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YERKABUĞU’NU OLUŞTURAN MİNERALLER ve KAYAÇLAR 
 

1. MİNERALLER 

 

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

düzenli atom diziliminde ve belirli bir kimyasal bileşime sahip; yerkabuğundaki 

kayaçların yapı taşları olan bileşenlere MİNERAL denir. Yerkabuğunu oluşturan 

kayaçlar; ya aynı tür minerallerin birleşmesinden, ya farklı türde minerallerin bir 

araya gelmesinden ya da mineral ve kayaç parçacıklarının bir hamur içerisinde 

tutturulması ile oluşurlar. Doğada bilinen 2000 tane mineralden, 12-15 tanesi 

kayaçların bileşimine girmekte ve kayaç oluşturan mineral olarak adlanmakta, 

geri kalan kesim ise ekonomik değer taşıyan cevherlerini (maden yatakları) 

oluşturmaktadır. 

 

Mineraller genellikle katı olmakla birlikte nadiren de sıvı ve gaz halde 

bulunabilirler. Yeryüzündeki tüm doğal oluşuklar, sıcaklık ve basınca bağlı olarak, 

maddenin herhangi üç halinden biri halinde bulunabilirler. Bu fiziko-kimyasal 

koşulların değişimi ile bir halden diğerine geçebilirler. Atmosfer basıncında ve 

normal sıcaklık koşullarında, çoğu mineraller katı halde bulunurlar. Şayet sıcaklık 

çok yükselirse (metamorfizma vb. nedenlerle) mineraller ergirler. Civa, sıvı 

haldeki minerallere örnek olarak gösterilebilir. Sıcaklık ve basınç koşullarının 

daha da artması ile mineraller gaz halinde gözlenirler, karbonik asit ve 

hidrojensülfür gaz halindedir. 

 

Katı haldeki minerallerin çoğu, kristalin madde olarak tanımlanır. Kristal; çok 

düzenli bir iç atomik düzeni, dış görünüş itibariyle düzgün yüzeylerle çevrilmiş 

geometrik şekilleri olan katı maddelerdir. En çok rastlanan kristalin mineraller, 

Kuvars (SiO2), Tuz (NaCI), Jips (CaSO4.2H2O) ve Kalsit (CaCO3) olup, Elmas 

(C), Zümrüt BeAl2(SiO3)6, Yakut (Al2O3) ve Topaz (CaCO3) gibi kıymetli 

kristaller mücevher olarak doğada nadir olarak bulunurlar. 

 

Kimyasal yönden saf, katı doğal cisimler belirli bir iç yapıları yoksa Amorf 

maddeler veya mineraller adını alırlar. Bu tür maddelere camsı kristaller de denir, 
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izotrop grup içerisinde değerlendirilirler. Yani; bu tür maddelerin her yönde 

fiziksel özellikleri aynıdır. 

 

Kristallerin en önemli özelliği olan düzenli iç yapı; kristali oluşturan 

elementlerin tek-tek atomlarının veya atom gruplarının muntazam ve periyodik bir 

düzen içerisinde çizgisel, düzlemsel veya hacımsal olarak sıralanmaları ile 

meydana gelmektedir. Kristal yapısını oluşturan atom topluluklarına, iyon veya 

moleküllere nokta denilmekte, bunların bir boyutlu sıralanışlarına nokta dizisi, iki 

boyutlu sıralanışlarına nokta ağı (net) ve üç boyutlu-hacımsal sıralanışlarına da 

kafes adı verilmektedir. 

 

Uzayda üç eksenli (x,y,z) koordinat sistemine göre dizilen kafes noktaları 

(Şekil 9), üç doğrultuda periyodik olarak sıralanmış çok sayıda birim hücre 

meydana getirirler (Şekil 10A). Böylece bir birim hücrenin x,y,z doğrultularında 

a,b,c gibi eksenleri ve bunlar arasında , ,  gibi eksenler arası açıları bulunur 

(Şekil 10B). 

 

 
 

Şekil 9. OX,OY,OZ eksenleri üzerinde geliştirilmiş kristal kafesi (Ketin, 1977) 
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Şekil 10. Birim hücrelerden oluşmuş kafes yapısı 

A: Üç boyutta gelişmiş kristal kafesi (Correns 1968’den alan Ketin 1977 den 

alınmıştır) 

B: X,Y,Z eksenleri üzerinde meydana gelmiş bir birim hücrenin a,b,c eksenleri ve 

, ,  açıları (Ketin, 1977) 

 

Birim hücrelerin a,b,c eksenlerinin karşılıklı boyutlarına ve aralarındaki , ,  

açılarının değerlerine göre 7 geometrik biçimde bulunurlar ve mineralojideki 7 

ayrı kristal sisteminin esasını teşkil ederler (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. Simetri sınıflarında kafes yapıları (Uz, 1994) 

 

Simetri Açılar 
Kenarları 

Kafes Tipi Kafes Düşüm Noktası Hücre İçindeki 
Düğüm Sayısı 

KÜBİK 

α=β=γ=900 

a=b=c 

(1) P 

(2) I 

(3) F 

köşelerde 

köşelerde ve hücre merkezli 

köşelerde ve yüzeylerin merkez 

1 

2 

4 

HEKZAGONAL 

α=β=900 γ=1200 

a=b≠c 

(4) P 

 

    C 

köşelerde 

veya 

hekzagonal hürenin köşelerinde 

ve taban merkezlerinde 

1 

 

 

4 

ROMBOEDRİK 

α=β=γ≠900 

a=b=c 

(5) P 

 

    C 

 

veya köşelerde 

 

1 

TETRAGONAL 

α=β=γ=900 

a=b≠c 

(6) P 

(7) I 

köşelerde 

köşelerde ve hücre merkezinde 

1 

2 

ORTOROMBİK 

α=β=γ=900 

a≠b≠c 

(8) P 

(9) C 

 

(10) I 

(11) F 

köşelerde 

köşelerde ve karşıt iki yüzey 

merkezli 

köşelerde ve hücre merkezli 

köşelerde ve yüzey merkezli 

1 

 

2 

2 

4 

MONOKLİNİK 

α =γ=900≠β 

a≠b≠c 

(12) P 

(13) C 

köşelerde 

köşelerde ve taban merkezli 

1 

2 

TRİKLİNİK 

α≠β≠γ 

(14) P köşelerde 1 

 

7 birim hücrenin eksen durumları ile bunlar arasındaki açıların değerleri ve 

kristal sistemlerinin aynı olan adları (Kübik, Hekzagonal, Romboedrik, 

Tetragonal, Ortorombik, Monıklinik, Triklinik) Çizelge 4 te özetlenmiştir. Ayrıca 

birim hücreyi oluşturan noktaların hücrenin köşelerinde, yüzeyleri ortasında veya 

iç kısmında yer almalarına göre, 7 basit (P), 2 Taban merkezli (C) ortorombik ve 
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monoklinik, üç hacim merkezli veya iç merkezli (I) kübik, tetragonal, ortorombik  2 

Yüzey merkezli  (F) kübik ve ortorombik olmak üzere toplam 14 kristal kafesi 

bulunabileceği 1850’de Fransız Kristalograf BRAVAIS tarafından açıklanmıştır 

(Şekil 11).  

 

 
 

Şekil 11. Birim hücre türleri ve Bravais’in 14 kristal kafesi (Ketin, 1994). 
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Kristaller morfolojik olarak Yüzey, Kenar ve Köşelerden oluşurlar. Kristali 

çevreleyen düzlemler, Yüzey, iki yüzeyin kesişme arakesitleri, Kenar ve üç 

yüzeyin birleşme noktası ise Köşe olarak adlandırılır. Kristallerdeki muntazam 

geometrik yapı gereği belirgin bir simetri düzeni de gelişmiştir. Kristal sistemleri 

irdelenirken Simetri düzlemi, Simetri ekseni ve Simetri merkezi’nden oluşan ve 

Simetri elemanları olarak adlandırılan unsurların göz önüne alınması 

gerekmektedir. 7 kristal sisteminin simetri elemanları ve örnekleri verilmiştir. 

 

Çizelge 5. Kristal sistemlerinin simetri elemanları ve örnek mineralleri 

 

Sistem Yüzey Kenar Köşe Simetri 
Ekseni 

Simetri 
Düzlemi 

Simetri 
Merkezi 

Örnek 
Mineraller 

 
Kübik 

 

6 

 

12 

 

8 

 

13 

 

9 

 

1 

Kayatuzu, 

Manyetit, 

Lösit, Elmas 

Tetragonal 6 12 8 5 5 1 Zirkon, Rutil, 

Vezüviya 

 
Hekzagonal 

 

8 

 

18 

 

12 

 

7 

 

7 

 

1 

Beril, Apatit, 

Pirotin, 

Molibdenit 

 

Trigonal 
(romboedrik) 

 

6 

 

12 

 

8 

 

4 

 

3 

 

1 

Kalsit, 

Kuvars, 

Turmalin 

 
 

Ortorombik 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

Kükürt, 

Aragonit, 

Topaz, 

Olivin, 

Andalusit 

Monoklinik 6 12 8 1 1 1 Jips, Ortoz, 

Öjit 

Triklink 6 12 8 - - 1 Anortit, Albit, 

Radonit 
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1.1. Minerallerin Fiziksel Özellikleri 

 

Minerallerin tanımlanmasında onların kristal şekilleri ve atomik yapıları 

yanında fiziksel özelliklerinden de yararlanılır. Bu özellikler renk, parlaklık, 
dilinim veya klivaj, sertlik, özgül ağırlık, radyoaktivite, manyetik ve elektrik 
özellikleri, erime ve ergime derecesi olarak sıralanabilir. Bu özellikler çeşitli 

mineraller için kimyasal bileşimlerine ve kristal yapılarına bağlı olarak değişirler.  

 

a) Minerallerde Renk: 

 

İlk gözlemde minerallerde renk özelliği mecburi olarak dikkati çeker; bu 

nedenle renk minerallerin esas özelliklerinden birini oluşturur. Alışılagelmiş 

olarak, bir çok mineralin isimleri de bu özelliğe bağlı olarak verilmiştir. Örneğin; 

Klorit (Yunanca yeşil anlamında), orpiment (or, latince altın, altın renginden gelir), 

hematit (Yunancada kan rengi demektir), albit (albus, latincede beyaz anlamına 

gelmektedir). 

 

Minerallerde renk özelliği önemli ve karmaşık bir konudur, fizik ve kristal 

kimyası dallarındaki önemli gelişmeler, minerallerde renk özelliği, kristal 

maddelerin renklerinin kökenleri üzerinde büyük ilerlemelere neden olmuştur. A. 

Fresman (1937) ilk defa doğal bileşiklerin renkleri ile bunların kristal kimyasal 

özellikleri arasında mevcut ilişkiyi korumaya çalışmıştır. Oluşumlarına göre, 

minerallerde üç tür renklenme ayırt edilir. 

 

 İdiyokromatik mineraller: Kendine özgü renklenme anlamındadır. 

 Allokromatik mineraller: Yabancı renklenme anlamındadır, 

 Psödokromatik mineraller: Yalancı renklenme anlamındadır. 

 

Mineraller, oldukça çeşitli tür ve tonlarda renk gösterirler. İlk bakışta mineral 

renkleri arasındaki büyük farklılık direkt olarak tonlarından belirlenir. 

Uygulamada, mineral renklerinin tayininde özellikle belirgin renkteki eşya ve 

doğal maddelere dayanarak yararlanılır. Renklerde çift tanım yapılır. Süt beyazı, 

bal sarısı, limon sarısı vb gibi.  
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Her şeye rağmen baz olarak sürekli bir şekilde kullanılan mineral renkleri 

aşağıdaki gibi az çok sabit bir şekilde kullanılır: 

1. Menekşe moru (Ametist) 

2. Mavi (Azurit) 

3. Yeşil (Malakit) 

4. Sarı (Orpiment) 

5. Portakal rengi (Krokoit) 

6. Kırmızı (Zinober) 

7. Kahverengi (Limonit) 

8. Sarı-kahve (Limonit’in okr türü) 

9. Kalay beyazı (Arsenopirit) 

10. Kurşun grisi (Molibdenit) 

11. Çelik grisi (Tetraedrit) 

12. Demir siyahı (Manyetit) 

13. İndigo mavisi (Kovelin) 

14. Bakır kırmızısı (Nabit bakır) 

15. Parlak sarı (Kalkopirit) 

 

b) Minerallerde Çizgi Rengi: 

 

Bir mineralin çok ince tozunun rengi çizgi rengi olarak tanımlanır. Bunun 

için mineral porselen bir plaka üzerine sürtülerek bir çizgi elde edilir. Elde edilen 

çizgi veya toz izi belirli bir renk ve görünümde olup, söz konusu minerale 

özgüdür. Minerallerde çizgi özelliği, renk özelliğinden daha sabit olması nedeniyle 

tanımlamada daha emin bir indis (karakteristik) oluşturur. 

 

Minerallerin çizgi rengi çoğunlukla minerallerin kendi rengi ile aynıdır. 

Örneğin; Zinober için mineral ve çizgi rengi kırmızı, Manyetit için siyahtır. 

 

Diğer minerallerin mineral ve çizgi rengi arasında hissedilir bir fark söz 

konusudur. Örneğin Hematit’in mineral rengi çelik grisi veya siyah iken, çizgi 

rengi kırmızıdır. Pirit’in mineral rengi parlak sarı, çizgi rengi siyahtır. 
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c) Minerallerde Parlaklık ve Kırılma indisi: 

 

Bir mineral üzerine düşen ışık demeti kısmen yansımaya uğrar. Bu 

yansıyan ışığa mineralin parlaklığı adı verilir. Parlaklığın şiddeti, diğer bir deyişle 

yansıyan ışığın miktarı, kristalin ortama giren ışıktan çok daha kuvvetli, ayrıca 

hızı daha büyüktür. Yani buna mineralin kırılma indisi adı verilir. Minerallerin 

parlaklık şiddet dereceleri, uzun zamandan beri aşağıdaki şekilde ifade edilir: 

 

 Camsı parlaklık 

 Elmas parlaklığı 

 Yarı metalik parlaklık 

 Metalik parlaklık 

 Yağlı parlaklık 

 Reçine parlaklığı 

 Mat parlaklık 

 İpek parlaklığı 

 İnci parlaklığı 

 İrizasyon parlaklığı 

 

d) Minerallerde Dilinim veya Klivaj: 

 

Dilinim veya klivaj kristal veya kristal tanelerinin farklı yüzeylere paralel belirli 

kristalografik yüzeyler boyunca ayrılması veya yarılması şeklinde tanımlanır. Bu 

kristalin ortamların özelliği, kristallerin sıkı bir biçimde iç yapılarına bağlı olup, 

hiçbir zaman dış şekline bağlı değildir. Dilinim kalitesinin belirlenmesi 

uygulamada önemlidir. Bu açıdan 5 türde klivaj ayırt edilir: 

 

 Çok mükemmel klivaj 

 Mükemmel klivaj 

 İyi-orta klivaj 

 Kötü klivaj 

 Çok kötü klivaj 
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Bir mineralin birden fazla yönde dilinimlenme göstermesi tanıtıcı bir özellik 

olarak kullanılabilir. Bir grup dış özellikleri ile benzer mineraller; örneğin, sfalerit 

ve volframit birbirinden klivaj özellikleri ile ayırt edilebilir. 

 

e) Minerallerde Sertlik: 

 

Sertlik; kristallerin kendisine uygulanan mekanik bir etkiye karşı olan 

tepkisidir. Bu mekanik etki çizme, aşındırma, delme vs. gibi olabilir. Bu nedenle 

birbirinden farklı bir çok sertlik türü mevcuttur. Örneğin çizme sertliği denildiğinde, 

bir katı maddenin sertliğini koruyabilmek için dışardan gelen tırnaklama ve çizme 

gibi kuvvetlere karşı gösterdiği  tepki anlaşılır. Pratik mineralojide alışılagelmiş bir 

şekilde çizgi sertliği basit ve kolaylıkla  tanımlanır; bir mineral diğeri tarafından 

çizdirilir. Diğer bir deyişle; minerallerin izafi (göreceli) sertlikleri denenir. Bunun 

için Mohs Sertlik Cetveli kullanılır. Buradaki 10 mineral bir öncekini çizer bir 

sonraki tarafından çizilir: 

 

1. Talk 

2. Jips 

3. Kalsit 

4. Flüorit 

5. Apatit 

6. Ortoz 

7. Kuvars 

8. Topaz 

9. Korunal 

10. Elmas 

 

Burada uygulanacak pratik yöntem şudur: 1 ve 2 tırnakla çizilir. 3, 4, 5 ve 6 

çakı ile çizilir. 7, 8, 9 ve 10 ise çakıyı çizer. 

 

Burada belirtilen çizme sertliği mineral tayinlerinde yalnız pratik ihtiyaçları 

karşılamaktadır. Çizme sertliği SİEEBECK tarafından daha da geliştirilmiştir. 

Daha kesin sertlik tayini için Sklerometre adı verilen elmas veya çelik iğne 



 11

bulunan bir kol üzerine belirli bir ağırlık konularak çizilmeyi gerçekleştiren bir alet 

kullanılmaktadır.  

 

Oldukça hassas bir başka sertlik ölçme yöntemi de ROSIWAL tarafından 

geliştirilen aşındırma sertliği yöntemidir. Bu yöntemde belirli bir ağırlıktaki kristal, 

karborun vs. gibi sert bir aşındırma tozuyla aşındırmaya tabi tutulur, işleme 

aşınmanın son bulduğu an son verilir. Bu arada kristalin ağırlığında kaydedilen 

kayıp sertliğin derecesini vermektedir. 

 

BRİNEL tarafından geliştirilen bir başka yöntemde, çapı belli (10 mm) bir bilya 

üzerine belirli miktarda yük (50, 100, 3000 kg) uygulanır. Uygulanan yükün 

kristalin üzerindeki baskı yüzeyinin alanına oranı hesaplanarak sertliğin derecesi 

saptanır. 

 

Yeni bir sertlik ölçme yöntemi WICKERS tarafından geliştirilen Piramit Baskı 

Yöntemi dir. Bu yöntemde, piramit şeklindeki elmas uç, kristal yüzeyine preslenir 

ve meydana gelen piramit boşluğun kenar uzunlukları mikroskop altında ölçülür. 

Bu yöntem yardımıyla çok hassas ölçümler yapılabildiği gibi, aynı kristalin farklı 

yüzeylerindeki çok düşük sertlik farkları da kolaylıkla saptanabilmektedir. Kristalin 

maddelerin sertliği vektöriyel bir özelliktir, yani kristalin farklı yönlerinde sertlik 

aynı değildir. Bu durum Kübik kristaller için dehi aynıdır. Şayet kristalin inceleme 

yüzeyi dilinim yüzeyine dik ise, bu durumda sertlik değeri, klivaj düzlemi yönünde 

en zayıf, dik konumdaki yüzeyde ise en yüksek değeri gösterir. 

 

Piramit sertlik ölçme yöntemi çok sıhhatli sonuçlar verdiği için, HANEMANN 

ve BERNHARD mikroskopik preparatlara uygulanabilecek Mikro Sertlik-ölçer’i 

geliştirmişlerdir. 

 

Kristalokimya yönünden kristalin maddelerin sertliği; kristal iç yapısı ve atom 

ve iyonlar arası sıkı bağlarla ilişkilidir. İyonlar arası mesafe arttıkça sertlik azalır. 
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f) Minerallerde Özgül Ağırlık (yoğunluk): 

 

Yoğunluk, her homojen madde için sabit olduğundan, kristallerin dolayısıyla 

minerallerin tanınmasında önemli bir rol oynar. Homojen bir maddenin yoğunluğu 

denildiğinde; onun 1 cm3 ünün +4 C de ve 760 mm Hg basıncındaki gram 

cinsinden ağırlığı akla gelir. Kristallerde yoğunluk, birim hücre hacminin ve 

kütlesinin bir fonksiyonudur. Yoğunluk saptama yöntemleri şunlardır: 

 Hidrosatik yöntem: Bu yöntemde hidrostatik terazi kullanılır. Bu terazi 

normal bir teraziden farklı olarak yoğunluğu tespit edilecek madde 

terazinin bir ucuna ince bir iple asılır. Maddenin ağırlığı gram cinsinden ilk 

önce havada iken ölçülür (a), daha sonra su dolu bir kap içine daldırılarak 

yine gram cinsinden ağırlığı ölçülür (b). Elde edilen a ve b ağırlık 

değerlerinden yoğunluk; D=a/ (a-b) formülü ile hesaplanır. 

 Piknometre yöntemi: kolay uygulanabilmesi, daha fazla duyarlılığa sahip 

olması ve aynı zamanda çok küçük tanelerin araştırılmasına da olanak 

sağlaması bakımından daha çok tercih edilen bir yöntemdir. 2-20 cm3 

hacmindeki piknometre cam şişesi önce suyla doldurulur ve tartılır (p) 

sonra piknometre şişesine (g) ağırlığındaki öğütülmüş madde konulur. 

Şişe tekrar ağzına kadar su ile doldurularak tekrar tartılıp toplam ağırlığı 

bulunur (q) elde edilen bu değerlerden D yoğunluğu şu formülle bulunur; 

D= g/ (p – q). Suda çözünebilen maddelerin yoğunluklarının 

saptanabilmesi için, su yerine yoğunluğu bilinen o maddeyi çözmeyen 

uygun bir madde seçilir. Aynı işlemler sonucu bulunan değerlerden 

yoğunluk hesaplanır. 

 Yüzdürme yöntemi: Yoğunluğu kontrol edilecek madde, yoğunlukları 

bilinen özel sıvılar içine konularak yüzüp yüzmediğine bakılır. Madde 

yüzüyorsa yoğunluğu ağır sıvınınkinden küçüktür. Batıyorsa durum tam 

tersidir. 

 

Söz konusu mineralin özgül ağırlığının hassas bir şekilde tayin edilebilmesi 

için saf olması gerekir. Bazen mineral içindeki mevcut mikro ve makro boşluklarla 

ince kılcal çatlaklar söz konusu olabilir. Bu durum, özgül ağırlığın hassasiyetini 

etkiler. Aynı tür mineral için, bazı durumlarda özgül ağırlıkta önemli değişmeler 
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izlenir. Bu genel olarak, mineral içindeki çok küçük yabancı mineral kapanımları 

varlığı ile sıvı ve gaz kabarcıkları nedeniyledir. 

 

Minerallerin özgül ağırlıkları farkından geniş bir şekilde yararlanılır. Cevher 

minerallerinin zenginleştirilmesinde; gravite metodu, yüzdürme metodu gibi 

yoğunluklardan yararlanılarak uygulanan metotlar kullanılmaktadır. Diğer yönden 

metalik mineralleri, metalik olmayanlardan ayırmak için de yine yoğunluk 

farklarına bağlı bazı yöntemler kullanılmaktadır. 

 

g) Minerallerde Radyoaktivite: 

 

Periyodik cetvelin son kısmında bir grup radyoaktif element bulunur. 

Bunlardan Uranyum ve Radyum’un çok özel bir yeri ve önemi vardır. Bilindiği gibi 

kimyasal bileşiklerdeki iyon yapısı ve genel olarak tüm kimyasal olaylar, atom 

yapısı çevresindeki dış elektron halkalarının durumuna ve birleşmelerine bağlıdır. 

Birleşmeler sonucu enerji açığa çıkar fakat hiçbir dönüşüm meydana gelmez. 

 

Buna karşın radyoaktivite olayları, çekirdeklerde meydana gelen dönüşümlere 

bağlıdır. Bu nedenle radyoaktif elementler duraylı değillerdir. Radyoaktif 

dönüşümler 3 seri olarak ele alınır, bunlar; Uranyum;Aktinyum ve Toryum 

serileridir. 

 

h) Minerallerde Manyetik Özellikler: 

 

H şiddetindeki bir manyetik alan kristalde M kadar bir manyetik moment 

meydana getiriyorsa ; manyetik duyarlılık (suseptibilite) x= M/H dir. 

 

Kristaller manyetik özellikleri itibariyle iki gruba ayrılırlar: 

 

 Kendileri manyetik olan kristaller ve manyetik alandan etkilenebilen 

kristaller: Kendileri manyetik olan kristallere ait az miktarda mineral 

bilinmektedir. Örneğin; manyetit ve onun bozunmasından oluşan 

maghemit kendisi manyetik olan minerallerdendir. 
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 Manyetik alandan etkilenebilen kristaller ya mıknatıs kutupları tarafından 

itilmekte (diyamanyetik), ya çekilmekte (paramanyetik) ya da manyetik 

alanın etkisiyle manyetikleşmektedir. 

 

i) Minerallerde Elektriksel Özellikler: 

 

Kristallerin elektriği iletmeleri, kimyasal yapı unsurları arasındaki bağ tipi ile 

yakından ilişkilidir. Kristaller spesifik elektrik dirençlerine, diğer bir ifadeyle 

elektriği iletme yeteneklerine göre üç gruba ayrılırlar. Yalıtkanlar, yarı iletkenler 

ve iletkenler.  
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1.2. Kayaçların Bileşimine Giren Başlıca Mineraller 

 

Kayaçların bileşimine giren ve sayıları 20 yi geçmeyen mineraller Çizelge 6 

da verilmiştir. 

 

Çizelge 6. Kayaçların bileşimine giren başlıca mineraller (Ketin,1994). 

 
Mineral Kimyasal Bileşimi Kristal Sistemi 

ve Simetri 
Sınıfı 

Dilinim Sertlik Yoğunluk 

Kuvars SiO2 Trigonal, 32 yok 7 2,65 

Ortoklas-

Sanidin 

KAlSi3O8 Monoklinik, 2/m iyi 6 2,56 

Albit NaAlSi3O8 Triklinik, 1 çok iyi 6 2,62 

Anortit CaAl2Si2O8 Triklinik, 1 iyi 6 2,72 

Nefelin Na3(Na,K)[Al4Si4O16] Hekzagonal, 6 zayıf 6 2.60 

Lösit KAlSi2O6 Kübik, 4/m3 2/m zayıf 6 2,47 

Biyotit K(MgFe)3(Al3Si2O10(OH)2 Monoklinik, 2/m çok iyi 2,5 2.8 
Muskovit KAl2(Al3Si2O10(OH)2 Monokl., 2/m çok iyi 2,5 2.9 

Klorit (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8 Monokl., 2/m çok iyi 2,5 2.6-3,3 

Ojit Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)2O16 Monokl., 2/m iyi 6 3,25-3,55 

Enstatit MgSiO3 Ortorombik, 2/m 

2/m 2/m 

iyi 6 3,2-3,9 

Hornblend NaCa2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2 Monokl., 2/m iyi 6 3-3,4 

Pirop Mg3Al2(SiO4)3 Kübik, 4/m 3 2/m yok 7-7,5 3,56 

Almandin Fe3Al2(SiO4)3 Kübik, 4/m 3 2/m yok 7-7,5 4,32 

Olivin (Mg,Fe)2SiO4 Ortotombik, 2/m 

2/m 2/m 

belirsiz 6,5 3,22 

Apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) Heksagonal, 6/m belirsiz 6,5 3,20 

Zirkon ZrSiO4 Tetragonal, 4/m 

2/m 2/m 

belirsiz 7,5 4,6-4,7 

Andaluzit Al2SiO5 Ortotombik, 2/m 

2/m 2/m 

orta 7,5 3,15 

Kalsit CaCO3 Trigonal, 3 2/m çok iyi 2,7-3 2,71 

Jips CaSO4.2H2O Monokl., 2/m çok iyi 2 2,5-2,8 
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2. KAYAÇLAR 

 

Kayaçlar; ya aynı tür minerallerin birleşmesinden, ya farklı türde minerallerin 

bir araya gelmesinden ya da mineral ve kayaç parçacıklarının bir hamur 

içerisinde tutturulması ile oluşurlar. 

 

Kayaçlar oluşum şekillerine ve kökenlerine göre 

 

1. Sedimanter Kayaçlar 

2. Magmatik Kayaçlar 

3. Metamorfik Kayaçlar şeklinde üç büyük gruba ayrılır. 

 

Yerkabuğunun bileşimine katılan bu kayaç grupları bir “Kayaç Döngüsü” 

nün üyeleri olarak kabul edilebilirler. 

 

Örneğin, sedimanter kayaçlardan olan konglomera (çakıl taşı) çakıl 

boyutunda; kumtaşı, kum boyutunda; kil taşı ise kil boyu parça, tane veya 

kırıntılarının bir depolanma ortamına taşınarak birikmesi sonucu oluşmaktadır. 

Magmatik kayaçlardan olan granit, siyenit, porfir, bazalt, andezit gibi kayaçlar ise 

magmanın, yerkabuğunun çeşitli kesimlerinde ya da yeryüzünde katılaşması 

sonucu oluşurlar. Metamorfik (başkalaşım) kayaçlar ise, sedimanter ya da 

magmatik kökenli herhangi bir kayacın ilk oluştuğu basınç ve sıcaklık koşullarının 

değişimi ile, ileri derecede deformasyona uğrayarak şekil, biçim ve mineralojik 

yapı bakımından bir başka kayaca dönüşümü ile oluşmaktadırlar. Örneğin bir 

sedimanter kayaç olan kireçtaşı, mermere; ya da bir magmatik kayaç olan granit, 

gnays’a dönüşebilir. 

 

Kayaçlar oluşum şartlarına ve kökenlerine göre sedimanter (tortul), 

magmatik ve metamorfik (başkalaşım) olmak üzere başlıca üç gruba ayrılır. 
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Şekil 12. Kayaç Döngüsü 

 

Kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. 

Yerkabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaçlar üzerinde işlenmiştir. 

Bu nedenle onlar, “yer tarihinin doğal belgeleri” sayılır; kayaçların jeolojideki 

önemleri de buradan gelir. 
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Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve 

taşıma etkileri, çöllerde kumulların, soğuk bölgelerde buzulların oluşumu, 

göllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökelmesi, yeryüzünde 

değişik iklim koşullarının bulunması gibi jeolojik olayları bütün yer tarihi boyunca 

hep aynı biçimde, aynı şekilde meydana gelmekte idi. Bu durum 1785 te James 

Hutton tarafından “Uniformite prensibi” olarak tanımlanmış ve “şimdiki zaman 

geçmişin anahtarıdır” şeklinde ifade edilmiştir. Bunun anlamı; eski jeoloji 

devirlerine ait kayaçların oluşumu, bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel 

olayların ışığı altında yorumlanabilir ve böylece kayaçlar oluşumları sırasında 

mevcut olan doğal ortamı aynen yansıtırlar. Örneğin Kula ve Karapınar’daki siyah 

bazalt taşları bu çevrelerde, yakın geçmişte yanardağların faaliyette olduğunu; 

Orta Anadolu’daki tuzlu ve jipsli tortullar, bu bölgenin eski jeolojik çağlarında, 

bugüne kıyasla, daha sıcak ve kurak iklimin hüküm sürdüğü kapalı bir iç deniz 

durumunda olduğunu; Zonguldak–Amasra kömür havzasının 250 milyon yıl önce 

bugünkü Ekvator kuşağına benzer sıcak ve yağışlı bir iklimin etkisinde 

bulunduğunu kesinlikle kanıtlar. 

 

2.1. Sedimanter (Tortul) Kayaçların Oluşumu ve Özellikleri 

 

Sedimanter kayaçlar, sedimanter prosesler sonucu oluşmuş genellikle 

tabakalı ve fosilli olan kayaçlardır. Sedimanter kayaçlar içinde oluşan kömür, 

petrol, doğal gaz ve diğer madenler bu kayaçların daha iyi araştırılmasına sebep 

olmuşlardır. 

 

Dünyamız oluşumundan bugüne değin sürekli karalardan aşınan, 

parçalanan veya eriyik halde olan maddeler, çökelme havzaları olarak 

adlandırılan, okyanus, deniz, göl ve akarsu tabanlarına, taşıyıcılar adı verilen su, 

rüzgar veya buzul tarafından taşınırlar ve burada depolanırlar. Ana kayadan 

sedimantasyon havzasına kadar taşınan bu maddeler taşınma mesafesine bağlı 

olarak, yuvarlaklaşır, tane çapı küçülür, bu arada akarsular taşıma sırasında 

çevre kayaçları yıkayarak bünyelerine bazı eriyik maddeleri de katarlar. 

Depolanma havzasına gelen bu karışık malzeme su içinde tane çaplarına göre iri 

taneden ince taneye ya da eriyiklere kadar (çakıl, kum, kil, karbonat vs.) sırasıyla 

dibe, sistemli ve sıralı bir şekilde çökelirler. Bu olaya tortullaşma ya da 
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sedimantasyon adı verilir. Tortullaşma sırasında okyanus, deniz yada gölde 

yaşayan canlıların ölerek dibe çöken inorganik kısımları (katı kabuk vs.) kayalar 

içinde fosil olarak korunur. Tortulların üst üste yığılması sonucu alt kesimlerdeki 

tortullara uygulanan basınç nedeniyle tortullar sıkışır, pekişir ve suyunu 

kaybederek ortamdaki kimyasal bağlayıcılar vasıtasıyla çimentolanarak 

katılaşırlar. Bu olaya diyajenez ya da taşlaşma denir. Tortullaşma sırasında iri 

tanelerden ince tanelere kadar olan değişim tabakalı yapı’yı doğurur. Altındaki ve 

üstündeki birimlerden gözle rahatça ayırt edilen, renk, doku, litoloji bakımından 

homojen olan en küçük litostratigrafi birimine tabaka ya da katman denir. Çeşitli 

tabakaların üst üste dizilimi ve bununla ilgili her türlü çalışmalar stratigrafi 

(tabakalanma bilimi) nin konusudur. Sedimanter kayaçlar içindeki fosillerin 

belirlenmesi ve bunların jeolojik yaş belirlenmesi konusunda kullanılması ile ilgili 

konularla uğraşan bilim dalına da paleontoloji (fosil bilimi) denir. 

 

Sedimanların oluşumunda etkili fiziksel ve kimyasal süreçlerin gelişme alanı 

yeryüzüdür. Bu nedenle sedimanter kayaçlar kapladıkları alan bakımından 

yeryüzünde % 75 oranında temsil edilmekte, magmatik ve metamorfik kayaçlar 

ise yeryüzünde % 25 oranında bir alanı kaplamaktadırlar. Birçok türü bulunan 

sedimanter kayaçların ancak birkaçı yerkabuğunda yaygın olarak bulunmaktadır. 

 

Sedimanter kayaçları oluşturan malzemenin kaynağı dört grup altında 

toplanabilir. 

 

1. Değişik kayaçların fiziksel/mekanik süreçlerle parçalanması, ufalanması 

sonucu oluşan kayaç parçaları,  

2. Kayaçların kimyasal bozulmasında arta kalan malzeme,  

3. Çözeltilerden itibaren kimyasal olarak veya biyolojik etkenlerle çökelen 

malzeme, 

4. Muhtelif organizmaların, bitkilerin kalıntılarıdır. 

 

Bu malzemelerin niteliğini belirleyen ve de kayaçların oluşumunda etkin 

olan önemli 4 faktör; iklim koşulları, çökelme ortamları, taşınma/biriktirilme 

süreçleri ve tektonik etkiler dir. 
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İklim, bozunma ve erozyon süreçlerini kontrol etmekte, bu süreçler de 

özellikle kırıntılı sedimanter kayaçları oluşturan malzemenin miktarını 

belirlemektedir. Akarsuların sürükleyerek, asılı veya çözülü halde taşıdığı 

malzeme miktarı yağış, sıcaklık ve topoğrafyaya bağlı olarak değişmektedir. 

Ayrıca tuzlu sedimanter kayaçlar, karbonat kayaçları gibi bazı kayaç türlerinin 

oluşumu iklim koşullarına bağlılık göstermekte, bu tür kayaçların yayılımı 

yeryüzünde paleoiklim koşullarının açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Organik 

malzemenin artışı ve kırıntılı malzemenin temini (ortama devamlı ve değişik 

miktarlarda getirilmesi) iklim koşulları ve tektonik etkenlerle belirlenmektedir. 

Kırıntılı malzemenin az miktarlarda getirilmesi sedimanter ortamlarda kireçtaşı, 

tuzlu kayaçlar, fosforit ve demirli sedimanter kayaçların oluşumuna yol açmakta, 

organik malzemenin bolluğu kireçtaşı, fosforit, silisli ve organik yanıcı kayaçların 

karbonlu ve bitümlü şeyllerin oluşumunu sağlamaktadır. 

 

Bozunma ürünlerinin çökelme ve biriktirilmesinde karasal ortamlarda 

rüzgar, buzullar ve akarsularla taşınma, yamaçlardan yerçekimi etkisiyle kayma 

ve yuvarlanma etkin rol oynar; Denizel ortamlarda dalgalar, akıntılar, gel–git 

sürecine bağlı su hareketleri, su ile doygunlaşmış yoğun çökel (türbidit) akıntıları 

etkili olur. Malzemenin çökelmesinde yerçekiminin etkisi de önem taşır. Taşınan 

malzeme fiziksel olarak çökeldiği gibi, kolloidal olarak da ayrılabilir veya kimyasal 

olarak çökeltilebilir. 

 

Değişik nitelikteki sedimanter malzemenin biriktiği çökelme ortamları en 

basit şekliyle 3 grupta toplanmaktadır (Greensmith ve diğ. 1971); 
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Karasal (continental) ortamlar 

 Akarsu (fluviatile) ortamı 

 Göl (lacustrine) ortamı 

 Tuz gölü (salt lake) ortamı 

 Buzul (glacial) ortamı 

 Rüzgar (aeolina) ortamı 

Geçiş (intermediate) ortamı 

 Delta (deltaic ortam) 

 Haliç (estuarine) ortamı 

Denizel (marine) ortamlar 

 Kıyı (shore) ortamı 

 Sığ denizel (shallow water) ortam 

 Derin denizel (deep water) ortam 

 Çok derin denizel (abyssal) ortam 

 

 
 

Şekil 13. Çökelme ortamları 
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Şekil 14. Aşınma ve erozyon sonucu oluşan sedimanların denizel bir havzaya 

taşınması, sedimantasyonu (tortullaşma), gömülmesi ve diyajenez safhaları 

 

 
 

Şekil 15. Aşınma sonucu oluşan partiküller taşıyıcılar olarak adlandırılan su, 

rüzgar ve buzullar tarafından okyanus, deniz, göl vb. çökelme ortamlarına 

gelirler. 
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Sedimanter kayaçlar kökenlerine ve oluşum ortamlarına göre üç gruba 

ayrılırlar.  

 

1. Kırıntılı (klastik) sedimanter kayaçlar 

2. Kimyasal sedimanter kayaçlar 

3. Organik sedimanter kayaçlar 

 

1.1. Kırıntılı (Klastik) Sedimanter Kayaçlar 

 

Kökeni çökelme/depolanma havzası dışında olan, yani daha önce mevcut 

kayaçların bozunmasından türeyen malzemenin mekanik olarak, sürüklenerek 

veya “asılı” halde taşınması ve biriktirilmesi sonucu oluşan bileşenler; bunlara 

“kırıntılı (detritik, klastik, allojen)” bileşenler denir. Bu  bileşenler; 

 

 Çakıl ve kum; nispeten büyükçe kırıntılardan (parça ve tanelerden) 

oluşmaktadır. Bunlar başlıca kuvars, kayaç oluşturan diğer silikat 

mineralleri ve her türlü kayaca ait parçalar olabilirler. 

 Silt ve kil; bunlar küçük kırıntılardan oluşmaktadır. Bu kırıntılılar çok küçük 

kuvars taneleri, kil mineralleri, klorit ve serisit gibi silikatlardır. 

 

Kırıntılı sedimanter kayaçların adlandırılmasında kayacı oluşturan tanelerin 

çapı esas alınır. Buna göre kırıntılı sedimanter kayaçlar üçe ayrılır; 

 

 Psefitler (konglomera ve breşler) 

 Psammitler (Kumtaşları) 

 Pelitler (Siltli ve killi kayaçlar) 

 

(Bu gruba epiklastik sedimanter kayaçlarda denir.) 
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Şekil 16. Kırıntılı sedimanter kayaçların tane çapı sınıflandırması 

 

A. PSEFİTLER: Bunlar, tane boyu 2 mm den büyük yani çakıl boyutundaki 

taneleri olan çimentolu kayaçlardır. Örneğin;  

 

Konglomera, tektonik breş, volkanik breş, puding, tillit, aglomera bu grubun 

tipik kayaçlarıdır. 

 

 
Şekil 17. Konglomera 
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Şekil 18. Breş 

 

 
 

B. PSAMİTLER (Kumtaşları): Bunlar, tane çapı 2 mm-0,2 mm arasında 

olan kum boyutundaki tane yada parçacıklardan oluşan çimentolu kayaçlardır. 

Örneğin; kumtaşı, grovak, arkoz, kaba tüf bu gruba ait kayaçlardan bazılarıdır.  
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Şekil 19. Kumtaşlarından bir görünüm 

 

 
 

C. PELİTLER (Siltli ve Killi sedimanter kayaçlar): Bunlar tane çapı 0,02 

mm den daha küçük olan kil, silt boyutundaki tanelerden oluşan çimentolu 

kayaçlardır. 1/16- 1/256 mm arasındaki tanelere mil (silt+kil); 0,002 mm den daha 

küçük tanelere ise kil adı verilmektedir. Bu grubun örnek kayaçları olarak şeyl, kil 

taşı, silt taşı, lös sayılabilir. 
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1.2. Kimyasal Sedimanter Kayaçlar 

 

Çökelme/depolanma havzasına getirilen malzemenin biriktirilmesi 

esnasında veya bu malzemenin depolanmasından sonra kimyasal olarak çökelen 

ya da kimyasal süreçlerle oluşan kayaçlardır. Kendi içerisinde iki gruba 

ayrılmaktadırlar; 

 

a) Kimyasal ve Biyokimyasal Sedimanter Kayaçlar 

 Karbonat Kayaçları (kireçtaşı ve dolomitler) 

 Silisli sedimanter kayaçlar 

 Demirli (ve Manganlı) sedimanter kayaçlar 

 Fosfatlı sedimanter kayaçlar 

 Tuzlu Kayaçlar (Evaporitler) 

 Artık tortullar 

b) Organik Yanıcı Kayaçlar (turba, linyit, taşkömürü,) 

 

Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, kapalı göl kenarlarındaki tuz birikintileri, 

sıcak yeraltı suları kaynaklarında çökelen travertenler ve derin denizel yada göl 

ortamlarında çökelen CaCO3 veya CaMg(CO3)2 bu türe ait kayaçardandır. Tuzlu 

suların buharlaşması sonucu meydana gelen evoporitik kayaçlar da bu gurup 

içerisinde yer almaktadır. Kimyasal ve organik sedimanların ana bileşeni, kırıntılı 
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sedimanların çimento maddesini oluştururlar. Bunlar çoğunlukla karbonat veya 

çok ince taneli kuvars minerallerinden oluşurlar. 

 

 
 

Şekil 20. Evaporasyon (Buharlaşma) ve evaporasyon sonucunda oluşan 

evaporitik kayaçlar. 
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1.3. Organik Tortul Kayaçlar: 

 

Foraminifera, radiolaria, alg, sünger ve özellikle mercanlar gibi taş yapan 

organizmalalardan veya bunların irili ufaklı parçalarından oluşan kayaçlardır. Bu 

organizmaların katı kısımları burada taşlaşmış ve tamamen fosillerden oluşan bir 

kayaç meydana getirir. Örneğin; kireçli olanlardan, foraminiferli, algli, mercanlı 

resif; silisli olanlardan; radyolarit ve diyatomit bu grubun belli başlı kayaçlarıdır.  

 

 
 

2.2. Magmatik Kayaçların Oluşumu ve Özellikleri 

 

Magmatik kayaçlar mantodan türeyen ve yerkabuğundan yukarıya doğru 

çıkan magmanın basınç ve sıcaklığın giderek azalması sonucu katılaşması ile 

oluşurlar. Katılaşma eğer derinlerde ve yavaş soğuma sonucu gelişmiş ise tam 
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kristalli “plütonik kayaçlar”, soğuma magmanın yeryüzünde veya yeryüzüne yakın 

derinliklerde hızlı ve çabuk oluşmuş ise “volkanik ve damar kayaçları “ meydana 

gelir. Plütonik kayaçlara “derinlik kayaçları da denir. 

 

Volkanik kayaçlara “yüzey kayaçları” da denir; bunlar yarı kristalli, porfirik 

yapılıdır: çoğu kez gözle görülebilen çeşitli kristaller, kristal olmayan, genellikle 

camsı bir hamur içinde dağılmış, serpilmiş durumda bulunurlar. Örneğin andezit, 

riyolit, bazalt vb. gibi. 

 

Magmatik kayaçların üçüncü bir grubu da “damar kayaçları” dır. Bunlar 

derinlik kayaçları ile yüzey kayaçları arasında bir geçiş safhası teşkil ederler. 

Bunların karakteristik özelliği, hamur maddelerinin camsı değil, küçük kristalli 

oluşu ve diğer kayaçların yarık ve çatlakları içinde yer almış bulunmalarıdır. 

 

Çok çeşitleri olan magmatik kayaçların sınıflaması ve adlandırılması, 

bunların bileşimine giren minerallerden kuvarsın az veya çok miktarda bulunup–

bulunmayışına, bulunduğu taktirde % katılma oranına; feldspatların türüne, 

özellikle anortit miktarına; kuvarsı ve feldspatı olmayan kayaçlarda demirli–

magnezyumlu (ferro–magneziyen) koyu minerallerin cinsine göre yapılmaktadır. 

 

 

Şekil 21. Magma odasından itibaren derinlik ve yüzey kayaçlarının oluşumunu 

gösterir resim 
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Magmatik Kayaçların Sınıflaması ve Başlıca Örnekleri 

 

SiO2 : % 75-60 

 

 
 

SiO2 : % 60-46 
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SiO2 : % 46-30 
 

 
 
2.3. Metamorfik Kayaçların Oluşumu ve Özellikleri 

 

Herhangi bir kayacın ilk oluştuğu basınç ve sıcaklık koşullarından farklı 

basınç ve sıcaklık koşullarına maruz kalması durumunda bu yeni koşullara uyum 

sağlayabilmek için bünyesinde meydana gelen yapısal, dokusal ve minerolojik 

değişikliklere metamorfizma, bu şekilde oluşan kayaçlara da metamorfik kayaçlar 

denir. Genellikle kristallerden oluşmuş, paralel yapılı kayaçlardır. 

 

Metamorfizma, yerkabuğunun derinliklerinde hüküm süren değişik fiziksel 

ve kimyasal şartların etkisiyle kayaçlarda meydana gelen mineral değişikliği veya 

mineral transformasyonu olayıdır. 

 

Mineraller belirli bir sıcaklık ve basınç altında duraylı durumda bulunurlar. 

Her mineralin kendine öz bir duraylılık sıcaklığı ve basıncı vardır. Eğer sıcaklık ve 

basınç değerinde bir artma, bir değişme olursa, mineral de değişmeye başlar, 

mineral aynı kimyasal bileşimde başka bir duraylı minerale dönüşür, böylece bir 

mineral transformasyonu olur. Metamorfizmanın aslı da budur. 

 

Metamorfizma olayı büyük ve sıcak bir mağma kütlesinin çevresinde 

meydana geldiği zaman kontakt metamorfizmadan; büyük bir fay veya bindirme 

düzlemi kenarında oluştuğu zaman kataklastik metamorfizmadan söz edilmekte; 

jeosenklinallerde (dalma – batma zonlarında) dağ oluşum hareketleri (orojenez) 



 33

ile birlikte meydana gelen metamorfizmaya Rejyonal metamorfizma; dip 

kısımlarının yavaş yavaş çökmesi ile onbinlerce metre kalınlıkta tortulların 

(sedimentlerin) biriktirdiği okyanus havzalarında gelişen metamorfizmaya da 

çökme veya gömülme metamorfizması denir. 

 

Metamorfik kayaçların başlıca özelliği, bunların birbirlerine paralel 

düzlemler boyunca ve kolaylıkla yaprak yaprak veya dilim dilim ayrılmaları, 

bölünmeleridir. Foliyasyon veya şistozite adı verilen bu özellik metamorfik 

kayaçları diğer tortul ve magmatik kayaçlardan ayırır. 

 

Foliyasyon, metamorfik kayacı oluşturan belirli minerallerin birbirine paralel 

düzlemler, mercekler veya bandlar teşkil edecek şekilde toplanmaları, 

sıralanmaları ile meydana gelen bir yapı (doku) şeklidir. 

 

Şistozite ise, değişik boyuttaki mineral tanelerinin tam paralel veya yarı 

paralel biçimde dizilmeleri, sıralanmaları sonucu meydana gelen bir doku 

biçimidir. Yassı mika kristallerinin pararlel sıralanışları ile düzlemsel şistozite, 

amfibol gibi ince uzun kristallerin paralel sıralanışları ile de çizgisel şistozite 

oluşur. Foliyasyonla şistozite çoğu kez birlikte gelişirler ve birbirlerine paraleldir 
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Başlıca Metamorfik Kayaç Çeşitleri 

 

Sleyt: İnce yapraklar halinde belirgin foliyasyonu olan bileşiminde en çok 

muskovit pulları bulunan, şeyllerden ve ince taneli volkanik tüflerden oluşmuş ve 

çok hafif metamorfizma geçirmiş bir kayaçtır. “Arduvaz” olarak da adlandırılır. 

 

Fillit: Sleyte benzeyen, fakat ondan biraz daha fazla değişikliğe uğramış ince 

taneli, kolaylıkla şistozite düzlemlerine ayrılabilen metamorfik bir kayaçtır. 

Bileşiminde en çok parlak serisit pulları ve biraz klorit ile kuvars bulunur.  

 

Şist: Düzlemsel ve çizgisel paralelliği çok iyi gelişmiş (foliyasyonu belirgin), 

oldukça şiddetli (ileri derecede) değişikliğe uğramış orta taneli bir kayaçtır. 

Bileşimine giren başlıca mineraller Mika, klorit, talk (tremolit) dir. Bunlar kayacın 

% 50 inden fazlasını oluştururlar.  

 

Gnays: Gnayslar orta ve iri taneli, iri kristalli, çoğunlıkla açık renkli, kuvars ve 

feldspatlardan oluşan, ileri derecede değişikliğe uğramış metamorfik kayaçlardır. 
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Magmatik kayaçlardan (granit, diyorit, siyenit) türeyen çeşidine Ortognays, 

sediment kayaçlardan (grovak, şeyl, kiltaşı) meydana gelen ve kuvars, biotit 

bakımından daha zengin olan türüne de paragnays adı verilir. Mikaşist gnays 

arasındaki fark, bileşiminden çok duoku ile ilgilidir. Şistler çekiç ile vurulduğunda 

kolaylıkla santimetre hatta milimetre kalınlıkta levhalara ayrılabilirler. 

 

Amfibolit: Çoğunlukla hornblend ve plajioklaslardan oluşan ve ana kayacı bazik 

mağmatikler, tüfler veya marn’lar olan orta ve iri taneli kayaçlardır. Hornblend 

kristalleri şistozite düzlemleri üzerinde sıralanırlar. Bölünme (ayrılma) özelliği 

(folyasyonu) şistler kadar değildir. Kuvars çok az bulunur veya hiç bulunmaz. 

 

Mermer: Ufak ve iri taneli kalsit veya dolomit kristallerinden meydana gelmiş 

metamorfik bir kayaçtır. 

 

Kuvarsit: Bileşimi % 80 den fazla kuvarstan oluşan taneli, kristalli bir kayaçtır. 

Kuvars taneleri birbiri içine girmiş durumda olup kayaca yüksek bir dayanaklılık 

verirler. Metamorfik olan kuvarsitleri metamorfik olmayan, diyajenez sonucu 

meydana gelen tortul kayaç niteliğindeki kuvarsitten ayırmak gerekir. Bunlarda 

çimento maddesi genellikle kristalin değildir ve taneler girift bir durum yoktur. 

 

Hornfels: Paralel yapısı (folyasyonu) olmayan, kırıldığı zaman kolayca 

parçalanan, eşit boyutta ince tanelerden oluşmuş (granoblastik), bazen iri taneler 

içeren sert bir kayaçtır. Kontak metamorfizmaya uğramış kayaçlarda bu yapı 

görülür. 

 


