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JEOLOJİNİN TANIMI, KONUSU VE TARİHÇESİ 
 

Jeoloji, Yunanca Ge=Yer ve Logos=Bilim kelimelerinden meydana gelir ve 

Türkçe’deki karşılığı “Yerbilimi” dir. 

 

Jeoloji geniş anlamda, yeryuvarı olarak adlandırılan dünyamızın, güneş sistemi 

içindeki konumu, durumu, onun fiziksel ve kimyasal özellikleri, yaklaşık beş milyar 

yıllık geçmişindeki oluşumu ve gelişimiyle, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların 

evrimini konu olarak işler. 

 

Esasında bir doğa bilimi olan jeoloji, dar anlamda; yaklaşık yarıçapı 6376 km olan 

yeryuvarının en dış kısmında yer alan ve ortalama kalınlığı okyanusların altında 15-

20 km kıtaların altında ise 45-95 km kalınlıkta olan katılaşmış yerkabuğunun 

oluşumu, bileşimi, yapısı ve gelişimi, iç ve dış etkenlerle uğradığı değişikliklerle, 

kapsadığı yeraltı zenginliklerini inceleyen bir bilim alanıdır. 

 

Yukarıdaki kapsamı göz önüne alındığında, jeolojinin, biyoloji, fizik, kimya, 

matematik, coğrafya, jeofizik, inşaat mühendisliği, petrol mühendisliği, maden 

mühendisliği, okyanus bilimi, meteoroloji ve metalurji ile çok sıkı bir ilişki ve işbirliği 

içinde olduğu kolayca anlaşılabilir. 

 

Jeoloji biliminin mühendislik adını alması, son yıllarda ortaya çıkan zorunlulukların bir 

neticesidir. Çünkü, ilk zamanlarda bir doğa bilimi olarak Temel Bilimler’in bir dalı 

olarak kabul edilen jeoloji, daha sonraları yerkabuğunun içinde yer alan cevher 

zenginliklerinin aranması, bulunması ve ekonomik olarak işletilmesi; büyük sanat 

yapıları olarak adlandırılan, tünel, baraj, yol, köprü gibi yapıların yerkabuğunun her 

türlü özellikleri göz önüne alınarak ve araştırılarak projelendirilmesinin gerekliliği; 

büyük afetler ve depremler sonrasında toplumlarca alınan derslerin yansıması ile 

“Uygulamalı” bir mühendislik dalı olarak kabul edilmiştir. 

 

Genel Jeoloji ya da Yerbilimlerine Giriş olarak adlandırılan konular, esas itibariyle 

yerbilimleriyle uğraşanlara, jeolojinin tanıtılması, sevdirilmesi ve jeolojinin tüm alt 

dallarının konularına kısaca değinilen çeşitli bilim dallarından oluşmaktadır ve 
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üniversitelerimizde değişik ders grupları olarak okutulmaktadırlar. Aşağıda jeoloji 

mühendisliği bölümlerinin genelinde okutulan anabilim dallarının isimleri ve bu 

anabilim dallarının alt dallarının çalışma alanları özetlenmiştir: 

 

1. Genel Jeoloji Anabilim Dalı: 

 

Genel Jeoloji: Yerkabuğunda iç ve dış kuvvetlerle meydana gelen her türlü 

değişiklikleri inceler. 

Yapısal Jeoloji-Tektonik: Küçük mineral tanelerinin yapısından, kıtalar ve 

okyanuslara kadar her büyüklükteki jeolojik oluşuğun yapı, hareket ve 

deformasyonunu inceler. 

Tarihsel Jeoloji: Kabuğun yer tarihi boyunca geçirdiği anorganik gelişiminden 

bahseder. 

Paleontoloji: Jeolojik zamanlar boyunca yaşamış canlıların evrimini ve bunların 

taşlaşmış kalıntıları olan fosilleri inceler. 

Sedimantoloji: Sedimanter süreçler sonucu oluşmuş kayaçların oluşum koşul ve 

ortamlarını inceler. 

Fotojeoloji: Hava fotoğraflarının jeolojik araştırmalarda kullanılması prensiplerini 

içerir. 

Jeolojik Harita Alımı: Jeolojik birimlerin haritalanması ve jeolojik kesitlerinin 

çıkarılması konularını işler. 

Yeraltı Jeolojisi: Yeraltında bulunan ancak yüzeye çıkmamış olan yeraltı 

zenginliklerinin aranması yöntemleri konusunu teşkil eder. 

Jeomorfoloji-Paleocoğrafya-Paleoklimatoloji: Yeryüzü şekillerinin jeolojik etkilerle 

oluşumunu, eski yeryüzü şekillerini ve tarihsel dönemdeki iklim koşullarını araştırır. 

 

2. Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı: 

 

Mineraloji: Doğal koşullarda oluşmuş, katı, homojen, genellikle inorganik, oldukça 

düzenli atom diziliminde ve belirli bir kimyasal bileşime sahip olan ve yerkabuğundaki 

kayaçların yapı taşları olan minerallerin özelliklerini inceler. 

Petrografi: Yerkabuğunu oluşturan sedimanter, magmatik ya da metamorfik 

kayaçların tüm özelliklerinden yararlanarak onları tanımlar. 
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3. Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı: 

 

Ekonomik Jeoloji: Yerkabuğundaki metalik ve metalik olmayan tüm maden ve 

minerallerin oluşumundan bahseder. 

Maden Yatakları: Yerkabuğunda insanların ihtiyaç duyduğu ve paraya çevrilebilen 

her türlü element ve mineral zenginleşmelerinin oluşum ve özellikleri konusunu 

oluştur. 

Jeokimya: Yerkabuğunu oluşturan mineral ve/veya kayaçların jeokimyasal 

özelliklerinin aletsel olarak belirlenmesini sağlar. 

Maden İşletmeciliği: Her türlü yeraltı zenginleşmesinin günün ekonomik ve 

teknolojik koşullarda çıkarılması yöntemlerini işler. 

Cevher Hazırlama: Maden ve minerallerin zenginleştirilmesi metodları konusudur. 

Endüstriyel Hammaddeler: Endüstride kullanılan her türlü hammaddenin aranması, 

bulunması ve işletilmesi konularını işler. 

Kömür Jeolojisi: Yeraltında bulunan kömür kaynaklarının aranması, bulunması ve 

çıkarılması konularını işler. 

Petrol Jeolojisi: Yeraltındaki petrolün oluşumu, kapanlanması, bulunması ve 

çıkarılması konularında çalışır. 

Tuz Jeolojisi: Yeraltındaki tuzların aranması, bulunup yüzeye çıkarılması 

metodlarını anlatır. 

Maden Hukuku: Madenlerin kurulma, işletilme ve kapanma evrelerindeki hukuki 

sorunlarıyla ilgilenir. 

 

4. Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı 

 

Mühendislik Jeolojisi: Jeolojinin mühendislik hizmetlerine sunulması konularıyla 

ilgilenir. 

Kaya ve Zemin Mekaniği: Kaya ve zeminlerin mühendislik özelliklerini inceler. 

Sondaj Tekniği: Yeraltı zenginliklerine uygun alanlardan sondaj yoluyla ulaşma 

metodlarından bahseder. 

Hidrojeoloji: Yeraltındaki suların yerkabuğundaki kayaçlar içinde bulunuşunu, 

dağılımını, hareketini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevreyle etkileşimini, 

araştırılmasını, kullanılmasını, korunmasını ve geliştirilmesini  inceleyen aynı 

zamanda jeotermal sahaların aranıp bulunması konularında da çalışan bir daldır. 
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1.1. Güneş, Gezegenler ve Dünya (Yeryuvarı) 

 

Dünyamızın da içinde bulunduğu 9 gezegen, Ay’ın içinde bulunduğu 31 uydu, 30 000 

küçük gezegen (astroid), binlerce kuyruklu yıldız ve sayısız meteor, güneşin etrafında 

ve onun çekim etkisinde aynı yönde dönerler. Güneşten uzaklıklarına göre 

gezegenler, en yakında Merkür olmak üzere sırasıyla, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, 

Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton şeklinde sıralanmaktadır. 

 

Bilim adamları, dünyanın 4,6 milyar yıl önce oluştuğuna inanıyorlar. O zamandan bu 

yana, gezegenimizin dış yüzeyi değişik süreçlerin etkisiyle biçimlenmiştir. 

 

1.2. Yeryuvarı’nın Genel Özellikleri 

 

Güneş sistemi içerisinde bir gezegen olan yeryuvarı, güneş çevresinde elips şeklinde 

bir yörünge üzerinde bir tam dolanımını 365,25 günde tamamlar. Bu dolanım bir yıl 

ve mevsimlerin oluşumuna karşılık gelir (Şekil 1). Dünya, güneş etrafındaki hareketini 

gerçekleştirirken aynı zamanda da kendi ekseni etrafında döner. Bu dönüşün süresi 

ise 24 saattir ve gece-gündüz oluşumunu sağlar (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 1. Yeryuvarı’nın Güneş etrafında dolanımı ve mevsimlerin oluşumu 

(Stahler,1972). 
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Şekil 2. Ay’ın çekim etkisi ile oluşan Yer ekseninin presesyon hareketi 

(Stahler, 1965). 

 

Yeryuvarının şekli tam bir küre olmayıp ekvator bölgesi biraz şişkin, kutup bölgeleri 

ise biraz basıktır. Ekvator çapı kutuplar çapından 43 km daha fazladır ve ortalama 

yarıçap 6371 km dir. 

 

Dünyamızın bazı kısımları su ile kaplı ve dışarıdan hava tabakası ile çevrilmiş bir 

taşküre durumundadır. Dünyamızı çevreleyen hava tabakasına Atmosfer, su 

örtüsüne Hidrosfer ve katı kabuk kısmına Litosfer adı verilmektedir. Bu üç cansız 

maddeler ortamına canlıları da eklersek, bunların oluşturacakları teorik küreye de 

Biyosfer adı verilir. 

 

Atmosfer, bir çok gaz karışımından oluşmuş, binlerce km kalınlıkta bir gaz kütlesidir 

ve yeryüzünden itibaren ilk 90 km lik kısım Homosfer, daha sonraki kısım Heterosfer 

adını alır. 90-200 km arası moleküler Azot tabakası, 200-1100 km arası Atomik 

Oksijen tabakası, 1100-3500 km arası Helyum tabakası daha sonraki 10000 km’ ye 

kadar olan kesimi de Heterosfer’in Hidrojen tabakası adını alır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Atmosferde Homosfer ve Heterosfer’in çeşitli tabakaları 

(NASA verileri ve Stahler, 1972) 

 

Atmosfer’in ilk 200 km lik kesimi daha ayrıntılı olarak belirlenmiş olup, buradaki  

sıralanım ve yüzeyden itibaren yukarıya doğru sıcaklık ve basınç değişimi Şekil 4 te 

verilmiştir. 
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Şekil 4. Atmosfer’in özellikle Homosfer’in çeşitli tabakaları ve bunların fiziksel 

özellikleri (Stahler, 1972) 

 

Yeryüzünün morfolojik şekli düşünüldüğünde düz bir yapıda olmayıp en yüksek 

noktaları +8884 m ile Everest tepesi ve en derin noktası –11035m ile Mariana 

çukurudur. Yaklaşık yüzölçümü 500 km2 olan yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplı 

olup, hipsografik bir eğride değerlendirildiğinde derin okyanus çukurları, Kıta 

platformu, Kıta sahanlığı (şelf), Kıta yamacı ve yüksek dağlık kesimlerin oransal 

dağılımları Şekil 5 teki gibidir. 
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Şekil 5. En yüksek dağlarla en derin okyanus çukurları arasında yeryüzünün değişik 

seviyelerini gösteren hipsografik eğri (Holmes, 1965) 

 

1.3. Yeryuvarı’nın İç Yapısı  

 

Dünya, büyük olasılıkla, uzayda meydana gelen dev bir patlamadan (big bang) birkaç 

milyon yıl sonra oluştu. Bu patlama çok büyük boyutta bir gaz ve toz bulutunun 

oluşmasına yol açtı. Bilim adamlarına göre, birbirleriyle çarpışan gaz ve toz 

taneciklerinin birleşmesi sonucunda ergimiş maddelerden çok büyük kütleler 

meydana gelmiş, bunlar da zaman içinde bugünkü gezegenlere dönüşmüştür. 

 

Başlangıçta çok sıcak olan Dünya’nın yüzeyinin, ergimiş kayaların oluşturduğu bir 

denizle kaplı olduğu düşünülüyor. Dünya yaklaşık 4 milyar yıl önce soğumaya ve 

farklı katmanlara ayrılmaya başladı. En ağır maddeler içe doğru çökerek çekirdeği, 

yani Dünya’nın hala çok sıcak olan merkezini; daha düşük yoğunluktaki maddeler ise 

çekirdeğin çevresinde katmanları oluşturmuştur. Yüzeydeki ergimiş maddelerin 

yeterince soğuması sonucunda ise katı kabuk meydana gelmiştir. 

 

Yeryuvarının oluşum evresine ve bileşimine ilişkin ilk görüşler meteoritlerden elde 

edilen ilk bilgilere dayanmaktadır. Genellikle toz şeklinde bazen blok ve büyük 

parçalar şeklinde yeryüzüne düşen meteoritlerin incelenmesi ile bunların taş (stony), 

taşlı demir (stony iron) ve demir (iron) meteoritler şeklinde üç gruba ayrılmışlardır. 

Taş meteoritlerin başlıca plajioklas, piroksen ve olivin mineralleri içerdikleri ve 
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bileşimlerinin yerkabuğunun derin zonlarında ve üst mantoda bulunduğu kabul edilen 

kayaç gruplarına büyük benzerlik gösterdikleri saptanmıştır. Granit, Riyolit veya 

yerkabuğunda bulunan sedimanter veya metamorfik kayaçlara benzer bileşimdeki 

herhangi bir meteorite rastlanılmaması, yerkabuğunda bulunan bu kayaçların 

oluşumlarının daha farklı ve kabuk oluşumundan sonra gelişen süreçlere bağlı 

olduğunu göstermektedir. 

 

Yeryuvarının bileşimi ve katı olan dış kabuğunun altında bulunan malzeme hakkında 

genel bilgiler özellikle magmatik kayaçların incelenmesi ile elde edilmiştir. Jeolojik 

arazi gözlemleri, deprem dalgalarının yeryuvarında yayılma hızlarının analizi ve 

jeofizik yorumlamalar, laboratuvarlarda doğadaki koşullara benzer koşullar yaratılarak 

yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen veriler, yeryuvarının yapısı ve 

oluşumunun anlaşılmasına büyük katkılar sağlamıştır. 

 

Basit bir yaklaşımla yeryuvarını çok büyük bir magmatik kütle olarak kabul etmek 

mümkündür. Dış kısmında çok ince bir kabuk, bu kabuğun altında da yüksek 

sıcaklığa sahip mağma bulunmaktadır. 

 

Yeryuvarı dıştan içe doğru kabuk (crust), manto (mantle) ve çekirdek (core) şeklinde 

bölümlenmekte, bu bölümler arasında deprem dalgalarının yeryuvarındaki yayılım 

hızlarındaki değişimlerle belirlenen bazı kesiklik yüzeyleri bulunmaktadır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Yeryuvarının iç yapısı (Ringwood, 1979) 

 

Kabuk yeryüzünden Moho kesiklik yüzeyine kadar devam etmekte ve birbirinden 

farklı kalınlıklara sahip kıtasal kabuk (25-75 km) ve okyanusal kabuk (5-7 km) 

şeklinde tanımlanmaktadır. Katı olan kabuk jeolojik tarihçe boyunca atmosferik 

olaylardan (erozyon, bozunma vb), metamorfizma gibi süreçlerden etkilenmiş ve ilk 

oluştuğu zaman sahip olduğu bileşimden farklı bir bileşim kazanmış bulunmaktadır. 

Aktif olan, devamlı bir yenilenme/gelişme süreci yaşayan kabuğa her yıl binlerce km3 

magmatik malzeme eklenmekte, bu şekilde oluşan magmatik kayaçlar da sedimanter 

ve/veya metamorfik kayaçlara dönüşmektedir. 

 

Kabuk altında yaklaşık 400 km derinliğe kadar uzanan üst manto yer almakta, üst 

mantodan da 400-900 km arasında kalınlığa sahip bir geçiş zonu ile yaklaşık 2900 

km ye kadar uzanan alt mantoya geçilmektedir. 

 

Gaz-toz bulutunun ilk oluşum aşamasında veya daha sonraları radyoaktif 

elementlerin parçalanmalarına, meteor çarpmaları ile sıcaklık yükselmelerine bağlı 

olarak nikel-demir ve demirsülfürlerin erime sıcaklıklarına erişildiği, yer çekimi ile 

merkeze doğru hareket eden bu malzemenin yeryuvarını çekirdeğini oluşturduğu 
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düşünülmektedir. Çekirdek, 2900-5080 km arası Dış çekirdek ve 5080-6376 km 

arasında İç çekirdek olarak adlandırılır. Yoğunluğu çekirdeğe doğru giderek yükselen 

bu bölümlerin hacim, kütle ve yoğunluklarına ait genel bilgiler Çizelge 1 de verilmiştir. 

Ortalama yoğunluğu 5,52 gr/cm3 olan yeryuvarının merkezinde 3,4 Mbar, 

manto/çekirdek sınırında 1,4 Mbar basıncın etkin olduğu, sıcaklığın ise çekirdekte 

3000-5000 0C dolayında bulunduğu tahmin edilmektedir.  

 

Çizelge 1. Yeryuvarının değişik bölümlerine ilişkin bilgiler (Matthes, 1990) 

 

 % hacim % ağırlık ortalama yoğunluk 

(gr/cm3) 

Kabuk 0,8 0,4 2,8 

Manto 83,0 67,2 4,5 

Çekirdek 16,2 32,4 11,0 

Tüm yeryuvarı   5,52 

 

1.4. Yerkabuğunun İç Yapısı 

 

Kıtalarda ve okyanuslarda farklı kalınlıklarda olan yerkabuğu yukarıda da belirtildiği 

gibi kıtasal ve okyanusal kabuk şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Kıtasal kabuk da ayrıca 

varlığı her yerde belirlenemeyen ve yaklaşık 15-25 km derinliklerde yer alan Conrad 

kesiklik yüzeyi ile üst kabuk ve alt kabuk şeklinde bölümlenmektedir. 

 

Yeryuvarının en dışında yer alan kıtasal üst kabuk üzerinde doğrudan doğruya 

incelemeler yapmak mümkün olabilmektedir. Jeolojik tarihçe boyunca orojenik 

bölgelerde çok derinlere kadar inen erozyon nedeniyle yeryüzüne çıkan derin 

zonların (orojenik kök bölgelerinin) incelenmesi ve yorumlanması ile bu bölgelerde 

gelişen süreçler ve üst kabuk hakkında bilgi edinilebilmekte, ayrıca derin sondajlar ile 

kabuğun üst kısımlarının özellikleri doğrudan doğruya incelenebilmektedir. 

Gözlemler, jeofizik incelemeler ve yorumlamalar üst kabuğun granitik bileşimde 

olduğunu göstermektedir. Bu bölüm başlıca Silisyum ve Alüminyum elementlerinden 

oluştuğu için eski literatürde sial şeklinde adlandırılan bölüme karşılık gelmektedir. Bu 

kesimin ortalama yoğunluğu 2,7 gr/cm3 tür. 
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Kıtasal alt kabuk ise, bazalt/gabro bileşimindedir. Geniş ölçüde Silisyum, Alüminyum 

ve Magnezyum elementlerinden oluştuğu için eski tanımlamalara göre sialsima 

şeklinde adlandırılan bölüme karşılık gelmektedir. Bu kesimin ortalama yoğunluğu ise 

2,8-3,0 gr/cm3 tür. 

 

Orojenik bölgelerde yaklaşık 75 km ye kadar ulaşabilen, genellikle 30-50 km 

derinliklerde bulunan Moho Kesiklik Yüzeyi, kabuk ve üst manto arasındaki sınırı 

çizmektedir. 

 

Okyanusal kabuk kıtasal kabuktan çok farklı bir bileşim ve yapıya sahiptir. Üst manto 

sınırını teşkil eden Moho Kesiklik Yüzeyi’ne kadar olan kalınlığı yaklaşık ortalama 6 

km dolayındadır. Bir çökelme ortamı oluşturan ve ortalama derinliği yaklaşık 4400 m 

olan okyanus tabanı üzerinde kalınlığı ortalama 500 m kadar olabilen pekişmemiş 

derin deniz sedimanlarının varlığı, bunların altında da şematik olarak Şekil 7 de 

görülen ve ofiyolitik istif olarak adlandırılan kayaç istifinin bulunduğu kabul 

edilmektedir. Okyanusal kabuk kıtasal kabuğa oranla daha gençtir. Üst mantoya ait 

magmatik malzemenin okyanus ortası sırtlardan veya manto yükseltilerinden itibaren 

bazaltik bileşimli lavlar şeklinde devamlı olarak yukarı çıkması ve kabuğa eklenmesi 

ile oluşmaktadır. 

 

 
Şekil 7. Ofiyolitik istifli okyanusal kabuğun şematik kesiti 

(Brown ve Mussett,1981; Matthes, 1990) 
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1.5. Yerçekimi 

 

Serbestçe salınım yapan bir cismin hareketi, boşluğa bırakılan veya havaya fırlatılan 

bir cismin yeryüzüne düşmesi, yeryuvarının Yerçekimi denilen bir çekim kuvvetine 

sahip olduğunun açık belirteçleridir. Bunun yanı sıra, yeryuvarının kendi ekseni 

etrafında dönmesi sonucu oluşan, yer çekimini zıt yönde etkileyen bir kuvvet daha 

vardır ki buna Merkezkaç Kuvveti denir. Merkezkaç kuvveti, ekvatorda en fazla, 

kutuplarda ise en düşük değere sahiptir. Yeryuvarının ekvatorda şişkin, kutuplarda 

basık olmasının nedeni de aslında merkezkaç kuvvetinin bir sonucudur. 

 

1.6. İzostazi 

 

Yerkabuğunun kütleleri, kalınlıkları ve yoğunlukları birbirinden farklı büyük parçaları 

arasındaki denge durumuna İzostazi denir. Bu kavram yüz yıl önce PRATT ve AIRY 

adlı araştırmacılar tarafından açıklanmaya çalışılmış olup, Pratt’in yaklaşımında 

kıtasal ve okyanusal kabuğun yoğunluk farkları; Airy’nin yaklaşımında ise, kalınlık 

farkları öne çıkarılmıştır. Bugün kabul gören yaklaşım her iki kuramın sentezi olan 

yaklaşımdır. Yani kıtasal kabuk az yoğun fakat kalın olup derin köklere sahip iken, 

okyanusal kabuk ince fakat çok yoğundur. Her iki ayrı kabuk parçasının astenosfer 

üzerinde dengede bulunmasını birinin 1 ton pamuk, diğerinin de 1 ton demir ile yüklü 

gemiler gibi suda yüzmesi gibi düşünerek açıklayabiliriz (Şekil 8). 
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Şekil 8. Yerkabuğundaki isoztazi durumunun PRATT (P) ve AIRY (A) ye göre 

açıklanması. Yeryüzünün değişik seviyeleri Pratt’ e göre yoğunluk farklarından, 

Airy’ye göre ise, çeşitli blokların derinlik farklarından ileri gelmektedir (Gilluly-Waters-

Woodford, 1953). 

 

1.7. Jeotermik Gradyan (Yer içinin Sıcaklığı) 

 

Yerin sıcaklığı yaklaşık 30 m derinlikte hissedilmeye başlar ve buradan sonra 

derinlere inildikçe sıcaklık artar. Yeryuvarı bir ısı makinesi gibidir. Yerin iç kısmından 

yüzeye doğru sürekli bir ısı akımı vardır. Yer içi ısısının başlıca kaynakları, litosfer ve 

üst mantodaki yüksek radyoaktivite ve derinlerdeki gravitasyon enerjisinin termal 

enerjiye dönüşümüdür. Yer sıcaklığının derinlikle artma hızına Jeotermik Gradyan 

denir. Yerkabuğundan derinlere ilerlendikçe her 33 metrede sıcaklık 1 0C artar.  
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1.8. Yeryuvarı’nın Kimyasal Bileşimi  

 

Yerin tüm olarak kimyasal bileşimi, çeşitli meteoritlerin değişik oranlardaki 

karışımlarının ortak bileşimlerine benzemektedir. Bu konuda Mason (1966) yer için 

hipotetik bir bileşim önermekte ve bunu bir kondrit (taş meteorit) bileşimi ile 

karşılaştırmaktadır (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Yeryuvarındaki ve Kondrit (taş meteorit) teki elementlerin % dağılımları 

(Mason,1966) 

 

Elementler Kondrit’te ağırlık 
olarak % 

Yeryuvarında ağırlık 
olarak % 

O 33,24 29,5 

Fe 27,24 34,6 

Si 17,10 15,2 

Mg 14,29 12,7 

S 1,93 1,93 

Ni 1,64 2,39 

Ca 1,27 1,13 

Al 1,22 1,09 

Na 0,64 0,57 

Cr 0,29 0,26 

Mn 0,25 0,22 

P 0,11 0,10 

Co 0,09 0,13 

K 0,08 0,07 

Ti 0,06 0,05 

 

1.9. Yerkabuğunun Kimyasal Bileşimi 

 

Kabuğun yakın derinliklerinden alınan on binlerce kayaç örneğinin kimyasal 

analizlerinden, gerek kabuğun tüm olarak ortalama bileşimi ve gerekse üst kabuk, alt 

kabuk ve okyanusal kabuk gibi ayrıntılı bölümlerinin element ve oksit halindeki 
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bileşimleri hakkında oldukça kesin veriler elde edilmiştir. Yerkabuğunda en çok 

rastlanan 10 elementin önem derecelerine göre sıralanışı Çizelge 3 te verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Yerkabuğunda en çok rastlanan 10 elementin önem derecelerine göre 

sıralanması ve bazı kimyasal değerleri (Ketin, 1977) 

 

İyon halinde 
elementler 

Ağırlık 
Yüzdesi 

Atom 
Yüzdesi 

İyon Yarıçapı 
(A) 

Hacim 
Yüzdesi 

O2 46,5 62,1 1,40 94,07 

Si4+ 28,9 22,0 0,42 0,88 

Ti4+ 0,5 0,2 0,68 0,04 

Al3+ 8,3 6,5 0,51 0,47 

Fe3+ 1,8 0,7 0,64 0,09 

Fe2+ 3,0 1,1 0,74 0,25 

Mg2 1,9 1,6 0,66 0,26 

Ca2+ 4,1 2,2 0,99 1,15 

Na+ 2,3 2,1 0,97 1,07 

K+ 2,4 1,3 1,33 1,71 

 


