli makaslama k ırı klar, olduklar ı n ı düşünürüz ( Şekil 110b).
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110 c'de ise daha zor tan ınabilecek iki makaslama tak ımı bulunmaktad ır. Her iki takımda
K-G doğrultulu olup biri bat ıya, binde do ğuya eğimlidir. 60' lik aç ı lar yapan k ı rıklar ana gerilme
eksenini açı ortay olarak bulundurmaktad ı rlar. Bu uzan ımdaki kırıkların makaslama kökenli
oldukları ancak s ıkıl ıklan ve katman düzlemlerini verev kesmeleri ile anla şılabilir (Şekil 110c).
2. Artık gerilmeler
Art ık gerilmeler kayaçlarda k ırı klanmalara neden olur. Bazı tektonik gerilmeler ya tam
anlamıyla hafifletilmemiştir veya hafifletildikten sonra geli şen dolaylı tansiyonlar art ık gerilmeler
halinde kırıklanmalara yol açm ıştır. Genel olarak serbestleme k ırı kları adını verdiğimiz bu
çatlamalar derinlere yerle şmiş plütonik kütlelerde ve özellikle de granitik masifierde yayg ın olarak
görülürler. Derine yerle şmiş bir plütonik gövde üzerinde litostatik bas ınçlar bu kütleyi bir
kompressif etki alt ında tutar. Erozyonlar yüzünden masif zaman içerisinde yeryüzüne do ğru
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Şekil 110. Çatlaklar ın birirıcil gerilme eksenlerinin durumuna göre konumlar ı
(Kıvrım eksenine göre düzenlenme)
a) Genişleme kökenli çatlaklar; b ve c Makaslama çatlaklar ı
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oransal olarak yükselirken üstündeki litostatik bas ınç giderek hafifler, yan bas ınçlar ise miktar
olarak ayn ı kalmasına ra ğmen litostatik bas ınca oranla artm ış gibi görünür. Etkileri artan yan
basınçlar masif üzerinde yeryüzüyle 30'lik açilarla kesi şen bir tür makaslama k ırıklanmasına yol
açarken ayn ı zamanda dü şey yönde de tansiyonel bir gerilmenin h ızlanmasına neden olur. Bu
tansiyonla masifin en uygun hareketi yukar ı doğru olaca ğı için, masif üst yüzeyine ve bir bak ıma
da yeryüzüne paralel çatlaklanmalara u ğrar. Bir granit kütlesinin üzerinde çok de ğişik doğrultularda
kırıkların analizlerinde bu temel ilkeler dikkate al ınmalıd ır.
Yeryüzüne yükselen granitik kütleler, yün çuval ı ( =Wool sack) adını verdiğimiz toparla ğımsı
görünümler sunarlar. Bu görüntü bu kütleleri uzaktan tan ımamıza yarayan önemli bir özelliktir. Bu
kütlelerin küresel ayr ışunları da konu edilen mekanizma ile ilgilidir. Granitik kütleler bu şekilde
eksfolyasyon domlar ı halinde bulunurlar ( Şekil 111).

Şekil 111. Granit masiflerinde görülen serbestleme çadaldar ı eksfolyasyon domlar ı

Yapraklanma çatlaklanmaya benzer bir kopma şeklidir. Özellikle ta ş ocaklarında sık sık
görülürler. Yüzeyleri ondülasyonlu, kopma düzlemleri genel olarak yeryüzüne paralel olarak
uzanırlar. Bunlar ın aralar ındaki açıklı klar derinlere do ğru büyür. Yeralt ı kazıları sırasında ani
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olarak aç ılan boşluklarda kaya patlamalar' önemli jeolojik olaylard ır. Yüksek litostatik bas ınç
altındaki kayalar bo şluğun meydana getirilmesiyle, bo şluğa doğru patlayarak f ırlarlar. Bu da bir tür
serbestleme k ırıklanmasıd ır.
3 Soğuma ve Kuruma ile Kırıklanma
-

Su birikintilerinde ve s ığ göllerde meydana gelen kurumalar poligonal k ırıklanmalara yol
açabilir. Meydana gelen k ı rıklar 5 - 10 em. derinde daralarak sonlan ırlar. Bu poligonlar ın killi
malzemeden olu şan üst 1 - 2 cm kahnl ığındaki kısımları iç bükey kabuklar meydana getirirler.
Yap ısal jeoloji aç ısından bu durum istifin tavan taban ili şkisinin kurulmas ında önemlidir. Diger
taraftan ise ortam yorumlanmas ında yardımcı olarak bilgiler ortaya koyar ( Şekil 112 a).

Şekil 112. Kuruma ile meydana gelen tansiyon çatlaklar ı; Çamur çatlaklar ı,
harita ve kesit

Özellikle bazalt 'aylar ında gözüken sütunsal çatlamalar ise so ğuma ve bu sıradaki içsel
büzülme ve tansiyonla ilgilidir ( Şekil 112 b). Bazalt lav ı 1000°C'de kat ılaştı ktan sonra yava ş yava ş
soğur. Bu s ırada kütlenin d ış yüzeylerine paralel şekilde yer alan izotermler söz konusudur. Bu
izotermlere dik şekilde ve ayn ı zamanda da bazalt kütlesinin d ış kenar ına dik olarak yönlenecek
şekilde sütunsal çatlamalar meydana gelir. Yüzeye yak ın kısımlarda izotermler s ık aral ıklı,
sütunların çaplarıda küçük olarak geli ştiği halde derinlere do ğru izotermlerin aralar ı açılır
sütunların çapları da daha büyük hale gelir. Kütlenin d ış yüzeyine dik olma durumu bu sütunlarm
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bir merkezden fışkırıyormuş gibi bir görünüm almalar ına neden olur. ideal olarak daireye en yakın
şekil olan alt ıgen biçimde meydana gelirler. Be şgen ve dörtgen olanlar ı da vard ır. Tüflerde ve
magmatik kütlelerin ısıtt ığı kumtaşlarında da gelişebilirler ( Şekil 112 b).

enine kesat

hat; ta

bazatt sütuntar ı

...

e ş s!cakt ı k
e - ritett

bazattlatda sutun sat çattaktar

Şekil 112 b. Bazaltlardaki sütunsal çatlamalar ve e şs ıcaklık eğrilerinin ilişkisi

4. Yüzeysel hareketlerle olu şan çatlaklar :
Baz ı tektonik kökenli olmayan olaylar da, malzemelerde k ırık gelişimine yol açabilir.
Örneğin bir kuvvet çifti, bir kütle üzerinde tansiyonel k ırıkların meydana gelebilmesine yol
açabilmektedir. Yata ğı nda ilerleyen bir buzul, vadi duvarlar ında yaratt ığı sürtünme etkisi yüzünden,
bir kuvvet çiftinin do ğmasına yol açar. Bu şekilde vadi duvarlar ına ve buzulun hareketine verev
ş ekilde konumlanan yanklar meydana gelir. Bunlar bir do ğrultu at ıınlı fayın kayalarda olu şturduğu,
S harfi veya ay şekilli tansiyon çatlaklann ın benzeri durumundad ırlar ( Şekil 113).
Bir kaç defa deformasyona maruz kalm ış bölgelerde her deformasyon evresiyle ilgili k ırık
sistemleri gelişir. Bu şekilde mostrada çok say ı da ve değişik yönelimde k ırık takım ı ortaya çıkar.
Bunlar ın diyagramm ı yapmak, daha sonra yönelimlerini arazideki de ğişik formasyonlarda
gördüğümüz, özellikle kıvrım ekseni ve bindirme fay ı gibi büyük yapılarla karşılaştırarak, ait
olduklar ı kıvrımlanma evrelerini saptar ız.
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Şekil 113. Bir buzulun yatag ında ilerlemesi ile üzerinde geli şen çatlaklar

Çatlak analizi petrol, maden ve mühendislik jeolojisinde büyük öneme sahiptir. Petrol
jeolojisinde rezervuar kayacın verimliliği ve porozitesi do ğrudan çatlaklarm kontrolündedir.
Özellikle hidrotermal maden yataklar ı kırık çatlak kontrolünde geli şir. Kınkların yönelimlerini
bilmek cevherleşmenin takibini imkanlı hale getirir. Bir kömür yatag ında kırıldarın yönelimleri, kazı
kolaylığı için plan yapmam ıza yarayan bilgiler sunabilir. Yeralt ı kazıları sırasında da destekleme
maliyetlerinin optimum düzeyde tutulabilmeleri yine çadaldarm yönelimlerini iyi bilmemize ba ğlıdır.
Yine bir yeralt ı kazısmı suyun basıp basmayacagmı veya nerelerde basaca ğım bilmek, jeolojik
yapıların yanında malzeme niteliklerini ve k ırık yönelimlerini bihnekle mümkün olabilir.
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FAYLAR (Faults)
Genel Özellikler:
Faylar, bloklar aras ında oransal hareketin söz konusu oldu ğu kırıklardır. Boylar ı birkaç mm'
den, 100'lerce km'ye, at ımları da birkaç mm'den, 1000'lerce m'ye kadar olabilir.
Faylar doğrultuları ve yatunianyla tan ımlanırlar ki ölçülmeleri ayn ı katman veya çatlak
ölçülmesindeki gibidir.
Bir fayda k ırılmanm meydana geldi ği düzleme fay düzlemi veya fay aynas ı adı verilir (Fault
surface). Bu düzlem üzerinde sürtünmenin meydana getirdi ği, kayma yönünü belirten birbirine
paralel ince oluk ve sırtlar halindeki fay çizikleri bulunur. Fay çizikleri (harni ş = slickenside)
kayma yönüne paralel olarak ve sürtünmeyle olu şurlar. Fay kertikleri ise kayma yönüne dik olarak
oluşan ve yine sürtünmenin meydana getirdi ği küçük, dar yanlara do ğru çıkıntıları azalan
basamaklardır. Bu basamakların baktığı taraf blo ğun hareket yönüdür. Fay düzle ınleri sürtünme
nedeniyle parlak cilal ı bir durumdad ırlar. Çoğu zamanda bu kırılan yüzeyin havalanmaya aç ılmış
olmasıyla oksitlenerek, kızarmış, esmerleşmiş pas rengi görünüm kazanmışlardır. Düzgün bir fay
yüzeyinin meydana gelmi ş olması doğrudan kayacın sertliğine bağlıd ır. Gevrek ve sert kayaçlarda
iyi fay düzlemi oluşurken, iyi konsolide olmam ış kayaçlarda bir fay aynas ı saptamak zor olabilir.
Fayın doğrultusu yatay düzlemle yapt ığı arakesitin açısal tanımıdır Yatımı veya eğimi bu
doğrultuya dik olarak yatay düzlemle yapt ığı açıdır. Fay çizgisi ise fay düzleminin yeryüzü ile yapt ığı
arakesit olup, arazide faym karakterine göre düz veya büklümler yapan bir çizgi halindedir. Şayet
fay düzlemi dü şük eğimli ve topografik rölyef de yüksek ve düzensizse, fay çizgisi arazide oldukça
bükümlü bir gidiş gösterir. Bir fay çizgisinin bu kadar düzensiz olmas ı oldukça dü şük eğimli
olduğunu gösteren bir veridir.
Bir faylanma olayında, fay ın türünü belirleyen özellik fay düzlemi üzerindeki hareketin
karakteri olup katmanlar ın durumlarından tümüyle bağımsızdır. Arazi çal ışmalarında faym cinsi
belirlenmemiş se, jeoloji enine kesitleri çizmek yoluyla fay ın karakterini saptamak mümkün de ğildir.
Fay düzleminin alt ında kalınlığı deformasyonun şiddetiyle orantılı olarak degi şen, iki blok
arasında kayaçlar ın mekanik olarak ezilip ufalanmalanyla olu şmuş fay breşi veya milonit tonu
denilen bir bölge bulunur. Yine çoğ u fay düzleminde bu hareket s ıras ındaki ezilmelerin yol açtığı
fay kiline rastlan ır. Fay düzlemi yeralt ı suyunun yeryüzüne ç ıkması için olanak hazırladığı gibi,
derinlerde oluştuğu zaman yeni minerallerin, maden yataklarm ın yerleşmeyi için de bir ortam
oluşturur.
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Fay düzleminin tam dik olamad ığı zaman, bu düzlemin üzerindeki parça tavan bloku
(hanging wall), alt ındaki parçaya da taban bloku (footwall) ad ı verilir (Şekil 114). Tam dik olması
bir çekim kökenine işaret ettiğinden alçalan blok tavan blo ğu olarak alınır.

tay düz terni
tay çi zikleri
tittle sme

Şekil 114. Bir normal fayda tv, tb ay ırımı ile fay düzlemi üzerindeki yap ılar

Karakteri ne olursa olsun fay düzleminin e ğimi 45 den küçük faylara küçük aç ılı faylar, 45
den büyük açıya sahip olanlara ise büyük aç ılı faylar denir. Bu açınm miktarı net at ımla orantllı
olarak fay düzlemi üzerindeki ayr ılma veya bindirmenin miktar ını kontrol eder.
Bir fay yüzeyindeki kayma ba şlıca iki karakterde ortaya ç ıkar. Şayet kırılma sırasında
bloklardaki k ırık kenarlar birbirlerine paralel kalacak şekilde hareket ederse buna translasyonel
kayma denir. Şayet kırık kenarlar hareket s ırasında birbirlerine paralel durumlar ını yitirirlerse bu
durumda da rotasyonel karakterde bir kayma ortaya ç ıkar (Şekil 115).

rotasycmet kayma

tr an s la syonet kayma

a

a

Şekil 115. Bir faylanma olay ında kırığın translasyonel ve rotasyonel olarak geli şimi
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- Fay Dilzlemi Üzerindeki Oransal Hareketler
Fay düzlemi üzerindeki oransal hareketler ço ğunlukla translasyonel karakterli bir kayma
düzlemi üzerinde açıklanı r ve fay düzlemi üzerinde bulunduğu var sayılan bir noktan ın , hareket
sonucunda her iki bloktaki düzlem üzerinde birbirlerine göre ald ıkları konum incelenir. Bu noktaların birbirlerine göre yer değiştirmelerinin çizgisel de ğerine at ım (slip) adı verilir. Fayın türüne
göre değişik atım ve atım bileşenlerinden söz edilir. Bir fayda fay düzlemine ait yap ı konturları ile
fayın kesip ötelediği katmanlara ait yap ı konturlarmın ilişkisi harita ortogonal izdü şümde (harita
görünümü) normal ve ters faylar ı ayırd edebilecek düzenlenmeler sergiler ( Şekil 116)
normal fay
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Şekil 116. Bir fayda fay düzlemine ait yap ı konturları ile bir katmana ait yap ı konturlarmın ilişkisi

Fay eğim atımb normal bir fay ise;
ab = eğim at ım, fay düzleminin eğimi yönündeki at ımdır.
Ters faylardada durum ayn ıdır
ac =Faym dikey (dü şey) atımıdır (vertical slip)
cb =Faym yatay at ımı (horizontal slip)
Bu şekilde ab aynı zamanda fayın net at ımıdır (net slip). Burada fay ın doğrultu atımı (strike
slip) sıfırdır. Dikey atun ve yatay at ım toplam atımm bileşenleri durumundad ır ( Şekil 117).
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ab :e ğ im at ı m ,net at ı m
ac :dirsey at ı m

-

bc:yatay al ı m

Şekil 117. Bir eğim atımh normal ve eğim atımh ters fayda at ım bileşenleri

Bir doğrultu atinfil fayda fayın yalnızca doğrultu at ımı vardır. Hareket fay ın doğrultusu

boyunca meydana gelmi ştir. ab hem doğrultu atım, hemde toplam at ımdır (Şekil 118).

Şekil 118. Bir doğrultu atımlı fayda at ım bileşeni

Verev atunli faylarda; ab = eğim atun (dip slip), ac = dikey at ım (vertical slip), cb =

yatay atım (horizontal slip), ae = do ğrultu at ım (strike slip), ad = toplam at ım veya net at ım
(net slip) dır. ae ve ab toplam at ımın bileşenleri durumundad ır. Bir çok jeolog fayın düşey
bileşenini throw, yatay at ım bileşenini de heave olarak adland ırır (Şekil 119).

ab :e ğim at ı m
ac :clUsey at ı m
ab :yatay at ı m
ac :do ğ rultu at ı m
ad:net at ı m
b) ver« at ı ml ı ters
fay
a) verev at ı m(' normal fay

Şekil 119. Verev at ımh faylar a) normal, b) ters
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Faylanma nedeniyle fay düzlemi üzerinde birbirlerinden uzakla şan katman düzlemlerinin
değişik yönlü jeoloji enine kesitlerinde ortaya ç ıkan yer değiştirme miktarına, görünür at ım veya
separasyon denir (shift) ( Şekil 120).
f , hk : d ü şey seperasyon
f k :e ğ im seperasyonu
g k :thr o w

A

Şekil 120. Seperasyon ve türleri

Buradaki dikey seperasyon (nın) özellikle madencilikte yeralt ı işletmelerinde önemlidir. Bir
fay düzleminde kaybedilen bir damarın düşey açılacak bir şaftta kaç metre derinlikte yeniden
yakalanaca ğı bu dikey seperasyonu bulmakla bilinebilir.
Harita görünümünde fayla ayr ılmış katmanlar aras ında değişik doğrultulardaki mesafeye
de yatay seperasyon (offset=öteleme) ad ı verilir ( Şekil 121).

al) = Fay çizgisi boyunca yatay seperasyon

(

e

a cd= katmanlara dik yatay seperasyon
Lef= doğu-batı doğrultusunda yatay seperasyon
b-
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b bc= dik offset,öteleme
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(a)

ac= fay çizgisi boyunca yatay seperasyon

I b)

lab= doğrultu boyunca offser

Şekil 121. Harita görünümde seperasyon

Bir fayda hareketin karakterini belirleyecek olan fay düzleminin tan ımı, doğrultu/ eğimi,
yanyatımı ve yanyat ımın gidiş ve dalımını belirlemekle olur.
Fayın yan yat ımı, fay düzlemi üzerinde kaymanm yönünü, do ğrultusunu belirleyen çiziklerin,
fayın doğrultusu ile yapt ığı açı olup, doğrudan fay düzlemi üzerinde ölçülür. Yan yat ımın dalımı
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ise, bu çiziklerin içersinde bulundu ğu düşey düzlemin yatay düzlemde yapt ığı açı olup, düşey
düzlemde ölçülür. Yan yat ımın gidişi ise dalımın eğimli olduğu yöndür (Şekil 122).
ABDE, bir fay düzlemi
AD fay üzerindeki çiziklerin yönü,net at ı mı n yönü
CA D = dalım (plunge); fayın doğrultusu K-G
FAE= fayın egirn açısı
K(BAC) = fay düzleminin gidi şi
BA D = yan yatım (rake = pitch)

Şekil 122. Fayın yan yat ımı

FAYLARIN GEOMETRIK SINIFLAMASI

Fayların geometrik sınıflaması atım yönlerine göre, katmanlanma ve dolay ısıyla ana yapılara
olan durumuna göre, fay düzenlenmesine göre ve e ğim açısının miktarına göre yapılabilir. Atım
yönüne göre faylar, ba şta eğim atımlı, doğrultu at ımlı ve verev atımlı olmak üzere üç ana gruba
ayrılırlar. Fayın hangi gruba girdiği fay düzlemi üzerindeki görünür harekete bak ılarak anlaşılır.

I - Atun Yönlerine Göre S ımflama
1- Eğim Alımlı Faylar: Fayın doğrultusu boyunca hareket görülmez.
a-) Eğim atımlı normal fay (dip-slip normal fault) :
Fay düzlemi üzerinde tavan blo ğu aşağı doğru hareket etmiştir. Yatay hareket s ıfırdır
(Şekil 123).

Şekil 123. Eğim atımlı normal fay
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b-) Eğim anıldı ters fay (reverse fault) :
Tavan bloğu fay düzlemi üzerinde yukar ı hareket etmi ştir. Yatay bileşen sıfırdır ( Şekil 124).

Şekil 125. Eğim atımlı ters fay

2- Doğrultu Atımlı Faylar: Eğim yönünde hareket görülmez.
a-) Sol yönlü doğrultu aturnb fay (senestral strike-slip fault) ;
Kayma hareketi faym do ğrultusu boyunca olmu ştur. Düşey bileşen sıfirdır (Şekil 126).
b-) Sağ yünlü doğrultu atimb fay (dextral strike slip fault) ;
-

Şekil 126. Doğrultu atımlı faylar; a) Sol yana , b) Sa ğ yanal

3- Verev At ımh Faylar: Hareket, hem e ğim hem de doğrultu boyunca meydana gelir.
a-) Verev at ımlı normal fay (oblique -slip normal fault) ;
Fay düzlemi üzerinde tavan blo ğu a şağı ve yana hareket etmi ştir. Faym hem düşey, hem
yatay bileşeni vardır ( Şekil 127).

Şekil 127. Verev at ımlı normal fay
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b-) Verev atunlı ters fay (oblique-slip reverse fault) ;
Fay düzlemi üzerinde tavan blo ğu yukarı ve yana do ğru hareket etmi ştir ( Şekil 128).

Şekil 128. Verev at ıml ı ters fay

II Katmanlanmaya ve Ana Yap ılara Göre Olan Duruma Göre ~flama
-

a-) Enine Faylar: Faylar katrnanlanmay ı eğim yönünde keserek kat ediyorlarsa, bu tür
faylara katmanlanma faylar ı denir. Ana yap ıları dik kesmeleri bakımından da bu faylara enine
faylar (transversal faults) denir ( Şekil 129).
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Şekil 129. Enine faylar

b-) Boyuna Faylar: Faylar katmanlanma doğrultularına paralel durumdalarsa, bunlara
doğrultu faylar ı denir. Bunlar arazide ana yap ılara paralel uzan ıyorlarsa, bunlara da boyuna faylar
adı verilir (longitudinal faults) ( Şekil 130).
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Şekil 130. Boyuna faylar
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e ) Diyagonal Faylar: Katman doğrultusunu verev kesen faylara da, diyagonal faylar adı
-

verilir. Harita görünümünde ana yap ıları verev keserler ( Şekil 131).

Şekil 131. Verev faylar

III Net Atım ve Yan Yatıma Dayanan Sınıflama
-

Bu şekilde sınıflamada başlıca üç tip fay ay ırtedilir.

a-) Doğrultu atımh fay, net atım doğrultu at ı ma eşittir. Net atımın yan yatımı sıfırdır.
b-) Eğim atımh fay, net atım eğim atıma eşittir. Net atımın yan yat ımı 90°'dir.
e ) Verev at ındı fay, net atımı fay düzlemi üzerinde diyagonal olarak a şağı veya yukarı
-

hareket etmiştir. Net at ımın hem doğrultu hem de eğim bileşeni vardır. Net at ımın yan yat ımı
0Ö-90° arası ndad ır.

IV Fay Düzenlenmesine Dayanan ( fault pattern) S ınıflama
-

Bu sınıflama faylar ın arazide ve harita görünümlerindeki düzenlenmesinin ay ırtedilmesine
dayanır. Bazende jeoloji enine kesitlerindeki düzenlenmelerine dayan ır. Bu sınıflamada faylarm
katettiği kayaçlar ın durumları önemli değildir.

a ) Paralel Fay Takımı: Şayet saha düzenlenmelerinde faylarm do ğrultu ve eğimleri
-

birbirlerine paralel düzenlenme gösteriyorsa bunlara paralel fay takımı adı verilir. Şayet
doğrultuları aynı kalır, eğimler farklılanırsa birden fazla say ıda paralel fay tak ımı meydana gelmiş
olur (Şekil 132).
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jeotoj ı enine ke siti

Şekil 132. Paralel fay takımları

b ) Kademeli (en echelon) Faylar: Bunlar oransal olarak k ısa uzanımlı birbirleriyle
-

kademeler meydana getiren faylard ır (Şekil 133).

harita

je o ı oji enine kesiti

Şekil 133. Kademeli faylar

e ) Çevre Fayları (çevresel faylar = periferal faylar): Bunlar daire veya yay şekilli faylardır.
-

Ya dairesel bir jeolojik yapının etrafında veya etrafınm bir kesiminde meydana gelirler. Bu jeolojik
yapı bir volkan konisi veya bir dom olabilir ( Şekil 134).

Şekil 134. Çevre faylar ı
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d ) Işmsal Faylar : Bunlarda çoğunlukla dairesel bir jeolojik yap ının üzerinde, örne ğin bir
-

tuz domunun üzerinde meydana gelen ve bir noktadan çevreye do ğru ışmsal uzanan faylar
halindedir ( Şekil 135).
harita
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Şekil 135. Işmsal faylar

FAYLARIN KÖKENSEL SINIFLAMALARI

Bu sındlamada faylar ı meydana getiren ve deformasyonlara yol açan gerilme olay ının
türüne dayand ır.

1 Normal Faylar: Normal faylarda tavan blo ğu fay düzlemi üzerinde a şağı doğru hareket
-

etmiştir. Bu tür faylar çekme gerilmesinin egemen olduğu yörelerde kabu ğun genişlemesine bağlı
olarak farklı çökmelerin yol açt ığı kırdmalar şeklinde oluşurlar. Bunlara çekim faylar ı da denir. Bu
tür faylarda en büyük asal gerilme ekseni normal ko şullarda fay düzlemi ile 45'lik açı oluşturur.
Yeryüzüne dik veya dike yak ın konumda yönlenmiştir (Şekil 136).
x = Fay düzlemi üzerinde yard ımcı düzleme dik;
y = Yardımcı düzlem üzerinde fay düzlemine dik.

Şekil 136. Normal faylanmada gerilme da ğılımı
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Normal faylar daha çok dağ oluşum olaylarının aralarında veya sonlarında, yerkabuğunun
üst kısımlarmdaki serbestlemelerin yol açt ığı çekme gerilmelerine ba ğlı olarak meydana gelirler.
Bunlar yörede birbirlerine göre oldukça geli şigüzel doğrultularda gelişirler. Kıvrım eksenlerini verev
veya dik olarak keserler veya onlara paralel de olabilirler. Malzemelerin çekme dayan ımlarının
kompresif dayan ımlarının onda biri düzeyinde olmas ı yüzünden, kompresif gerili-nelerin sona erdiği
dönemden başlayarak serbestlemelere ve a ğırlığa bağlı olarak kolaylıkla meydana gelirler. Geç
döneme ait olanlar ı (çoğunlukla Pliyosen'den günümüze) vadilerin aç ılmasını ve morfolojiyi kontrol
etmişlerdir.

2 Ters faylar veya bindirme faylar ı: Bunlar yerkabuğunun üst kesimlerinde daralmalara
-

yol açan sıkışmalarla meydana gelirler. Bas ınç gerilmesi, kayaçlar ın kıvrımlanmaları sırasında
malzemenin basınç dayarum de ğerini aştığı zaman kabuğun üst kısmı kırılarak birbiri üzerine biner
(Şekil 137).
x = Fay düzlemi üzerinde yard ımcı düzleme dik;
y = Yardımcı düzlem üzerinde fay düzlemine dik.

Şekil 137. Ters faylarda gerilme da ğılımı

Bu faylar dağoluşum olayları sırasında meydana gelirler. Arazide ço ğunlukla sistematik bir
duzenlenme gösterirler. Ço ğu zaman birbirlerine ve kıvrım eksenlerine paralel durumdad ırlar
(Şekil 138).
113

Şekil 138. S ıkışmalı rejimlerde kıvrım ve ters faylar ın durumu

3

-

Doğrultu atımlı faylar veya yırtılma fayları: Bunlar, en büyük asal gerilme ekseni

yeryüzune paralel durumdaki bas ınçlarla olu şturulurlar. Temelde da ğ oluşum olaylarını simgelerler
ve kıvrımlar ve bindirme faylar ıyla birlikte bulunurlar. Yatay basınçlara ve kabuk daralmasma
uğrayan bölgelerde yani da ğ oluşumu olayları sırasında, önce k ıvrımlanmalar, daha sonra bindirme
faylanmalar ı meydana gelirler. En sonra da kayaçlann uygulanan kuvvete dayanamamas ıyla
bloldann yatay yer de ğiştirmeleri biçiminde yırtı lmalar olur (Wrench fault=Y ırtılma fayı). Bunlar
doğrultu at ımlı faylardır. Bu faylar uygulanan en büyük asal gerilme ekseniyle normal ko şullarda
açılar yapacak şekilde arazide düzenlenirler. Gerçekte deneysel çal ışmalara benzer şekilde
bu açılar 30° civarındathr. Arazide kıvrım eksenlerini hatta ters faylar ı dar açılarla keserek
öteledikleri izlenir. Kıvramlarla ilgisi olmayan yırtılma faylan da bulunur. Bunlar yatay düzlemde
çalışan tansiyon gerilmeleriyle olu şturulurlar ( Şekil 139).

I fi
\Jef.
durumu
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yard. dU ztem

Şekil 139. Doğrultu at ımlı faylarda gerilme da ğılımı
* Faylarm türleri, k ıvrımiara göre olan durumlar ı saptandıktan sonra fay düzlemi üzerine
yerleştirilecek deformasyon elipsoidi, bize sahan ın hangi doğrultuda basınca uğradığmı
gösterecektir.
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FAYLARIN ARAZIDE TANINMA KRITERLERI

Faylar ın arazide tan ınmalar ı konusunda çok say ıda kriter öne sürülebilir. Küçük faylar tabii
veya suni bir kesitte, örne ğin bir karayolu yarmas ında, madende, bir tünelde görülebilir.Büyük
[ayların tan ınması ise stratigrafik ve fizyografik özelliklerin bilinmesi ve tan ınmasına ba ğlıdır. Arazi
çalışmalar ında bir fay bir çok verileriyle birlikte kan ıtlanabildiği halde, baz ıları hakkında çok az
kanıt elde edilir.
Fayların uyumsuzluk yüzeylerinden ay ırtedilmeleri bazan güç olabilir. Faylar ın tanınmasında
şu kriterlerden yararlandabilinir;

1- Yap ıları n devamsızlığı,
2- Katmanlar ı n istifteki tekrarlanma veya kaybolmalar ı,
3- Fay düzlemine ait karakteristikler,
4- Silisleşme ve mineralizasyon,
5- Sedimanter fasiyeslerin ani de ğişmeleri,
6- Fizyografik veriler.

1 Yapıların devams ızlığı :
-

Ş ayet bir yörede stratigrafik istifdeki katmanlar veya k ıvrım ekserd gibi yap ılar yanal
uzan ımlarında aniden kesiliyorlar ve ba şka katmanlarla kar şılaşıyorlar, öteleniyorlarsa bu durum
çoğu kez bir faya kar şılı k gelir. Bu tür bir durum hava foto ğraflar ında faylar ı tan ımaya en çok
yard ımcı olan özelliktir ( Şekil 140).
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Şekil 140. Yap ıların devamsızlığı
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Bazen bu tür bir kesilme bir diskordans nedeniyle de meydana gelebilir Maden
damarlarının, daykların veya ba şka faylar ın aniden kesilmeleriyle ortaya ç ıkacak devarnsalıkların
da jeolog tarafından tanınabilmesi gerekmektedir. Yap ıların devamsızlığı çoğu zaman bir faya
karşılık gelirse de herhangi bir yanl ış yorumlamaya yol açmamak için diğer verilerle de
desteldenmelidir.

2 Katmanlarm tekrarlanmas ı veya kaybolması
-

Katmanlarm stratigrafik istifte tekrarlanma ve kaybolmalar ı da fay kan ıtı olabilir
(Şekil 141).
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Şekil 141. Katmanlar ın faylanma ile istifte tekrarlanma ve kaybolmalar ı

Şekilde sedimanter istif a, b, c, d, e katmanlar ından olu şurken herhangi bir k ıvrımlanma
olmadığı halde, F1 fayında c katman ından sonra yeniden a katman ı ortaya çıkmaktadır. F2 fayında
ise c ve d katmanlar ı ortadan kaybolmaktad ır

.

3 Fay düzlemine ait karakteristilder :
-

Bir çok fay arazide fay düzlemine ait karakteristiklerle tan ınabilir. Bunlar fay çizikleri
(slickensides, harnisch), oygu izleri, fay kertikleri; fay kili, bre ş ve milonittir. Bunlar bazen ba şka
jeolojik olaylarla da meydana gelebilirler ki, bu durum kar ıştırılmamalıdı •.
Fay çizikleri fay düzlemindeki sürtünme nedeniyle meydana gelen cilal ı çiziklerdir
(Şekil 142). Çizikler hareketin do ğrultusuna paralel durumda bulunur. Baz ı fay düzlemlerinde çok
sayıda ve farkl ı doğrultularda fay çizikleri görülebilir. Fay kertikleri, fay düzlemindeki hareketin
yönünü açıklamaya yard ımcı olurlar. Elin fay düzlemi üzerinde rahatça hareket etti ği yön o bloğun
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kayma yönünü gösterir. Fay kili sürtünme nedeniyle kil boyutuna kadar ö ğütülmüş kaya
malzemesidir. Oygu izleri fay çiziklerinin daha büyük boyutlu olanlar ıdır. Fay bre şi kırılan köşeli
parçaların yine kaya malzemesinin ince kısm ıyla çimentolanmasıyla meydana gelirler. Fay breşi fay
düzleminin iki yanında 10 larca metre kalınlığında olabilir. Köşeli çakılların boyu mm'den, blok
boyutuna kadar olabilir. Milonit levhasel elemanlar içeren mikrobre ş olarak nitelendirilir.
Mikroskopik incelemede ana kaya malzemesi tan ınabilir. Ultramilonit ise mikroskopik boyuta
indirilmiş bir tür milonit olup, parçalar ın mikroskopik incelemesinde ana kaya malzemesi
tanmamaz.
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Şekil 142. Fay düzlemindeki yap ılar

4- Silisleşme ve mineralizasyon :

Faylar geniş kırıklar veya büyük dallanmış lurıldar olduklarından solüsyonların hareketleri
için bir geçit olu ştururlar. Solüsyonlar duvar kayac ı ile ince taneli kuvars olu şturacak şekilde yer
değiştirirse, buna silisleşme denir. Silisleşme olayı yalnızca faylanmay ı karakterize eden bir olay
değildir. Maden oluşumlarının fay zonlarını seçmesi de yine fay zonlarını tanıtan karakteristik bir
özelliktir. Silisleş me fay düzlemini bütünüyle kaplayabilece ği gibi çoğu kezde çiçek benzeri
birbirlerinden ayr ı lekeler halinde bulunurlar.

5- Sedimanter fasiyeslerdeki ani de ğişmeler :

Sedimanter fasiyesler bir havza içinde ayn ı zaman planında birbirlerine ahenkli bir biçimde
geçerler. Örne ğin bir sedimantasyon havzas ında sahilden ba şlayarak derinlere do ğru fasiyes yanal
olarak basitçe kumta şı, şeyl, kireçta şı olarak sıralanır. Bu malzeme çok şiddetli luvrimlanmaya
uğramış bile olsa, bu fasiyeslerin birbirlerine tedrici geçi şleri gözlenebilir. Fakat bir şariyaj, kumta şı
ve kireçta şını yan yana getirebilir. Yine bir do ğrultu at ımlı fayda çok farklı sedimanter fasiyesleri
yan yana getirebilir. Bu şekilde arazide ortamlar ı farklı sedimanter fasiyeslerin ani geçi şle yan yana
getirilmeleri de yine faylanma kriterlerinden birisidir ( Şekil 143).
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Şekil 143. Sedimanter fasiyeslerin ani de ğişimleri

6 Fizyografik kriterler :
-

Doğada dayan ımlı katmanlar ç ıkıntılı bir topografik görünümde temsil edilirler. Bu ç ıkıntılı
sert katmanlar ı n topoğrafyada belirgin şekilde kesilmeleri faylanma kriterlerinden birisidir.
Arazideki ani sarpl ıklar da yine fay kan ıtlar ı sayılır. Sarplıklar çok daha de ğişik jeolojik durumlar
sonucu ortaya ç ıkabilirse de, dayan ımlı katmanlar ın çizgisellik ortaya koyacak şekilde kesilmeleriyle
meydana gelenleri ço ğunlukla bir faya kar şılık gelir. Fay sarpl ığı fay çizgisi boyunca arazide
meydana gelen farklı erozyon sonucu ortaya ç ıkar ( Şekil 144).

c
A) seçici erozyon yok, B) birinci as ı n ı m eveesi sonu , C) ikinci a5rn ı m evlEsi sonu ,
D) dayamml ı katrnan !arslan ol u san tepe uzanimlarinin fayla an ı ke silme si

Şekil 144. Fay sarpl ı kları ve kesilen s ırtlar

Piedmont sarpl ıkları, dağları n eteklerinde yer al ırlar. Bunlar aktif faylar ı da belirleyebilirler.
Bu tür sarpl ıklar m'lerce veya onlarca m mertebesinde olup, genellikle düz, ve a şınmam ış veya
hafifçe a şınmış durumdadırlar. Bunlar ın bazıları yalnızca ana kayayı kesebilir, baz ıları ise hem ana
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kayayı hem de üzerindeki örtüyü keser. Üzerlerindeki örtü alüvyon yelpazesi, glasiyel morenler ve
göl taraçalar ı olabilir. Bu tür üst örtüyü kesen faylar ana kayada büyük bir fay ın bulunduğuna ve
aktif olduğuna işaret ederler ( Şekil 145).

A: fay aliivyonu kesiyor, güncel (deprem
f ay ı ).
f3l fay ali.ivyonu kesmiyor,glincel hareket yok.
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Şekil 145. Aktif fayları n genç (güncel) depolar ı kesmesi

Normal faylanma sonunda üçgen yüzeyler halinde vadilerde fay sarpl ıkları meydana
gelir ki, bu özellik de faylar ın tanınmasında kullanılan kriterlerden birisidir. Bu üçgen yüzeyler bir
vadide bir dağ yamacında görülürler ( Şekil 146).
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A : erozyona yol açacak faylanma

B: fay d ü zleminin a şı nmaya
ba ş lamas ı
C «. fay dü zle ~in üçgen yüzeyler haline gelmesi
D orijinal fay clüzlemlerMi
temsil eden üçgen yü zey-
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ierin süren erozyonla gerilerneye ba ş lamas ı

Şekil 146. Bir fay zonunda görülen üçgen yüzeyler ve s ıralı birikinti konileri

Fayları tanıma kriterlerinden birisi de özellikle da ğ eteklerinde kaynaklar ın bir dizi
oluşturmalarıdır. Özellikle s ıcak su kaynaklar ının bu şekilde arazide belirli hatlar halinde
dizilmeleri, fayları tanıtan önemli kriterlerdendir. Faylanmayla olu şan kırık ve zayıflık zonu derinde
devridaim yapan s ıcak suya kadar i şlemiştir. Bu özellik arazi çalışması nda saptanabileceği gibi
yalnızca topografik haritalarm incelenmesiyle bile fay ihtimali olan zonlar belirlenebilir. Bundan
başka akarsuların ani dönü şleri, doğrultu atımlı veya verev at ımlı bir faylanma kan ıtı olabileceği
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gibi, akarsuların ötelenmeleri doğrultu atımlı faylarla ilgili olabilir. Şayet GB do ğrultusunda akan
bir akarsu, KD doğrultulu sağ yönlü bir doğrultu at ımlı fayla ötelenirse akarsu önce KD yönüne
döner, sonra yeniden GB yönünde akmas ına devam eder ( Şekil 147). Bir akarsu kolunun sert
kıvrımlar üzerinden akmas ı sırasında da ani dönü şler meydana gelebilir. Bu yüzden bu kriterin
kutlan ılmasında da dikkatli olunmal ıd ır.

Arakarsunı n ab noktatarr aras ı nda yap ı ya
uymas ı (tay).

akarsuyun sert katman kontrolünde
yön degiatirmesi

Şekil 147. Yap ı kontrolunda keskin dönü şler yapan akarsu

Fayların tan ınmasında hava foto ğraflar ı da çok faydal ı bilgiler verirler. Son y ıllarda bu
tekniğin gelişmesi, klasik hava foto ğraflarına uydu görüntülerinin de kat ılması faylı bölgelerin
tan ınmasında büyük katk ı sağlamıştır.
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FAY SISTEMLERI

NORMAL FAYLAR

Normal faylar tavan bloğunun taban bloğuna göre a şağı düşmüş olan faylard ır. Bunlar çekim
fayları olarak da adland ınlarsa da, normal fay terimi daha do ğru olmaktadır. Çünkü faylanma
sırasında en çok tavan bloku hareket etmesine kar şın bazen taban bloku yukarı çıkacak şekilde
hareket eder. Bazende hareket her iki blokta birden meydana gelir. Bu yüzden faylanma olay ı
sırasında hangi tarafın hareket etmi ş olduğunu belirlemek zordur. Normal faylarda fay düzleminin
eğimi yataydan dü şeye kadar de ğişebilir. Çoğu normal fay aynalann ın eğimi 45 den büyüktür. Çok
düşük eğimii faylarda yatay yer değiştirme çok büyük olur ki, bu tür faylara özel bir ad olarak
Detachment fay ı adı verilir. Derinlere do ğru artan jeotermal gradyan ve litostatik bas ıncın
malzemelerin kırılma niteliğini ortadan kald ırması yüzünden normal fay düzlemleri derinlere do ğru
iç bükey bir durum alırlar ve hatta seri halde olanlar ortak bir kesme düzlemi üzerinde
buluşabilirler. Fay düzleminin bu şekilde iç bükey durum almas ı Listrik faylanma olarak adland ırılır
(Şekil 148). Bu tür bir geli şim sığ faylaamalarda da görülebilir. Bu durumu, fay bloklar ının üst
yüzeylerinin tilting ad ını verdiğimiz eğimlenmelerinden anlayabiliriz. Seri haldeki listrik faylanmalar
tek yönlü olduklarında kabuğun önemli oranda uzamasına yol açarlar. Faylar ın ölçüleri mm
boyutundan, kilometrelere kadar de ğişebilir. Amerika'daki Colorado platosundaki normal faylardan
boyu 300 mili bulanlar bulunmaktad ır. Buna göre net at ımları da değişkendir. Örneğin Amerika'da
Connecticut' daki Triyas ya şlı kayaçları sınırlayan normal fay ın net atımı 13 000 feet'i bulmakta
olup daha büyük net at ıma sahip faylar da vard ır.

v
potansiyel ortak kesme düzlemi

5
■4tF1

5

10
km

10 km
kayma ve üst kabu ğ un uzama yönü

fay bloklanndaki
egimtenmertilting)

ortak kesme düzleminin taban fay ı olarak geli ş imi

Şekil 148. Listrik faylanma ve bloldardaki e ğimlenmeler (Tilting)
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Horst ve Grabenler
Tansiyon gerilmesine uğrayan bölgeleri karakterize eden türde bir seri normal faylard ır.
Horst ve grabenler kom şu yapısal şekillerdir. Normal faylanmalarla çöken dar ve uzun çukurlar
grabenleri, yüksekte kalan k ısımlar da horstlar ı meydana getirir. Topo ğrafyada grabenler genellikle
çöküntü alanlar ı ve vadiler şeklinde görülürler. Jeoloji tarihinde meydana gelmi ş horst ve grabenler
erozyonlar nedeniyle tan ıtıcı biçimlerini kaybetmi ş halde bulunabilirler. Bu yapı şekillerini meydana
getiren normal faylar ço ğunlukla oldukça dik eğimlere sahiptirler ( Şekil 149).

Şekil 149. Horst ve Grabenler

Büyük grabenlere örnek olarak, Do ğu Afrika'daki rift vadilerini verebiliriz. Do ğu Afrika'nın
güneyinde yakla şık Madagaskar adas ı hizas ında ba şlayan graben yapıları Tanganika gölünden
Habeşistan ve Afar üçgeni yoluyla K ızıldeniz'e ula şmakta, oradan Ölüdeniz İsrail üzerinden
Amik ovası ve K.Maraş'a kadar uzanmaktad ır.Ölüdeniz fayı olarak adlandırılan ve yurdumuza
kadar uzanan bu fay da bu sistem içine girmektedir. Do ğu Afrika'daki bu grabenlerde güncel
volkanik etkinlik sürmektedir. Bundan ba şka Avrupa'da Ren grabeni, Türkiye'de Gediz, Büyük
Menderes ve Küçük Menderes nehirlerinin vadileri ve etraflar ındaki yükselimler horst ve
grabenlerdir. Bugün jeosenklinallerin , büyük okyanuslar ın kıyılarınm graben şeklinde gelişmiş
olduğu jeofizik verileriyle anla şılmaktadır (Şekil 150).
SW
;
;,_
..

Menderes ma sifi
netamorfitter

A ta ş t h
N e ojen

Ş ekil 150. Gediz grabeni enine jeoloji kesitinde faylar ve kestikleri kayaçlar
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Normal ve ters faylanma olaylar ında ana kırık dışında bir kırığa paralel ve belirli bir aç ı ile
veya dik gelen ikinci derecedeki k ırıklanmalar da gelişir. Bunlardan fay düzlemine paralel
gelişenlere sintetik, dik gelişenlere antitetik faylar adı verilir (Şekil 151). Bu fayların varhkları

Şekil 151. Normal ve ters faylanmalarda sintetik ve antitetik bile şenler

yapısal açıdan kırılma düzleminin bir zon halinde meydana gelmesi dışında, mühendislik açısından
büyük önem taşır. Gerek normal faylarda, gerekse ters faylarda yo ğun kırılmalara uğrayan tavan
bloğunun ana kırık zonuna yakın bölümleri yapılaşma ve benzeri işler için tehlikeli sayılır.
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DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR VEYA YIRTILMA FAYLARI
(Strike-slip fault - Wrench fault - tear fault )

Bu tür faylarda yerde ğiştirme olayı başlıca fayın doğrultusuna paralel olarak meydana gelir.
Çoğu doğrultu atımlı faylar ın fay düzlemleri dik veya dike yak ındır. Yırtılma faylar ı olarak
tanımlanan doğrultu atımlı faylar kıvrım eksenlerini belirli bir açıyla keserler (yakla şık 30°,
matematiksel 45°). Levha tektoni ği kavramı içinde incelenen transform faylar da do ğrultu at ımlı
fayların özel türüdür. Bu fayda hareket eden levhalann çe şitli kısımlarında birbirine uymayan
miktardaki hareketlerin dengelemesi meydana gelir. Do ğrultu atımlı veya yırtima faylar ında kırılma
olayı kabuğun derinliklerine kadar i şler. Bu tür faylar en çok k ıvrımlı dağ zincirlerinde görülürler
ve deformasyonu olu şturan gerilim etkisinin son evrelerinde geli şirler. Arazide do ğrultu at ımlı
faylar ı tan ıtan en önemli özellikler şunlard ır;

1- Bu tür faylar ın topoğrafyadaki izleri genellikle düz bir çizgi halindedir.
2- Breş, milonit, ultra milonit gibi fay düzlemine ait özellikler s ık sık görülür.
3- Atım azda olsa topoğrafyada belirgin bir görünüm vard ır.
4- Uç kısımlarında çatallan ır ve bindirme faylarına geçerler. Bu durumda bindirme ve
yırtılma faylar ı arasında küçük bir açı gelişir.
5- Fay zonu boyunca dere yataklarm ın ötelendiği, vadilerin kar şısına tepelerin geldi ği
görülür ( Şekil 152).
6- Faylarm iki tarafındaki bloklarda ay ve S harfi şekilli açık tansiyon
çatlakları gelişir. Fayınatımı belli olmasada bu çatlaklar ın konumu faydaki
hareketin yönünü belirler.

Şekil 152. Sırt ve tepelerin bir vadide do ğrultu atımlı fayla ötelenmesi
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Ülkemizi kuzeyden yaklaşık Doğu-Bat ı doğrultusunda bir yay şeklinde kateden ve bir
deprem fay ı niteliğinde olan Kuzey Anadolu Fay ı (KAF) sağ yanal bir doğrultu atımh faydır. Bu
fay, Afrika - Arap levhas ınm Anadolu'yu kuzey yönünde sıkıştırmasmı, Anadolu yarımadasmın ayrı
bir levhacık olarak olu şmasına neden olacak şekilde bat ıya doğru kaçması hareketine
dönüştürmektedir. Bu nedenle okyanus tabanlanndaki transform faylarm tüm karakterlerini
taşımasa da yine bir hareketi bir ba şka yöne donü ştürmektedir. Bunu gibi Do ğu Anadolu Fayı
(DAF) da sol yönlü, dünyaca ünlü do ğrultu atımlı bir faydır (Şekil 153).
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Şekil 153. Türkiye'nin önemli neotektonik yap ıları

Yerdeğiştirmenin Oranı;
Bu gün bir doğrultu atunl ı fay gelişecek şekilde kayaçlarm k ırılmaya hazırlanması yani
kabukta potansiyel bir enerjinin birikimi ve serbest b ırakılması elastik yansıma teorisi ile aç ıklanır
(elastic rebound theory). Bu teori şekil üzerinde aç ıklanabilir (Şekil 154).

Şekil 154. Bir FF doğrultu atımh fayında bb' referans çizgisindeki yamulma (strain) ve
kırılma sonrası deplasman (c'c")
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Bu potansiyel hareketin iki taraf ında A ve B bloklar! olsun. Bu hareketin do ğrultusuna dik
düşünsel bir çizgi ele alal ım. Bu çizgi bloklar ın yer değiştirme için zorlanmas ı sırasında önce fay
civarında bükümlenecektir (Strain). Bu s ırada henüz fayda bir kayma meydana gelmemi ştir.
Ötelenmenin kayaçlar ın maksimum dayanma sınırına ulaştığında meydana gelecek kopma ile çizgi
fayın iki tarafında birbirinden uzaklaşacak şekilde yer değiştirir ve düzelir. Arada c c kadar mesafe
meydana gelirken çizgilerin bu düzle şmesi bir yans ıma olayıdır. İşte faylanma sırasında deprem
şokunu ve sismik dalgaları doğuran da bu olayd ır. 1906 San Fransisko depremini meydana getiren
San Andreas k ırığı üzerindeki hareket bu tipte geli şmiştir. Başlangıçta bloklarm iki yan ında önce
sakinlik, sonra ivmelenme, sonra yava şlama ve sükunet meydana gelir. İvmelenme saniyenin
ondalığı kadar bir zaman ı işgal eder. Knahna olay ında hareketin h ızı 3 km/sn kadard ır. Görüldüğü
gibi deprem, kayalar ın kırılması ve bu sırada doğan titreşirnierdir.

Okyanus Havaalar ındaki Kırılma Zonları - Transform Faylar ı
Okyanus havzalar ında da karalardaki gibi faylar ın bulunduğu belirlenmiş ve daha bu yüzyılın
ilk yarısında haritalannu ştır (Şekil 155). Bunlar, dünya okyanuslar ında genel olarak do ğu-batı
doğrultulu ve uzunluklar ı yüzlerce hatta binlerce km' ye ula şan kırıklardır. Kırığın iki tarafında
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Şekil 155. Dünyam ızın tektonik haritas ı
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okyanusun taban ı düzdür. Bu faylar ın farkına varılmasmda başlıca iki kriter rol oynam ıştır.
Bunlardan birincisi kuzey-güney do ğrultulu 10-30 km genişliklerindeki manyetik anomali
kuşaklarının ötelenmesidir. İkinci kriter ise kısa zonlar boyunca deprem odak mekanizmalar ının
analizidir.
Transform faylar genellikle okyanus ortas ı sırtlarla bir arada bulunurlar ve okyanus ortas ı
sırtı fay boyunca ötelenmiş olarak görülür. Bu tür do ğrultu atımlı fayda özel bir durum
sözkonusudur. Okyanus sırtmın yer değiştirmesine bakılırsa fay sol yönlüdür. Fakat s ırtlarda kabuk
teşekkülü ile meydana gelen oldukça devamlı harekete bak ılınca da, fay sa ğ yönlüymüş gibi görülür.
Bu durum transform faylar için karakteristik bir özelliktir. A şağıdaki şekilde c ile d ve a ile b
arasında diferansiyel bir hareket meydana gelmemektedir ( Şekil 156).
Ayrıca fayda diferansiyel hareket ancak belirli bir aral ık için sözkonusudur.

Şekil 156. Bir transform fayla okyanus ortas ı sırtı= ötelenmesi
İkinci Derecedeki Makaslamalar

Bazı yerlerde ana k ırıkla 30 lik açılar yapan doğrultu atımlı fay takımları gelişir. Burada ana
fayla yapılan dar açı, faydaki hareketin yönünü gösterir. Şayet ikinci derecedeki kırıklar bir fay
zonu içinde iki kırık arasında gelişmişlerse, iki 2. derece makaslama görülür. Bunlardan biri ana
fayla 30°, diğeri 70°'lik açılar yapar. A şeklinde ana faylar aras ında 90 lik açı ile uzanan fayda
önemli bir ötelenme görülmez ( Şekil 157).
-C>
F

C

RC
a

(A l

<1

4

-f

o< ..>1

(C) T

c

Zi
)or
(B) C>
T

V \< R C\ Fr
«^ f=j

%\ C E ı N

7i)7 1\C
;

30ö t'

(B ) normal sa ğ yanal basit makaslamada yap ı ları n düzenlenmesi
(A) transpresyonel gel ış me(gerilme eksenIeri saat
yönünde dönüyor)
(C) transtansiyonel durum(saat tersine dönü ş )
s? k ı sma E:geni şteme,Tbindirme.N: n .1 ay
Riedel
V•d
ar
rm

Şekil 157. Bir doğrultu atımlı faylanmada ikinci derecedeki makaslanmalarm konumu
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BINDIRME FAYLARI

Bindirme faylar ı orojenik bölgelerin önemli yapilar ındandır. Kıvrilma ile bindirme fayı aynı
stresin birbirlerini izleyen evrelerinde geli şirler. Kıvrımlanmaya uğrayan kayaçlar ın dayanımlarm ın
yenildiği bir anda bindirme faylar ı çeşitli şekillerde meydana gelirler. Bindirme olay ında stresin
etkilediği sahada stres doğrultusunda bir kısalma, buna dik yönde de bir genişleme meydana gelir.
Etki eden kuvvetin büyüklü ğüne, kayaçlann plastikiiğine bağlı olarak kıvrılma veya bindirme fayı
veya birbirini izleyerek her ikisi de olu şur. Kaya türleri, stratigrafik istifin özelli ği, daha önceki
çatlakların yönelimi, etki eden kuvvetin tam yatay, hafif yukar ı veya hafif a şağı konumlu olmasına
göre de bindirme fay ı türleri gelişirler.
Genel terimi ile bindirme faylar ı, fay düzleminin konumuna göre adland ırılırlar. Fay
düzleminin eğimi 35°'den büyük olan faylara ters fay denir. E ğin). açısı 35° - 45° arasında ise küçük
açilı ters fay, 45 °'den büyük ise büyük aç ılı ters fay (Reverse fault) denir.
Eğim açısı 10° - 35° aras ında olanlar asil bindirme faylar ı veya şariyaj olarak adland ınlirlar
(Overthrust, charriage, überschiehung). Şayet fay düzleminin e ğinıi 10 den küçükse buna da örtü
fayı veya nap fay ı denir.
Ters faylarda fay düzleminin eğimi nispeten büyük oldu ğu için bunlarda büyük at ımlar
meydana gelmez. Yaln ızca ters faylarda lonlma olay ı çok sayıda düzlem boyunca gelişir
(Şekil 158 a). Asil bindirme faylarında ise fay düzlemi e ğiminin küçük olması büyük atımların
meydana gelmesine neden olur. Bindirme faylar ı yan basınçlara uğrayan bölgelerde, k ıvrımlanma
olayı ileri bir duruma erişmeden de meydana gelebilir. Şayet kompetan ve inkompetan kayaçlarm
ardaland ığı bir istif varsa itilme s ırasında inkompetan katman boyunca kırılmalar gelişir ve bu
şekilde de katmanlar aras ı bindirmeler meydana gelir ( Şekil 158 b).

BI

82

Şekil 158. a) Ters faylarda k ırılma düzlemleri;
b) Bir istifte inkompetan katman ın bindirme düzlemi olarak geli şimi
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Kıvrımlanmayı izleyen ve kayaç dayan ımının yenilmesi ile gelişen bindirmelerde genellikle
bir antiklinal basıncın fazla oldu ğu dik kanattan k ırılarak izleyen senklinalin üzerine yürür
(Şekil 159).
b :devrik kanad ı n itki fay ı olarak
geli ş imi

Şekil 159. Kıvrımlanmayı izleyerek bir kıvrımm bindirme fayma dönü şümü

Herhangi bir yörede ayn ı yöne eğimli çok sayıda bindirme fayı gelişirse, kırılan kaya
birimleri tekrarlan ır şekilde birbirleri üzerine dizilirler. Buna iınbrike yap ı ve kiremitlenme adı
verilir. İmbrike yap ılara en güzel örnekler Kanada'da Kayal ık dağlarında ve güney Appala şlarda
gelişmiştir (Şekil 160).

w
do ğ udan bat ı ya do ğ ru itiime

E

Şekil 160. Imbrike (kiremitlenme) yap ı

Şayet büyük açılı bir seri ters fay bir yörede geli şmiş ve formasyonlar kama şeklinde
birbirleri üzerinde yer alm ışlarsa, buna da ekaylı yapı adı verilir. Alp'lerde bu tür yap ılara çok
rastlanılmaktadır ( Şekil 161).
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Şekil 161. Ekaylı yapı

Jeoloji tarihinde çok fazla deformasyonlara sahne olmu ş büyük orojenik ku şaklarda küçük
açilı faylanmalar ve bloldar ın birbiri üzerinde km'lerce sürüklenmeleri olay ı gerçekleş ir. Bu şekilde
yaşlı seriler genç serilerin üzerinde y ığınlar şeklinde istiflenir. Bu örtüye de kıvrımlanmada olduğu
gibi nap, nap fayı adları verilmektedir. Ba şlangıçta devaml ı bir örtü olu şturan bindiren blok daha
sonra aşınmaya u ğrar. Genç olu şukların üzerinde art ık şeklinde kalan kıs ımlarına klip, a şınarak
alttaki genç serileri gösterecek şekilde delinmeleriyle olu şan yap ıya da pencere (fenestre veya
window) adı verilir ( Şekil 162).
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Şekil 162. Naplı yap ı ve tektonik pencere

Jeolojide bu tür sürüklenmelerle orijinal yerlerini b ırakarak ba şka yerlere getirilmi ş kayaç
gruplar ından bahsederken, allokton terimi kullan ıl ır. Bunun kar şıtı otokton durki, orijinal durumunu
koruyan kaya kütleleri için kullan ılır.
Bu gün levha tektoniğinde okyanus hende ğinde meydana gelen ofiyolitli melanj olu şumları
okyanus kapanmasının veya s ı kışmanın ileri evresinde biti şik kıta kenar ı üzerine veya geriye do ğru
okyanus tabanı üzerine bir sürüklenim düzlemi üzerinde itilmektedir. Bu tür olu şumlar çal ışılırken
ofiyolit napı terimi de kullan ılmaktad ır ki, ofiyolitli melanj birimlerinin tavan dokanaklar ı
çoğunlukla bir fay anlammdad ır.
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Ülkemizde de özellikle Güneydo ğu Anadolu da kenar kıvrımları bölgesinde imbrike
durumlu ekaylı yap ılar, nap fayları, klipler ve pencereler görülebilir. Örne ğin Diyarbakır, Siirt
arasındaki bölgede kuzeydeki daha ya şlı metamorfik Bitlis Masifi güneye do ğru ofiyolitli Üst
Kretase üzerine, hepsi birden de Miyosen ya şlı Şelmo formasyonu üzerine bindirmi şlerdir
(Şekil 163).
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Şekil 163. Güneydoğu Anadolu kenet ku şağında birimlerin birbirleri üzerine bindirmi ş durumları.
Dişler Üzerleyen blokta bulunmaktad ır

Ankara yakınlarında Elmada ğ yöresinde de Triyas ya şlı formasyonlar Üst Kretase ya şlı
ofiyolitli melanj üzerine, ofiyolitli melanj Üst Kretase ya şlı filiş üzerine , Üst Kretase fili şi Paleosen
tortul formasyonlar ına, onlarda Eosen tortul formasyonlarma bindirmi şler, bu şekilde imbrike veya
ekaylı bir yapı ortaya çıkmıştır ( Şekil 164).
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Şekil 168. Ankara kuzeydoğusunda birimlerin imbrike durumlar ı
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KAYA DİLİNİMİ (KLİVAJ - FOLYASYON - ŞİSTOZİTE)

Genel Özellikler:

Folyasyon kayaçların birbirine paralel düzlemler boyunca k ırılma özelliğidir ki kayaç yaprak,
yaprak veya dilim, dilim ayr ılır. Bazı kayaçlarda bu durum birincil bir özelliktir ve kayac ın oluşumu
sırasmda meydana gelir. Folyasyon, kaya klivaj ı veya şistozite mostrada katmanlanmadan aç ıkça
farkhlamr.
Klivaj terimi çok genel bir kullan ım alanına sahiptir. Klivaj terimi esas olarak minerallerdeki
dilinirni karşdar. Bu yüzden kayaçlardaki dilim dilini ayr ılma özelliği kastedilirken kaya klivaj ı
terimini kullanmak yerinde olur. Bu terim Frans ız yerbilim lugatindeki şistozite kar şılığıdır.
Şistozite İngilizce metamorfik kayaçlar ın özelliği olarak ele alınır. Bu da kaya klivaj ının bir türüdür.
Bir kumtaşındaki ikincil folyasyon, kaya klivaj ı olarak andırken, mikaşistteki benzer yap ı şistozite
olarak nitelendirilir.
Fissilite ve fissil (fissibilite) de genel terimlerdir ki, kayaçlar ın ince laminalar boyunca
yarılabilme özelliğidir. Bir çok sedimanter kayaçta ve özellikle ince taneli olanlarda düzlemsel minerallerin (özellikle mika pullar ınm) veya uzam ış tanelerin katmanlanmaya paralel yönlenmeleri
nedeniyle fissilite özelliği ortaya çıkar. En çok şeyllerde görülür.
Folyasyon terimi İngiltere'de önemli kullan ım alanına sahip olup, bantl ı veya şeritli yapıh
metamorfik kayaçlar ın laminalar boyunca ayrılmaları özelliğidir. Ülkemizde genelde kaya klivaj ve
folyasyon eş anlamlı olarak kullan ılır.
Klivaj düzlemleri katmanlanma düzlemleriyle belirli bir aç ı ile kesişirler. Yalnızca klivaj
oluşumu kayacın fiziksel karakterine do ğrudan bağlı olduğu için ayni deformasyona maruz kalm ış
istifin değişik katmanlarında, değişik klivaj paternleri meydana gelebilir. Genel kural olarak, klivaj
kil oluşuklarda ve şistlerde belirgin ve iyi gelişmiş durumdaki katmanlanma düzlemlerine verev
durumdad ır. Kumta şlarında ve kireçta şlarında daha seyrek aral ıkl ı ve belirsizdir. Kumta şlarında
klivaj katmanlanmaya diktir ( Şekil 165). Şeyller de ise katmanlanmaya verev olarak geli şir. Bu
durum malzemenin içsel sürtünme açısından kaynaklan ır.
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Şekil 165. Kumta şı ve şeyllerde Idivaj ın katmanlanmaya göre durumu

Klivaj düzlemlerinin ölçülmesi katmanlanma düzlemlerinin ölçülmesi gibidir.
Haritalarda işareti

şeklindedir. Klivaj ın meydana gelmesinde deformasyon olayları kadar

metamorfizma ve killerin sıluşarak su kaybetmesi ve bu arada hacim küçülmeleri rol oynar.
Mekanik bakımdan klivaj düzlemleri kayacın kohezyonunun düşük olduğu yönleri meydana
getirir. Bunlar ya birbirlerine paralel meydana gelmi ş sık kesme yüzeyleridir veya yass ı minerallerin
dizilmeleriyle veya rekristalize olarak yönlenmeleriyle meydana gelebilir.

Klivajın şu türleri sayılabilir;
1- Şisti klivaj veya şistozite;

Levhasal minerallerin (mika, klorit) veya elipsoidal minerallerin (kuvars, feldspat) paralel
düzenlenmeleriyle meydana gelir. Şisti klivaja sahip olan bir kaya klivaja paralel çok say ıda
dirzlemler boyunca yar ıhr ( Şekil 166). Şisti klivaj metamorfik kayaçlar için yayg ın olarak
kullanılmaz. Şistozite terimi de ç ıplak gözle açıkça görülebilecek şekilde kayaçta rekristalize mineral
varsa kullanılır. Devamlı klivaj terimi de yine şisti klivaj veya şistoziteyi ifade eder. Klivaj veya
şistozite katmanlanmaya paralel olabilir veya olmayabilir.

Şekil 166. Şisti klivaj ( Şistozite)
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2- Kırılma klivaj ı (Fracture cleavage)
Bu tür klivaj,esas ında s ık aralıklı çatlaklard ır (Şekil 167). Kaya içindeki mineraller klivaja
paralel değildirler. Klivaj düzlemleri aras ındaki mesafe mm veya cm ölçüsündedir. Şayet bu ölçü
bir kaç cm dolayında olursa çatlaklanma terimi tercih edilmelidir.
Klivaj düzlemleri sahay ı etkileyen ve k ıvrımlanmayı meydana getiren deformasyon s ırasında
en fazla basınç gerilmesine dik düzlemler boyunca geli şir. Bu şekilde tansiyon çadaldarma diktir.
Klivaj düzlemleri iki kesme yüzeyi arasındaki açıyı ikiye bölerler.

k livaj düzlemi

cm

7'

Şekil 167. Kırılma klivaj ı

3- Kesme klivajı (Makasiama klivaj ı, Shear cleavage)
Bu terim kayma klivaj ı ile eş değerdir. Hafifçe deplasmana u ğram ış sık klivajlar için
kullanılan bir deyimdir. Kayma klivaj ında kesme düzlemlerinin aras ı daha açıktır (Şekil 168).

Şekil 168. Kesme (Shear) klivaj ı
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4- Buruş ma veya kayma klivaj ı (Crenulation cleavage)
Bu tür klivaj, deformasyon kaymas ı klivaj ı (strain slip cleavage) ve buru şma klivaj ı olarak
da adlandırdır. Bir çok metamorfik kayaçta şistozite düzlemleri buru şmalarla küçük kıvrımlar
oluşturur. Bu knınmlarin dalga boylar ı cm mertebesindedir. Bu k ıvrımların bir kanad ı zayıflık
düzlemi olarak geli şir. Gerçekte malzeme içindeki mika levhac ıkları buruşma sırasında dönme
hareketi yaparak bükümlenen tarafta eksen düzlemine paralel ayr ı zonlar olu ştururlar ve deplasman
da bu zonlar boyunca olu şur. Kayaç bu zonlar boyunca k ınlmaya meyillidir ( Şekil 169).
Bazen kesme klivajm ı buruşma veya kayma klivaj ından ayırmak güç olabilir. Bu durumda
buruşma klivajmda küçük k ıvrımlar ın görülmesi gerekti ği hatırlanmand ır.

Şekil 169. Buru şma klivaj ı

5- Katmanlanma kli vajı (Bedding foliation)
Katmanlanmaya paralel durumdaki kaya klivaj ıdır. Qzellikle tortul katmanlarm
metamorfizmas ı sırasında geliş ir ki, şistozite ile e ş anlaml ıdır.

6- Eksen düzlemi klivaj ı veya folyasyonu (Axial plane cleavage)
-

Kaya katmanlar ı nda en çok rastlanan türde klivajd ır. Kıvrımlarda eksen düzlemine paralel
dilimler halinde gelişir (Ş ekil 170). Bu klivaj şekli akma klivaj ı (flow cleavage) veya şisti klivaj (slaty
cleavage) olarak da adland ınlabilir. Kıvrımlar ın eksen bölgelerinde kıvrımlı yayın iç kısm ına doğru
yakla şan yelpaze şekli gösterirler. dilinim düzlemleri aras ındaki mesafeler tane boyu ile do ğru
orant ılıdır. İnce taneli ve levhasal yap ıda olan taneler luvr ımlanma sırasında klivaja paralel
düzenlenirler ve bu dilinim şekli ortaya ç ıkar. Bu sırada oolitler ve çak ılların da uzun eksenleri en
büyük gerilme do ğrultusunda uzanır veya yönlenirler ve bu şekilde de çizgisel yap ıları oluştururlar.
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Katman içi gerili-neler dikkate al ındığında klivaj düzlemleri en büyük gerilme do ğrultusunda ve orta
gerilmeye paralel ve en küçük gerilmeye dik düzlemler halinde geli şirler.

K me

eksen düzlemi
klivaj ı

a tineasyonu
b t ı neasyonu

Şekil 170. Eksen düzlemi klivaj ı

Lineasyon ad ını verdiğimiz çizgisel yap ılar basınç yüzünden minerallerin dizilim
oluşturmalar ı veya magmatik kayaçlarda akmalar veya k ısmi ergime, yeniden kristalle şmeler
sırasında da meydana getirilebilirler. Yönlerinin incelenmesinde ana yap ılara göre belirledi ğimiz
gerilme sistemi ile uyum içinde olduklar ı görülür (Şekil 171).

Ş ekil 171. Bir istifteki yap ılar ın olas ı durumlar ı
136

ÇIZGISEL YAPILAR (Lineasyon; Lineation)

Lineasyon kayaçlardaki folyasyonun tamamlay ıcı bir bölümüdür. Deformasyonlar sonucu
kayaçta bir çizgisel yap ılar tak ımı ortaya çıkar. Bir çok lineasyon tipi aras ında yöre tektonik
deformasyonunun yorumlanmas ında yararl ı olabilecekleri saptamak gerekir. Ba şta mostrada kesi şen
her düzlemsel yap ının arakesiti bir lineasyon olarak kar şımıza çıkar. Bu nedenle hacim içerisinde
mostra yüzeyinde görmedi ğimiz daha çok say ıda lineasyonun bulunma olas ılığı daima vard ır. En
çok rastlanan lineasyonlar aras ında fay çiziklerini,bir konglomeradaki uzam ış çakılları,katman
düzlemleriyle klivaj düzlemlerinin kesi şmesinden olu şan arakesit çizgilerini ve prizmatik
minerallerin tercihli yönelimlerini sayabiliriz. Lineasyonlar şu şekilde grupland ırilabilirler:

1- Bir yüzey boyunca hareket yönünü gösteren lineasyonlar (Örg. fay çizikleri).
2- Küçük ölçekli kıvarriların veya paralel krenülasyonlar ın (Buruşmaların) eksen yönelimleri.
3- Deforme jeolojik unsur takımların ın boyutsal uzanımları (Çakillar, oolitler ve
megabloklarm uzun eksenlerinin tercihli yönelimleri).
4- Yapısal düzlemlerin kesişmeleriyle olu şan arakesit lineasyonlar ı.

1 Hareket yönünü gösteren lineasyonlar: Bunlar daha önce fay konusunda incelenen fay
-

çizikleri ile fleksüral kayma k ıvrımlanması nda (Konsantrik k ıvrımlanma) birbiri üzerinde kayan
katmanlar ı n sürtünme ile katman düzlemlerinde meydana getirdikleri çiziklerdir. İnce oluk ve
sırtlar halindeki bu çizikler k ıvrı m eksenine dik,eksen düzlemiyle de büyük bir aç ı meydana
getirirler ( Şekil 172 a, b).
Deforme kütlenin içine derinli ğine işlemeyen bir deformasyonel yap ı olması yüzünden bu
ve benzeri yap ılar için non-penetratif (Non-penetrative) terimi kullan ılır

2 Paralel krenulasyonlarm eksenleri: İ nce laminalı, ş istik özellikli kayaçlarda görülen
-

birbirlerine paralel küçük ölçekli k ıvrımlar ve buru şmalar da birer çizgisel yap ı durumundad ırlar
(Şekil 172 c). Metamorfik kayaçlarda farkl ı yonlerde geli şen buru şmalar ın kesişmelerinden de
ayrıca çizgisel yap ılar ortaya ç ıkabilirler.

3 Boyutsal uzan ım (Tercihli tane yönetimleri): Bir jeolojik kütle içerisinde tanelerin tercihli
-

yönelimleri mutlaka bir deformasyona ba ğl ı olarak meydana gelir ( Şekil 172 e,f,g). Bu yüzden de
yapısal yorumlamalar için önem ta şırlar. Bu tür bir lineasyonu olu şturan jeolojik unsurlar çok
çeşitlidir. Uzamış çakıllar, oolitler, tane y ığışımlar ı yan ında, ince taneli malzemenin s ıkışmasıyla
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Şekil 172. Lineasyon tipleri : a) Bir fay düzlemindeki çizikler; b) Fleksural kayma sonucu
katmanların birbirlerine sürtünmesi sonucu olu şan çizikler, c) Buru şma lineasyonlar ı;
d) Katman ve klivaj düzlemlerinin arakesit lineasyonu; e) Mineral yönelimi lineasyonu;
f) Mineral arakesit lineasyonu; g) K ısmen çizgisel, kısmen düzlemsel özellik sunan fabrik

boru benzeri uzam ış şekilleri de sözkonusudur (Rodding veya Mullion structure). Kompetan
katmanlar aras ındaki inkompetan katmanlarda ( Şeyl,ince kumtaşı gibi) kıvrımlanma sırasında veya
katmanlanma/folyasyon düzlemi kesi şmesi ile meydana getirilirler ( Şekil 173).
Kristalierin paralel çizgisel yönelimleri özellikle metamorfik kayalarda s ık görülür. Bu
çizgisel dizilim ya deformasyonla veya gerilme etkisindeki kütlede rekristalizasyonlarla meydana
getirilir (Bkz. viskoz akma,bölgesel erime ve yeniden kristalle şme). Mineral yönlenmesi hornblende
gibi prizmatik mineraller için sözkonusu oldu ğunda çizgisel olarak meydana gelebildi ği gibi,mika
gibi levhasel mineraller sözkonusu oldu ğunda düzlemsel olarak da meydana gelebilir ki bu durumda
bu düzleme dik düzlemde herhangi bir yönlenme görülmez.

4 Düzlenısel yapıların kesişmesi: Kesişen düzlemsel yapıların arakesideri mostra yüzeyinde bir
-

çizgisel yap ı oluşturur (Şekil 172 d). Bu kesişen yapısal düzlemler klivaj/katmanlanma,iki
folyasyon.bir şistozite bir krenulasyon klivaj ı şeklinde olabilirler. Bu şekildeki çizgisel yap ılar mostra
yüzeyinde geli şigüzel dağılmış yönelimlerde bulunabilirler. Bu yüzden deformasyon
yorumlamalarmda dikkatli kullanilmah veya ihmal edilmelidirler. Klivaj konusunda de ğinildiği gibi
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yerel k ıvrı m eksenine paralel olan buru ş

ma ve arakesit lineasyonlarma a lineasyonu,hareket yönüne

paralel olan lineasyonlara da b lineasyonu denilmesi geçmi şte benimsenmiş olup bugün yaygın
olarak kullanilmamaktad ır.

Şekil 177. Kumta şı ve sleytler aras ında dü ş

ey durumlu katman düzleminde geli şmiş Mullion yapısı
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MAGMATİK KOTLELER

Magmatik Kütlelerin Yap ısal Jeolojideki Önen ıleri:

Magmatik kütlelerle ilgili baz ı konular da doğrudan yap ısal jeolojinin ilgi alan ına
girerler.Ba şta magmatik kütleler folyasyon ve lineasyon gibi yap ılar içerebilirler. Bu yap ılar
sokulum ( İntrüzyon;intrusion) sonras ı deformasyonlarm eseridirler. İkinci olarak,magmatik kütleler
içerisine sokularak yerle ştikleri evsahibi kayaçtaki daha önce var olan yap ılara göre şekil ve
yönelim kazan ırlar. Üçüncü olarak da yerkabu ğunda deformasyonlara yol açan kuvvetler ayr ıca
magmatik kütlelerin kabuk içerisine yerle şmelerini de sa ğlarlar.

Magmatik Kütlelerdeki Yap ılar:

Bir magmatik kütlede yerle şim sırasında kazanıtmış yapılarla,daha sonraki deformasyonlarla
meydana getirilen yap ıları ayırd etmede güçlükler bulunmaktad ır.En çok rastlanan magmatik yap ı
"akma folyasyonu" dur. Magmanın akması sırasında levhasel minerallerin kat ılaşma öncesi
yönelimleriyle meydana gelir. Riyolit gibi çok viskoz magmalarda akma bantla şmasma sık rastlan ır.
Daha sonraki deformasyonlar bu bantla şmalarda kıvrımlar meydana getirebilir.
Büyük granit masifleri,kenar zonlar ı nda kütlelerinin yüzeyine paralel folyasyonlar içerirler.
Masifin içine doğru folyasyon etkisi kaybolur. Ayr ıca masifin d ış kısmı ksenolitler (Xenolith)
bakımından da zengindir. Bu yap ılar kütlenin yerleşimi sırasında dış kısmının soğuması ve
katıllaşmaya başlaması,bu sırada sokulum ve kütlede şişme etkisi sürdü ğünden dış kısm ın
parçalanmaya ba şlamasıyla meydana gelir. Ayrıca kat ı durumda diyapirik olarak yukar ı itilen
kütlenin karşılaştığı litostatik bası nç da bu kenar zonlardaki folyasyonun geli şimine yol açabilir.

Magmatik Kütlelerin Yap ısal Sınıflamas ı:

Yap ısal jeologlar ın ilgi alanlar ına magmatik kütlelerin yaln ız intrüzif olanlar ı girer.
Magmatik sokulumlar ba şta büyük ve küçük sokulumlar ( İntrüzyonlar) olarak ikiye ayr ılırlar.
Bunlardan büyük olanlar veya plütonlar km küplerce hac ıma ve km karelerce sahasal yay ılımlara
sahiptirler. Küçük sokulumlar ise levha veya boru şeklinde bulunurlar ve en az ından bir boyutlar ı
(Örg.geni şlikleri) metre olarak ifade edilebilecek ölçülerdedir.
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En çok rastlanan küçük boyutlu sokulumlar dayk ve sillerdir. Her ikisi de birer düzlemsel
yapı olan bu sokulumlar evsahibi kayaçla diskordan ili şkiler sergiler. Evsahibi kayac ın birincil
yapıların' (Katmanlanma gibi) keserek yeryüzüne dike yak ın bir açıyla kateder. Buna kar şılık siller
evsahibi kayaçla konkordan ili şkiye sahiptir. Katmanlar aras ında onlara paralel bir şekilde
yerleşirler. Dayklar s ık sık takımlar halinde bulunurlar ve subparalel, ışınsal veya koni şeklinde
düzenlenmeler gösterirler ( Şekil 174).

KÜÇÜK SOKULUMLAR

BÜYÜK SOKULUMLAR

.

D-Lako it

A- Dayk

B-Sit

C-T ı kac
(cm veya m lerce)

H-Ring dayk
(km terce)

Şekil 174. Şekillerine ve yapısal ilişkilerine göre sokulumlar ın sınıflaması : a) Dayk, b) Sil, c) T ıkaç,
d) Lakolit, e) Lapolit, f) Stok, g) Diyapir, h) Ring dayk
Küçük ölçekli sokulumlar aras ında volkan bacalar ını,püskürmenin son a şamasını simgelemek
üzere dolduran t ıkaç (Plug)'lar ı sayabiliriz. Bunun d ışında cm ve m ölçeğindeki damarlar,apofizler
de ana kütleden kaynaklanan küçük magmatik sokulumlard ır. Cevherle şmeler için uygun ()damlar
olan damarlar yap ısal açıdan da,birer dilatasyon (K ırık) düzlemi olmalar ı yüzünden,kütlenin
genişleme yönlerine işaret ederler.
Büyük intrüzyonlar veya plütonlar ili şkide bulundukları önceden var olan kayalarla hem
konkordan hem de diskordan ili şkide bulunabilirler. Konkordan bulunabilecek sokulumlar lakolit
ve lapolitlerdir. Bunlardan lakolitler merceksi,alt yüzleri düz,üst yüzleri d ışbükey kütlelerdir.
Lapolitler ise yine mercek şekilli ve üst yüzleri düz alt yüzleri ise bombeli sokulumlard ır. Her ikisi
de içine yerle ştikleri evsahibi kayac ın katmanlanmas ına büyük ölçüde uyumludurlar ( Şekil 174 d,e).
Güney Afrika daki Bushveld kompleksi 67 000 mostra geni şliği ile dünyan ın en büyük ve
bu tipe uyan magmatik sokulumudur.
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Stoklar ve magmatik diyapirler ise ( Şekil 174 f,g) evsahibi kaya ile diskordan ili şki
sergilerler. Bunlardan magmatik diyapirler ince bir boyun üzerinde yer alan

şişkin bir kütle

biçimindedir.
Özel bir plüton şekli de dik ve kalın duyarlı çoğu kez bir kaç kademe halindeki çember
çekini sokulumlard ır. Bunlara çevre dayklar ı (Ring dykes) ad ı verilir ( Şekil 174 h).
En büyük intrüzyonlar batolitlerdir (Batholith). Ço ğunlukla uzamış şekilli,yüzlerce km
uzunlukta ve çok say ıda intrüzyonun bir bile şimi şeklinde bulunurlar. Ço ğunlukla granitik özellikte
olmalarına karşın başka kayaç tiplerini de içerirler.

Magmatik Sokulumlann Yerleşmeleri:

Magmatik sokulumların (intrüzyonlarm) yerkabu ğu içerisine yerle şmesinde ba şhca dört
mekanizma sözkonusudur:

1- Evsahibi kayaç (Country rock) bir çekme gerilmesi etkisi ile k ırılarak açılır ve magman ın
hareketi için bir yol açar.Bu dilatasyonel bir mekanizmad ır ( Şekil 175 a). Bu şekilde evsahibi
kayaçta önemli deformasyonlar meydana gelir.
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D-Erime ve asimilasyon

Şekil 175. Magmatik sokulumlar ın yerleşme mekanizmalar ı: a) Dilatasyon, b) İtki gücü ile yerle şme,
c) Tavan göçmesi ile yer aç ılma (stopping), d)Erime ve asimilasyon
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2- İkinci mekanizma magmanın ilki gücü ile yerle ş medir (Forcefull emplacement). Bu durumda
intrüzyon içerisine girdi ği evsahibi kayac ı zorlayarak kendisine bo şluk yaratırken çok yo ğun
deformasyonlar ın meydana gelmesine de yol açar ( Ş ekil 175 b). Bu her iki durum da magman ın
kendi basıncı sözkonusu olduğundan aktif şekilde yerleşmeler olarak nitelendirilirler.

3- Üçüncü durumda magma evsahibi kayaç içerisine ondan parçalar kopar ıp içerisine almak
suretiyle yükselir. Büyük kaya bloklar ının koparak magma içerisine batmas ı magmanm yükselmesi
ve yerleşmesi için bo şluklar yarat ı r. Yükselmenin sürmesi s ırasında magma içine dü şen kayaçlar
eriyerek magmanm bileşiminde lokal değişikliklere yol açabilirler. Kat ılaşmanın hemen öncesinde
içerilenler veya tamamen erimeyenler de yerle şen kütlenin d ış yüzeyine yak ın anklavlar halinde
katırlar.

4- Bu yöntemde ise mekanizma magman ın eritme ve asimilasyonu şeklinde gelişir.Magma evsahibi
kayacı sıcaklığı ile eritmek ve onu asimile etmek suretiyle kendisine yol açar ve yerle şir (175 d).
Bu son iki yöntem magmanm pasif yerle şmesi olarak nitelendirilir.
Bu yöntemler aras ında magmanın boşluklar yaratarak veya eritip asimile ederek
yerleşmesi,yapısal jeolojik bakımdan ihmal edilebilecek ölçüde deformasyonlar anlam ını taşır. Buna
karşılık dilatasyon ve zorlama ile yerle şme yapısal bakımdan önemlidir. Dilatasyonla yerleşmede
levha şekilli intrüzyonlar meydana gelir ve bunlar ın yönelimleri o s ırada yöreyi kontrol eden
gerilime sisteminin kontrolunda geli şir. Zorlama ile yerle ş me büyük plütonlar için sözkonusu olup
bunlar intrüzyonlar ı ile kendi gerilme alanlar ını da yarat ırlar.
Dayk ve sillerin dilatasyonla evsahibi kayaç içerisine yerle şmesi sırasında hareket eden
ergiyik yer gereci (Magma),kaya içine bir kama etkisi yaratarak sokulurken,bu kama etkisine dik
olarak bir çekme gerilmesine yol açar ( - Şekil 176 a). Homojen bir evsahibi kayaç sözkonusu
olduğunda intrüzyon düzlemi üzerinde a l ve a2 gerilmeleri yer al ırlar. Yerleşme P> v i -u3ile ifade
edilen koşulla gerçekle şir. Burada P magma bas ıncın' al de duvar kayacmm çekme dayan ıım ını
temsil etmektedir. Yukar ıda belirtildiği gibi homojen evsahibi kayaç sözkonusu oldu ğunda cr3 'ün
yönetimini bulabiliriz. Buna kar şılık kayaç içerisinde önceden meydana gelmi ş kırıklar
varsa,intruzyon yapan magma bu k ırıklar ı tercih edecektir.
Siller sokulum düzleminin yatay veya yataya yak ın durumda oldu ğu yerleşmelerdir
(Şekil 176b). Magmanın yerleşmesi için magma bas ıncın ın kaya yükünün olu şturdu ğu litostatik
basıncı geçmesi gerekir. Sil yerle şimi normalde yerkabu ğunun sığ derinliklerinde meydana gelir.
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İ ntrüzyon düzlemi

0-1 veYa Qz
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Şekil 176. Dayk ve sillerin yerle şmeleri: a) Dayk yerle şimi - sokulum düzlemi cr3 'e dik durumda,
b) Sil yerleşimi- 0"3 'ün yaklaşık düşey yönelimi, c) Dayk ın sığ derinlikte yatay duruma
gelişi - cr3'ün yatay durumdan düşey duruma gelişi

Yukarı doğru dayk şeklinde hareket eden sokulum içindeki dü şey basınç sığ derinliklere doğru
azalır. Buna karşılık yatay düzlemde yer alan di ğer iki gerilme bileşeni oransal olarak büyürken en
büyük bas ıncı temsil eden a it yatay konuma dönüşmüş olur ve bu şekilde dayk da yatay şekilde
yerleşmesini sürdürerek silleri meydana getirir ( Şekil 176 c).
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Yapısal bakımdan büyük plütonlar ın yerleşmeleri ve bu sıradaki mekanizma uzun süre
tartışma konusu olmuştur. Çok büyük boyutlara ula şan magman ın yerleşme için kendisine nasıl yol
açtığı tart ışmalıdır. Başta tart ışılan dört mekanizman ın da büyük plütonların yerleşmelerinde etkili
olduğu üzerinde durulmu ştur. Bugün bir çok plüton yerle şiminin diyapir tarzında gerçekleşmiş
olduğu öngörülnaektedir. Bu yüzden bu mekanizma ile magman ın yerleşmesi için çok derinlerde
bir yer açman ın gerekli olmadığı ve diyapir tarz ında yükselen magman ın kendisine boşluk
bulabileceği düşünülmektedir. Ço ğu masiflerin dik kenarlı sınırlara sahip olması bu düşünceyi
desteklemektedir.
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JEOTEKTON İK (Yeryuvar ının yapısı)

Yeryuvarımızın karalar ve denizlerden olu şan diş kısmı,üzerinde bulunduğumuz kabu ğun
başlıca okyanus ve kıta türünde oldu ğuna işaret eder. Bu iki yeryuvar ı bölümünde, kıtalar
üzerindeki s ıradağlar şeklindeki .izgisel yükselimler ile okyanuslar ortas ındaki birer yükselim zonu
olan sı rtlar ve okyanus hendekleri en belirgin ana yeryuvar ı yap ılarını meydana getirirler.
Karalar ortalama bir km lik bir yüksekli ğe sahipken,çok derin yerleri bulunmas ına karşın
okyanuslar da ortalama dört km lik bir derinli ğe sahiptirler ( Şekil 177).
Karalardaki yüksek yerlerle (Da ğ sıraları)
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Şekil 177. Topografik profilin yeryuvar ı
yüzeyindeki durumu

kuzey yar ım kürede yer alır. Kıtaların bir devamı
niteliğinde olan kıta şelfleri ve yamaçlar ı karalar ın
yüzölçümüne eklenirse k ıtasal kabuğa sahip yeryuvarı

bölümünün % 40,okyanusal kabu ğa sahip yeryuvar ı bölümünün de % 60 oran ında olduğu görülür.
Kıtalarm yüksek kısunlanna kar şılık okyanus tabanlar ının daha alçak seviyeli
durumları,kıtalarda yüksek kesimlerin yo ğunluldann ın düşük olması gerektiğini ve yeryuvar ı ağırlık
dengesinin ( İzostasi) ancak bu şekilde sağlanabilece ğini düşündürür. Deprem dalgalar ı na ait
çözümlemeler kabuk taban ının (Moho süreksizli ği) değişik derinliklerde yer ald ığını ve kabuğun
çeşitli bölümlerinin farkl ı yogunluklarda bulundu ğunu göstermiştir. Buna göre ortalama kabuk
yoğunluğu 2.7-3.0 gr/cm3 aras ında iken üst mantonun peridotitik kayaçlar ının ortalama yo ğunluğu
3.4 gr/cm3 dolay ı ndadır. Kıtalarda kabuk ortalama 33 km lik bir kal ınliğa sahipken okyanus
tabanlar ında kabuk kalmlığı ortalama 7 km dolayındad ı r. Buradan yeryuvar ımızm yüksek dağl ık
kesimlerinin ayn ı zamanda mantoya do ğru giren daha derin kökleri bulundu ğu anlaşılır (Şekil 178).
Kıta kabuğu granodiyoritik bile şim sergilerken,okyanus kabu ğu da bazaltik bir bile şime
sahiptir.
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Sıradağlar, Okyanus Ortas ı Sırtlar ve Hendelder:

Yeryuvar ımızın en yüksek kesimleri ile
km ortalama krtasal

ortalama okyanusa)

US

kabuk
20

alt
2.9

40
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26
29

34

....„-Moho

manto

okyanuslarda büyük derinliklere sahip zonlar çizgisel
bir uzan ım gösterirler.
Sırada ğlar yeryuvar ımızda ba şlıca iki ana ku şak
halinde bulunurlar. Bunlardan birincisi olan
Alp-Himalaya ku şağı Akdeniz bölgesinden ba şlayarak

Şekil 178. Kıtasal ve okyanusal kabu ğun
durumu

Orta Asya'ya,oradan da Endonezya'ya kadar uzan ırken
diğeri,Kuzey ve güney Amerika'n ı n batı kıyıları
boyunca yakla şık kuzey güney ve önceki ku şağa dik bir

doğrultuda uzan ı r. Bu dağ kuşaklar ının genişlikleri 300 - 800 km arasında bulunur. Di ğer bir tip dağ
kuşağı ise ada yaylar ıd ır. Bunlar ba şlıca Pasifik okyanusunun kuzey ve bat ı kenarlar ı boyunca ve
Hint okyanusunun da kuzeydo ğu kenarı boyunca uzan ırlar. Büyük kesimleri su alt ında olan bu
jeomorfolojik unsurlar sanki daha az önemliymi ş gibi görünürler. ( Şekil 179).

Şekil 179. Büyük da ğ ku şaklarının yeryuvarmdaki da ğılımları
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Okyanus ortas ı sırtlar geni ş bir zon halinde k ıta üzerindeki sıradağların okyanus
tabanlarındaki karşılıklan olarak bulunurlar. Hacim olarak da ğ sıralarından çok daha fazlad ırlar
ve tüm okyanus yüzolçiminin 1/3 ünü kaplarlar. Geni şlikleri 500-1000 km arasmdad ır. Bu dev
yeryuvar ı yapıları okyanus tabanlanndan 2-3 km yüksekliğe ulaşırlar ve altlarında yer alan sıcak ve
az yoğun manto malzemesi sayesinde a ğırlık dengesini ( İzostasi) sa ğlarlar.
Okyanus hendekleri ya k ıtasal kenarlara ya da ada yaylartna yak ın uzanan daha az devaml ı
dar uzun çukurluklard ır. Kavisli bir uzan ıma sahiptirler. Geni şlikleri 100-150 km olan bu
çukurluklar 2-3 km derinli ğe sahiptirler.

Güncel Tektonik Etkinlik:

Günümüz tektonik etkinliği yeryuvarımızın topografik özellikleriyle sıkı bir ilişki içinde
bulunmaktad ır. Günümüz tektonik etkinli ği,sismik hareketler ve volkanizma olmak üzere ba şlıca
iki türdedir. Buna yeryuvar ımızdaki asismik özellikli kabuk hareketlerini de ekleyebiliriz. Sismik
hareketlerde kabu ğun yüksek yamulma oranları ile yer değiştirme olaylar ı yer alır (High strain
rate). Asismik kabuk hareketlerinde ise dü şük yamulma oranlar ı sözkonusudur (Low strain rate).
Yeryuvarımızda en şiddetli depremlerin ço ğu Pasifik okyanusu çevresinde dar bir ku şak
içerisinde yer al ır. Toplam sismik enerjinin % 80 den fazlas ı bu zonda serbest kalmaktad ır. Bu
yüzden bu deprem odaklar ı ile çakışan genç sıradağlar,okyanus sırtları ve hendekleri ayni zamanda
yoğun tektonik etkinliklere sahne olan bölgelerdir. Deprem odaklar ının özelliklerine dikkat
ettiğimizde okyanus sırtlannın sığ deprem odaklar ının yoğunlaştığı yerler olduklarını görürüz (65
km derin). 300 km den daha derin odakh depremler ise derin okyanus hendekleri boyunca
szalanırlar. Bu kesimlerde deprem odaklar ının ayrıca eğimli bir düzlem üzerinde derinlere doğru
sıraland ıkları ve 700 km den sonra da kaybolduklar ı görülür. Geçmi şte dev bindirmeler olarak
yorumlanan bu zonlara Benioff zonu ad ı verilir. Deprem odak düzlemi çözümlemeleri Benioff
zonlarında genel olarak kompresif bir rejimin egemen oldu ğunu göstermiştir. Buna kar şılık okyanus
sırtlarında tansiyonel bir rejim egemendir.
Yeryuvarımızın asismik kararkterli hareketleri sedimantasyon ve erozyon olaylar ının neden
olduğu izostasik alçalma ve yükselmeler şeklindeki hareketlerdir. Bunlar yeryuvar ımada özel bir
yerde cereyan etmezler her yerde görülebilirler. Bu dü şey hareketlerin h ızları yılda ancak mm
ölçeğindedir.
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Volkanizma:
Günümüz volkanik etkinliği şaşırtıcı şekilde deprem zonlarıyla ilişki içerisindedir(Şekil 180).
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Şekil 180. Aktif volkanların yeryuvarındaki dağılımları

Bugün ve geçmi şte etkin olmuş volkanlarm %75 i yine Pasifik çevresinde yer al ırlar ve
özellikle volkanik ada yaylar ı boyunca sıralanırlar. Bir çok volkan da okyanus s ırtlarıyla ilgili olarak
veya gerek kıta gerek okyanus tabanlar ındaki faylar boyunca yer al ırlar. Büyük tektonik
kuşaklardan Alp-Himalaya ku şağında aktif volkanlar çok seyrektir. Bu ku şakta ancak aktif yitim
zonuna yakın olan Akdeniz ve Endonezya yörelerinde aktif volkanlara rastlan ır. Bunlar d ışında bir
kıta içi açılma olan Doğu Afrika rift sisteminde de volkanizma görülür.

Durayl ı ve Durays ız Tektonik Zonlar:

Bugün tektonik bakımdan duraylı ve duraysız olmak üzere ikiye ayırabildiğimiz yeryuvarımız
Jeoloji tarihinde de ayn ı özelliği sergilemekteydi. Yaln ızca okyanuslarm bundan 200 milyon yıldan
daha önceki durumları hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Kıtalar için ise durum farkl ıdır. Orta
Prekambriyen'e kar şılık gelen 2500 milyon yıl öncesine kadar izleyebildiğimiz kıtasal alanlar
birbirlerinden çok farklı iki jeolojik karakter sunarlar. Bunlardan tektonik durayl ı bölgeler kraton,
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tektonik hareketli kesimler ise orojenik ku şaklar olarak adland ırılırlar. Kratonlar kristalin bir taban
üzerinde herhangi bir deformasyona u ğramam ış olmanın eseri olarak yatay biçimde yer alularken
ayrıca çok az da volkanik katk ı içerirler. Buralardaki tektonik olaylar, çok yava ş cereyan eden
dü şey hareketler şeklinde gelişir.
Orojenik ku şaklar yoğun deformasyonlara u ğram ış sedimanlarla çe ş itli volkanik kayaçlar ve
gerçekte yerkabu ğunun derin k ısımlarma ait olup da tektonik olaylarla yükselerek bu ku şaklara
eklenmiş kaya gruplar ından oluşurlar. S ı kışmalar ve volkanik etkinlik sonucunda meydana gelen
bu deformasyonlar kabuksal kal ınlaşmalar ve izostasik yükselmelerle s ıradağlarm olu şumlarına yol
açarlar.
Bugün kıtalar ın duraylı görünen bazı kısımları da değişik zamanları karakterize eden önceki
orojenik kuşakların birbirlerine eklenmiş kahntılarıchr. Bu durum kratonların orojenik ku şaklara
oranının zamanımıza kadar giderek artm ış olduğunu gösterir ki Erken Permiyen öncesinde
herhangi bir kratonun bulunmad ığı ve hareketliliğin yeryuvar ımızın genel bir karakteri oldu ğu
anla şılır.

LEVHA TEKTON İĞİ

Buraya kadar anlatilan yeryuvar ım ız ın büyük ölçekli yap ılarına ait özellikler,yerbilimcileri
yeryuvarımızın yapısını ve bu yap ı da cereyan eden mekanizmalar ı iyi anlamağa yöneltmiş ve bu
yapıya ait tüm bilgileri kapsayan levha tektoniği kavram ın ın ortaya ç ıkmasın ı sonuçlam ıştır.
Daha 1912 de bir Alman meteorolog'u olan Alfred Wegener, Afrika'n ın bat ı kıyıları ile
Güney Amerika'n ın doğu kıyıları n ın benzerliğine,faunal ve iklimsel özelliklere bakarak k ıtaların
oransal hareketler yapt ı klar ı görüşünü "The origin of the continents and oreans"(K ıta ve
okyanusların kökeni) adlı kitab ında yayımlam ıştı. Bu görüşe göre kıtalar kutup çevresinde birarada
bulunuyorlar ( Şekil 181) ve Pangea (Uluk ıta) ad ındaki bir süper kıtayı oluşturuyorlard ı.
1950-60 yılları arası ndaki paleomanyetizma çalışmalar ı kıtalar ın gerçekten hareket etmi ş
olduklar ın ı gösteriyor ve ba şlangıçtaki konumlar ına getirildiklerinde Triyas'daki manyetik kutba
işaret ediyorlard ı.
Wegener'in kıtalar ın kayması (Continental drift) teorisindeki güçlük,daha hafif olan k ıtalar ın
denizde ilerleyen bir gemi gibi,daha a ğır okyanusal kabu ğu nas ıl yararak ilerlemi ş olduklanyd ı.
Nihayet 1962 de Hess ve Dietz, okyanusal ve k ıtasal bölgeleri ayn ı mekanizma içerisinde
birleştirerek, k ıtaların okyanuslar ı yararak değil de onların üzerinde bulunmak ve beraber
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Şekil 181. Deniz düzeyinin 1000 m alt ında kıtaların birbirlerine geometrik uyumu

hareket etmek suretiyle yer de ğiştirmiş olduklarını gösterdiler. Bu şekilde okyanus sırtlarının yeni
okyanusa! malzemenin olu şum yerleri,okyanus hendeklerinin de bu malzemenin tahrip edildi ği yerler
oldukları ortaya çıktı. Bu mekanizma deniz taban ı yayılması (Sea-tloor spreading) hipotezi olarak
adlandırıldı. Bu şekilde Wegener'in "kıtaların kayması" ve Hess ve Dietz'in "Okyanus tabanı
yayılması" hipotezleri "Levha Tektoniği" teorisinin temelini olu şturdular.
Görüldüğü gibi bilim adamlarını yeryuvarımızın "Levha Tektoniği" genel kapsamında belirtilen
bir yapıya sahip olduğuna götüren düşünce manyetik stratigrafiden kaynaklanm ıştır. Okyanus
tahan ında okyanus ortası sırta paralel 20-30 km genişliğindeki manyetik bantlardan herbiri,
bitişiğindekine göre farklı bir manyetik yönetim sergiler ( Şekil 182). Manyetik terslenme ad ını
verdiğimiz bu durum,yeryuvar ın ın manyetik kutbunun jeolojik zamanlar içerisinde yer de ğiştirmiş
olmasının sonucudur. Bu manyetik hantlardaki yönetim ve manyetik şiddetin,karalardaki
kayaçlardaki e şdeğerlilerinin bulunmas ı ve karalardaki bu kayaçların yaşının okyanus taban ındaki
bantlara uygulanmasıyla, bu manyetik bantlar ın herbirinin farkl ı yaşta olduğu ve okyanus
taban ının,okyanus ortası sırta doğru giderek gençle ştiği ortaya çıkmıştır.
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Şekil 182. Okyanus Ortas ı Sırtlarda simetrik manyetik hantlar

Levha Kavram ı;

Kıtaların ve okyanus tabanlar ı nın binlerce km uzammlar ı boyunca çok az distorsiyon
göstermeleri, deformasyonlar ın dar zonlara özgü kalmalar ı,ve bu uzun mesafeler boyunca görülen
sakinliğin milyonlarca yoldı r sürmesi yerbilimcilerik ıtaların bir bütün halinde hareket etmiş oldukları
sonucuna götürmü ştür. Bu hareket eden ve levha ad ı verilen yeryuvar ının katı dış kısmının kalınlığı
ne kadard ı? Bu katı kısm ın üzerinde hareket etti ği plastisitesi yüksek bir k ısım bulunmahydı.
Deprem dalgalar ının yer içerisinde ilerleme h ızları ve bunlara ait özellikler levhalar ın
kahnlıklarmın belirlenmesini sa ğlamıştır. Derinlere do ğru sıcaklığın artması yüzünden levhan ın tabanı
kesin bir sınır değildir. Okyanus ortası sırta doğru artan sıcaklık yüzünden levhan ın kalınlığı burada
50 km ye kadar dü şmekte ve okyanus kenarlar ında 120 km ye kadar çıkmaktad ır. Bu kalmlığın
okyanuslarda üstten '7 km lik,k ıtalarda ise 35 km lik k ısmı yerkabuğudur ( Şekil 183).
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Şekil 183. Litosfer ve astenosferin durumu: Litosfer kabu ğu ve üst mantonun en üst k ısmını
içermekte olup alt s ın ırı geçişlidir
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Bu litosfer levhalar ► ı hareket ettiren kuvvet ise litosferin alt ındaki manto içerisinde sıcaklığın
yol açt ığı bir malzeme transferi olan konveksiyon ak ımlarıdır. Bu hareket çok yava ş cereyan eder
(2-5 cm/y ıl) ve levha altında yaratt ığı sürtünme etkisi ile onun hareketine yol açar.
Yeryuvarımızı aralık bırakmadan kaplayan,yedi büyük ve 48 kadar küçük levhan ın birbirlerine
değdikleri sınırların bir takım özellikleri bulunmal ıdır. Levha s ınırı adını verdiğimiz bu kesimler
başlıca üç tür olup, her bir s ınırda o sınıra özgü jeolojik olaylar cereyan eder. Bunlar
sedimantasyon,magmatiznr ıa ve metamorfizma olaylard ır.

Yap ıcı Levha S ı nırları (Constructive boundaries):

Bunlar okyanus ortas ı sırtiar boyunca uzan ırlar. Mantodan kaynaklanan ergiyik yer gereci
yukarı doğru yükselirken ısının giderek düşmesine ba ğlı olarak bir ayr ımlaşmaya (Diferansiyasyon)
uğrar ve okyanus ortas ı sırtın her iki tarafındaki levha kenarlar ına eklenerek hem yeni levha
oluşturmuş olur hem de levhayı sırta dik olarak iter. Bu yükselen magman ın ayrımlaşmaya uğraması
ise okyanus kabuğunun özel bir stratigrafik dizilime sahip olmas ına yol açar ( Şekil 184).
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Şekil 184. Okyanus ortas ı sırt ve okyanusal kabu ğun stratigrafisi
Kıtasal rift zonlar ı da başlangıç halindeki okyanusal havzalar ve yap ıcı levha kenarları olarak
nitelendirilirler (Şekil 185).
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(BT:Benue çukurlu ğu,NP:
Ngaoundere,AG:Abu Gabra,
WR:Bat ı do ğu Afrika,ER:
Do ğ u do ğ u Afrika,GA:A.den
körfezi,RS:K ı zı l deniz,
GS:Süvey ş körfezi;Pl:
Arap/Nubia,P2:Arap/Somali
levhalar ın ı n dönme kutuplar ı .

Şekil 185. Do ğu Afrika rift vadileri

Yı kıcı Levha Kenarları (Destructive boundaries):
Buralar levhalar ın birbirlerine yakla şarak hareket ettikleri s ınırlardır. Okyanusal levhan ın
kıtasal kabuk ta şıyan levha alt ı na,veya bir okyanusal levhan ın diğer bir okyanusal levha alt ına
dalmasıyla karakterize edilen bu s ınırlar Benioff zonu boyunca uzan ırlar. Burada meydana gelen
yitim olayı yüzünden Benioff zonu yitim zonu olarak da adland ırılır (Subduction zone). Y ıkıcı veya
yaklaşan sınırlar bu yakla şma işleminin sürmesi veya sona ermi ş olmasına göre ikiye ayrılabilirler.
Yitim olayının sona ermesi genellikle,okyanusal levha üzerinde yer alan kıtasal kabu ğun üzerleyen
levhadaki kıtaya çarpmas ıyla meydana gelir. Kıtasal çarp ışma (Continental collision) ad ını verdiğimiz
bu olay orojenez (Da ğ oluş um) denilen sürecin etkilerinin en yo ğun görüldüğü dönemdir ( Şekil 186).
çarpışma bölgeleri sütür zonu olarak adland ırıhrlar. Güneydo ğu Anadolu sütür zonu Lavrasya ve
Afrika-Arap (Gondowana Land) levhalar ının çarp ışmaları sonucu olarak meydana gelmi ştir. Yitim
zonlarında dalan levhan ı n belirli bir derinlikte erimesi üzerleyen levhada bir volkanik etkinli ğin
meydana gelmesine ve bu levha alt ında uyard ığı konveksiyon ak ıntısı yüzünden yay gerisi havzalar ın
(Marginal basins) do ğmasına yol açarlar ( Şekil 187). Yitim zonları en karma şık ve çeşitli jeolojik
olayların geçtiği levha suurlandır.
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Şekil 186. Kıta kıta çarp ışması, yığışım prizmasının oluşumu
pasif kenar
hendek

ar ı tan konveksiyon ak ım ı
da yay ı ya t t ma s ırtı
hend

zonu(Benieff zonu)
magmatik yay
yay gerisi havza

Şekil 187. Yitim ile üzerleyen levha alt ında konveksiyon ak ımının
uyarılması ve yay gerisi havza açılımı

Tutucu Levha Kenarlar ı (Conservative boundaries):
Okyanus ortası sırtlan öteleyen ve okyanus tabanlar ın' yüzlerce km uzunlu ğunda ve
çoğunlukla do ğu bat ı doğrultusunda uzanarak kesen bir tür do ğrultu auml ı faylarchr. Bu tür faylarda
diferansiyel hareket fay ın yalnızca belirli bir bölümünde görülür ( Şekil 188). Bunlar s ırttaki ayr ılma
hareketini önce bir do ğrultu at ıma ve buradan da bir yitim zonuna aktararak bir yakla şmaya
dönüş türmeleri yüzünden J.Tuzo Wilson (1965) taraf ından dönüşüm fayı (Transform fault) olarak
adland ırılmışlardir. Bu sın ırlar boyunca levha olu şumu veya tahribi sözkonusu de ğildir.
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Şekil 188. Dönüşüm faylarında hareketin mekanizmas ı
Levha Hareketinin Geometrisi:
Yeryuvar ımızı aral ık vermeden kaplayan levhalar birer küre yüzeyi parças ı durumundadırlar
ve hareketleri yeryuvar ımızın küreselliğine tam uyumlu olarak meydana gelir. Birbirlerine yakla şarak
veya uzakla şarak hareket eden s ınırlarda iki levhan ın hareketi bu levhadan geçmesi şart olmayan
bir eksenin (PP) etraf ındaki açısal dönme hareketi şeklindedir ( Şekil 189). Bu hareket sırasında
kuzey enlemlerde levhalar ın aynı zaman sürecinde katetti ği mesafe ve çizgisel h ız,ekvatora yak ın
kesimlerdeki ayn ı boylam üzerinde bulunan noktalardaki mesafe ve çizgisel h ızdan düşük olduğu
halde,açısal hızların eşit olması levha sınırlarındaki hareketin sın ır boyunca uyumlu olmas ını sağlar.

31 T

22
(a)

...MI

(b)

Şekil 189. Küresel levha kinemati ği: a) Dönme kutbunun bulunmas ı. Küre üzerinde A,B,C
noktalarının A,B,C konumlar ını almas ıyla üzerinde bulunduklar ı nıeridyenleri kesim noktas ı
dönme kutbu. b) A levhas ı sabit, B levhas ı saat yönü tersine dönmektedir. B levhas ı (&-açısı
kadar sağa doğru dönünce s ırt ekseninide her iki levhaya yeni kabuk simetrik olarak
eklenecek, sırt ekseni de to-/2 kadar hareket etmi ş olacaktır.
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