PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ
Yeryuvarının yapısını ve hareketlerini tüm olarak konu edinen “Plaka Tektoniği”
kuramına göre; yerin en dış kısmını oluşturan 70-100 km kalınlıktaki katı yerkabuğu,
üst mantonun litosfere oranla daha yumuşak ve kısmen akıcı bir bölgesi olan
astenosfer üzerinde, birbirine göre çeşitli yönlerde kayarak hareket etmekte olan çok
sayıda büyük ve küçük plakadan meydana gelmektedir. 6371 km yarıçapında olan
yerküremiz, dıştan içe doğru YERKABUĞU, MANTO VE ÇEKİRDEK olarak
adlandırılan katmanlardan oluşmuştur. Manto, Üst ve Alt Manto olarak iki bölüme
ayrılırken, Çekirdek de Dış ve İç Çekirdek olarak alt katmanlara ayrılmaktadır.
Yerkabuğu yer hacminin yüzde % 1 ini, ağırlığının ise % 2.5 uğunu oluşturur. Tüm
manto ise yer hacminin % 84 ünü, ağırlığının ise % 67 isini kapsar. Çekirdek yer
hacminin % 15 ini oluştururken, tüm ağırlığın % 32 isine sahiptir.

Şekil 1. Yeryuvarının Yapısı

Plaka tektoniği kuramının iyi anlaşılabilmesi için kıtaların kayması ve okyanusların
oluşumunun açıklanması ve iyi anlaşılması gereklidir.
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1. KITALARIN KAYMASI VE OKYANUSLARIN OLUŞUMU

Kıtaların kayması fikrini uyandıran ilk gözlem, Atlas (Atlantik) Okyanusu’nun iki
kıyısının, Özellikle Güney Amerika’nın doğu kıyısı ile Güney Afrika’nın batı kıyısının,
birbirleriyle birleştirildiğinde tıpatıp uyuşmasıdır. 1620 yılında Francis BACON, 1638
de Francois PLACET, 1883 ve 1909 da Edward SUESS, 1859 da Antonio SNIDER
ve PELLIORINI, bu iki kıtanın kıyılarının birbirine uygunluğunu, bunların bir zamanlar
bitişik olabileceğini ortaya atmışlardır.

Günümüzde birbirlerinden binlerce km uzakta bulunan kıtaların yüz milyonlarca yıl
önce bitişik olduklarının kanıtlanması için yapılan çalışmalarda aşağıdaki jeolojik
kanıtlar sunulmuştur:
1. Güney Amerika ile Afrika’nın ve Kuzey Amerika ile Avrupa kıyılarının birbirleriyle
uyuşması,
2. Değişik kıtalar üzerindeki eski devirlere ait fosil, iklim ve bitki benzerliklerinin,
buzullaşmanın etkileri ve izlerindeki benzerliklerin, aynı yaş ve litolojideki kaya
birimlerinin birbirleriyle bitişik oldukları düşünülen alanlarda yer alıyor olması,

Şekil 2. Özellikle Güney Amerika ve Afrika kıtalarında yüzeyleyen yaşlı kayaların
karşılaştırması
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Şekil 3. Kıtaların yaklaşık 200 milyon yıl önce bir arada bulunduklarını kanıtlayan en
önemli verilerden bir tanesi de fosillerdir

Şekil 4. Güney Amerika ve Afrika kıtalarında 200 milyon yıl önce yaşamış ve nesli
tükenmiş canlılara ait fosiller bulunmuştur
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3. Güney Amerika ile Afrika kıyı bölgelerinin yapısal özelliklerinin ve buralardaki
magmatik kayaçların radyometrik yaşlarının tamamen benzerlik göstermesi

4. Deniz tabanı araştırmalarıyla birlikte paleomanyetizma çalışmaları birleştirilerek,
okyanus ortalarından iki yana doğru alınan sistematik magmatik kayaç örneklerinin
kalıcı manyetizma ve yaş bakımından tam simetrik şeritler halinde sıralanıyor
olmasının tespit edilmesi
5. Yoğun jeofizik araştırmalardan elde edilen verilerin ortaya koyduğu sistematik ve
simetrik oluşumların saptanması

Şekil

5.

Okyanus

ortası

sırtlardan

itibaren

aynı

mesafedeki

kayaçların

manyetizasyonunun aynı olması da kıtaların bir zamanlar bir arada olduğunun
kanıtlarındandır
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Şekil

6

Okyanus

ortası

sırtlardan

itibaren

aynı

mesafedeki

kayaçların

manyetizasyonunun aynı olması da kıtaların bir zamanlar bir arada olduğunun
kanıtlarındandır

6. Yeryuvarında belirli çizgisel hatlar boyunca yoğun depremsellik saptanması

Şekil 7. Dünya depremsellik haritası
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1915 ve 1924 te Alman bilim adamı Alfred WEGENER, kıtaların kayması düşüncesini
modern bir kuram olarak ortaya koymuştur. Bu teoriye göre, kıtaların okyanus
tabanlarından farklı yapıda olduğu, kıta ve okyanusların birbirlerine çok sıkı bir
biçimde bağlı olmadığı; kıtaların, denizlerde yüzen buzdağları gibi, yoğunluğu daha
fazla olan okyanusal kabuk üzerinde derin köklere sahip olduğu ve üzerinde yüzdüğü
ve kaydığı kabul edilmektedir.

Wegener; kıtaların kayması için gerekli olan kuvvetin kaynağını ise yerin kendi ekseni
etrafındaki dönme hareketi olarak açıklamaktadır. Bu rotasyondan ileri gelen
merkezkaç kuvvetinin etkisi ile kara parçaları kutuplardan uzaklaşmakta, Ekvator’a
doğru kaymaktadır. Yine bu araştırmacıya göre, Güneş ve Ay’ın yeryuvarına
uyguladıkları çekim etkilerinin de, kıtaların kaymasında rolü bulunmaktadır. Güneş ve
Ay’ın uyguladıkları çekim kuvvetine bağlı olarak oluşan gel-git hareketleri,
Yeryuvarının dönme hareketini çok az da olsa bir miktar azaltmakta ve bu nedenle
kıtalar göreli olarak batıya doğru kaymaktadır.

Wegener’e göre kıtaları kaydıran kuvvetler, Yeryuvarı üzerindeki kıvrımlı sıradağların
oluşması için de yeterli kuvvet kaynağını oluşturmaktaydı. Araştırmacı; bugün
yeryüzünde iki önemli dağ kuşağını oluşturan And-Kordier ve Alp-Himalaya dağ
kuşaklarının oluşumunu buna dayanarak açıklamaktadır.

Bu teoriye göre, Paleozoik sonunda yani 230 milyon yıl önce bütün kıtalar bitişik
bulunuyorlardı. Yeryuvarı tek bir kara (Dünya Kıtası-Pangea) ve büyük bir okyanus
(Dünya okyanusu-Pantalassa) tan oluşuyordu.
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PANTALASSA

TETİS DENİZİ

Şekil 8. Kıtaların kayması teorisine göre Paleozoik sonunda yeryüzünün görünümü.
Dünya kıtası Pangea ve Dünya okyanusu Pantalassa, Akdeniz’in atası Tetis Denizi.

Jura zamanında yaklaşık 200 milyon yıl önce dünya kıtası (Pangea), kuzeyde
Laurasya ve güneyde Gondwana olmak üzere ikiye ayrıldı ve aralarında bugünkü
Akdeniz’in atası olan Tetis Okyanusu oluştu.
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Şekil 9. Yaklaşık 180-200 milyon yıl önce, kuzey kıtaları Laurasia’nın güney kıtaları
Gondwana’dan ayrılışı ve arada Tetis çukurluğunun oluşumu.

Yaklaşık 180 milyon yıl önceki dönemde, Laurasia parçalanmış; Kuzey Amerika,
Avrupa ve Asya ve Gondwana parçalanmış; Güney Amerika, Afrika, Hindistan,
Avustralya ve Antartika kıtaları oluşmuştur.

Şekil 10. 180 milyon yıl önceki durum. Bu dönemde Hindistan, Antartika ve
Avustralya Afrika’dan ayrılmışlar ve birbirlerinden uzaklaşmışlardır.
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Jura sonunda, 145 milyon yıl önce, Kuzey Atlantik ve Hint Okyanusu oluşmaya
başlamış, Hindistan koparak hızla kuzeye doğru hareket etmeye başlamıştır. Bu
sırada Akdeniz bugünkü şeklini almaya başlamıştır ancak Antartika ve Avustralya
halen bitişik konumdadır.

Şekil 11. 140 milyon yıl önceki durum. Kuzey Atlantik ve Hint okyanusları oldukça
açılmış, Güney Atlantik bir rift vadisiyle oluşmaya başlamıştır. Tetis denizi doğu
ucunda daralmıştır.

Kretase sonunda yani 65 milyon yıl önce; Atlantik Okyanusu açılmış, Madagaskar
Afrika’dan ayrılmış, Akdeniz bugünkü şeklini almış, Avustralya halen Antartika’dan
ayrılmamıştır.
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Şekil 12. Kretase sonunda (65 milyon yıl önce) ki durum. Güney Atlantik genişlemiş,
büyük bir okyanus halini almıştır. Yeni bir rift Madagaskar’ı Afrika’dan ayırmış,
Akdeniz açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak Avustralya, Güney kutup kıtası Antartika’dan
henüz ayrılmamıştır.

Günümüzde, Hindistan kuzeye hareketle Asya’ya çarpmış ve Himalaya dağ kuşağını
oluşturmuş, ayrıca Avustralya kuzeye doğru hareketle Antartika’dan ayrılmış, Afrika
ve Arabistan kuzeye hareketle Alpler, Toroslar ve Zagroslar gibi dağ kuşaklarını
oluşturmuşlardır.

Şekil 13. Yeryüzünün bugünkü görünümü ve okyanus tabanlarının son 65 milyon yıl
(Senozoyik) da ki gelişmesi: Okyanus tabanlarının yaklaşık yarısı bu kısa dönemde
meydana gelmiştir.
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Bugünkü levha hareketleri devam ettiği taktirde 50 milyon yıl sonra, Atlantik ve Hint
okyanusları büyüyecek, Avustralya kuzeyde Japon adaları ile çarpışacak, Afrika’nın
doğu kısmı kopacak, Akdeniz küçülecek, Kızıldeniz ise büyüyecektir.

Şekil 14. Şimdiki plaka hareketleri devam ettiği taktirde, Yeryüzünün 50 milyon yıl
sonraki (Psikozoik zamanı) görünümü. Bu dönemde Güney Atlantik ve Hint okyanusu
büyümüş olacak; Avustralya kuzey yönündeki hareketine devam edecek ve Avrasya
levhası ile sürtüşmeye başlayacaktır. Afrika’nın doğu kısmı asıl kıtadan kopacak,
Akdeniz

küçülecek,

Kızıldeniz

genişleyecek;

Kalifornia

Yarımadası

Kuzey

Amerika’dan kopacak, kuzeybatıya doğru kayacak; yaklaşık 10 milyon yıl sonra Los
Angeles San Fransisko ile yan-yana gelecek ve 60 milyon yıl sonra da, Aleut
çukuruna doğru kaymaya başlayacaktır (Plakaların 200 milyon yıldan günümüze
hareketleriyle ilgili şekil ve metinler; Dietz ve Holden, 1970’den derleyen Ketin, 1994
ten alınmıştır).
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Şekil 15. 150 milyon yıl sonra yeryüzünün görünümü

Şekil 16. 250 milyon yıl sonra yeryüzünün görünümü
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2. PLAKA TEKTONİĞİ KURAMINDAN ÖNCE YERKABUĞUNUN OLUŞUMU İLE
İLGİLİ TEORİLER VE PLAKA TEKTONİĞİ KURAMI’NIN GELİŞİMİ

İnsanoğlu düşünmeye başladığı andan itibaren çevresindeki yer şekillerin nedenlerini
merak etmiş, bunların binlerce yıl sabit ve sarsılmaz kabul edilmesinden sonra,
aslında sürekli bir hareket ve evrim içinde olduklarını anlayınca da bu hareketi idame
ettiren kuvvetin doğasını ve kökenini araştırmaya başlamıştır. Sayıları oldukça
kabarık olan jeotektonik hipotezlerin veya teorilerin başlıcaları “Kontarksiyon Teorisi”,
“Ekspansiyon Teorisi”, “Magmatik Yükselme -Kabarma Teorisi”, “Konveksiyon
Akımları Teorisi”, “Kıtaların Kayma Teorisi” ve nihayet “Plaka Tektoniği Teorisi” dir.

Kontraksiyon Teorisinin ana fikri, yani yerkürenin başlangıçta sıcak-ergimiş bir kütle
halinde bulunduğu, zamanla soğuyarak büzüldüğü, hacminin küçüldüğü ve dış
kısmında katı bir kabuğun oluştuğu daha 17. yüzyılda Descartes (1664) ve Newton
(1681) tarafından benimsenmiş, ilk kez yerbilimlerine uygulanması ise, James Hall
tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakat teorinin tüm jeolojik yönleri ile geniş anlamda
kurucusu ünlü Fransız yer bilimci Elie de Beamont olmuştur (1829-1852). Özellikle
Avusturyalı büyük yerbilimci Ed. Sues (1831-1909) “Yeryuvarının Çehresi” adlı ünlü
eserinde teoriyi yer bilimleri alanında “bir dünya görüşü” niteliğine yükseltmiştir.

Kontraksiyon Teorisi yirminci yüzyılda Jefreys ve Guttenberg gibi ünlü jeofizikçiler
tarafından değişik biçimde de olsa desteklenmiştir.

Ekspansiyon veya Genişleme Büyüme Teorisi’ne göre, yeryuvarının hacminin
büyüme nedeni esas itibarıyla ısısal genişlemedir. Diğer bir neden yer içindeki
yoğunluğu fazla yüksek basınç fazındaki maddelerin yoğunluğu daha az düşük
basınç fazındaki türlerine dönüşmesidir.

Konveksiyon akımları teorisinin dayandığı ana görüş yer içinde kabuk altında cereyan
eden ısı değiş tokuşudur. Teoriye göre yerin içi ile yeryüzünün sıcaklığı arasındaki ısı
farkı yerin manto kesiminde yılda bir kaç santimetre hızla hareket eden bir
konveksiyon akımı oluşturmaktadır ve bu hareket sürtünme dolayısıyla yerkabuğuna
intikal etmektedir. Diğer bir değişle derinlerde manto kesiminde çok yavaş akan
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maddeler yerkabuğundaki hareketlere aktif olarak katılmakta büyük tektonik yapıların
meydana gelmesinde katkıda bulunmaktadır.

Özetle konveksiyon akımını besleyen onu sürekli olarak hareket halinde tutan enerji
kaynağı yerin sıcaklığı (Holmes) ve gravitasyon (van Bemmeln) etkisidir.

Kıtaların kayma teorisi, Alman jeofizikçi Alfred Wegener tarafından 1912 de ortaya
konmuş ve E. Argand (1922), Du Toit (1921) gibi dönemin ünlü jeologları ile Beniof
(1954) Runcorn (1962), Sykes (1968) ve Bullard (1969) gibi yeni zamanların tanınmış
jeofizikçileri tarafından benimsenmiş ve desteklenmiştir. Bu teoriye göre; kıtalar
okyanus tabanlarından farklı yapıdadırlar. Onlara sımsıkı bağlı da değillerdir. Aksine
buzdağlarının denizde yüzdükleri gibi kıtalar da derin deniz diplerinde (okyanus
tabanlarında) açığa çıkan ve yoğunlukları kendilerinkinden fazla olan ağır maddeler
üzerinde yüzerler kayarlar.

Plaka Tektoniği, büyük ölçüde okyanuslardan elde edilen veriler üzerine kurulmuş bir
teoridir. Bu özelliği ile kendinden önceki teorilerden ayrılır.

İkinci dünya savaşı esnasında özellikle denizaltı savaşları için geliştirilen son derece
hassas batimetrik harita alma yöntemleri savaştan sonra İngiltere’de Sir Edward
Bullard (Cambridge Üniversitesi) ve Amerika’da Hary Hess (Princeton Üniversitesi)
ve Maurice Ewing (Colombia Üniversitesi) gibi hükümetler nezdinde söz sahibi ciddi
bilim adamları tarafından okyanus tabanlarının ayrıntılı haritalanmasında kullanıldı.
Özellikle Ewing’in yönetiminde bulunan Lamont Jeofizik rasathanesi gemileri sadece
batimetrik değil mağnetik ve gravite verilerini de topluyordu, deniz tabanlarından tortu
örnekleri alıyorlardı.

Bu faaliyet okyanuslarda devam ederken, ABD, soğuk savaşın bir sonucu olarak
Sovyetler Birliğinin yaptığı zannedilen nükleer silah deneylerini izleyebilmek amacıyla
dünyanın dört bir yanına uzanan sağlıklı bir sismograf ağı oluşturdu. WWSSN olarak
bilinen bu ağ sayesinde magnitüdü 4 ve yukarısındaki depremler büyük bir
hassasiyetle kaydedilmeye başlandı. Episantr tayinindeki hataların genellikle bir kç
km nin içine alınması özellikle okyanusal alanlarda depremlerin son derece dar
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kuşaklarda olması ve bu kuşakların çevrelediği devasa alanların hemen hemen
asismik kuşaklar olduğunu gösterdi.

1940 lı yılların sonlarına doğru Amerikalı jeofizikçi Hugo Benioff derin deniz
hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonlarının aslında devasa
bindirmeler olduğu ve bu bindirmeler boyunca okyanus tabanının pasifiği çevreleyen
kıtaların altına daldığını iddia etti. 1952 de alman tektonikçi Hans Stille bu eğimli
deprem zonlarının hemen üstlerinde Pasifiği adeta kuşatan meşhur “ateş çemberi” ni
oluşturan volkanların varlığına dikkati çekti ve bunklar arasında jenetik bir ilişki olması
gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmeler olurken Amerikalı petrolog Harry Hess savaş yıllarında donanmada
edindiği deneyimler ışığında okyanusların tarihi ile ilgileniyordu. Özellikle Ewing
ekibinin okyanusların sanılanın tersine genç olmaları gerektiğini göstermişti.

Öte yandan Hess, Amerikalı jeologların ezici çoğunluğunun tersine, kıtaların
kaymasına inanmaktaydı ama o da jeofizikte biraz bilgisi olan herkes gibi; Sir Harold
Jefreys’in SiAl in SiMa üzerinde yüzen bir sal gibi hareket edemeyeceğini, simanın
SiAl den daha kuvvetli olduğunu tartışma götürmez bir açıklıkla kanıtlamış olduğunu
biliyordu. Sial simadan bağımsız hareket edemezdi.

Acaba SiAl ile SiMa birlikte hareket edemez miydi? 1960 yılında yayınlanan
makalesinde Hess, mantoda büyük ölçüde konveksiyon akımları olması lazım geldiği
varsayımından hareketle, okyanus litosferinin bu konvektif sistemin sınır kondüksiyon
tabakası olduğunu ileri sürdü. Aynı yıl Robert Dietz, bu mekanizmaya “deniz tabanı
yayılması” adını verdi.

Hess ve Dietz’in makalelerinin yayınlanmasının hemen akabinde Kanada’da Morley,
İngiltere’de Cambridge’de henüz bir doktora öğrencisi olan Fred Vine, Hess’in
düşüncesini kontrol edebilmek için dahiyane bir yöntem önerdiler. Bu yöntemin esası
şuydu: Yerin jeomanyetik kutuplarının Senazoik esnasında düzensiz aralıklarla
terslendiği yapılan paleomanyetik çalışmalardan biliniyordu. Deniz tabanı yayılması
yayılma eksenine dik yönde ve bilateral simetrik olarak okyanus tabanı ürettiğine
göre jeomanyetik kutuplardaki terslenmeler de yayılma merkezinin her iki yanına
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simetrik olarak kaydedilmiş olmalılardır, çünkü okyanus tabakalarının üst tabakaları
ferromanyetik mineral içeren bazaltlardan oluşur. yayılma ekseninde sıvı halde
bulunan bazalt lavları içerisindeki mineraller püskürdükleri andaki jeomanyetik alanın
etkisinde belirli bir yönde dizilirler. Yayılma devam ettikçe yayılma merkezinden
uzaklaşan bazalt beraberinde püskürdüğü zamanki jeomanyetik alanın yönünün de
sabit bir kaydını taşır. Sürekli jeomanyetik alan terslenmeleri yayılma merkezinin iki
yanında ve ona paralel uzanan ters ve normal yönde manyetize olmuş şeritler
meydana getirirler.

İşte Morley ve Fred Vine ile o zamanki tez hocası Drumont Matthews, bu fikri ileri
sürerek özellikle Ewing grubu tarafından yıllardır toplanmakta olan Lamont Jeofizik
Rasathanesi’nin veri bankalarında birikmiş olan manyetik verilerin bu görüşler ışığı
altında tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini önerdiler. Vine ve Matthews’un makalesi
1963 yılında Nature dergisinde yayınlandı.

Kanadalı olan John Tuzo Wilson 1960 lı yılların ilk yarısında o zamana kadar gerek
Kanada kalkanı üzerinde ve gerekse Kanada’daki buzullaşma hakkında yaptığı
çalışmalarla kendine haklı bir şöhret yapmış bir jeofizikçiydi. aynı sıralarda Lamont
Jeofizik Rasathanesinde New york’ta radyoculuk yapmaktan bıktığı için bir gecikmiş
bir doktora öğrencisi olarak gelen Walter C. Pitman ise sadece fizik eğitimi görmüş
olup kendi deyimiyle kayaları kaldırım taşından ayıracak kadar dahi jeoloji bilmiyordu.

Pitman’ın jeoloji konusundaki bilgisizliği aslında kendisinin en büyük avantajı oldu.
Pitman, Vine ve Matews’un makalesini tesadüf eseri okuduğu zaman jeolojide bilgi
sahibi arkadaşlrının tersine o makalede ileri sürülen fikirleri son derece akla yatkın
buldu. Bunun sonucu olarak Lamont’un veri bankalarında bulunan manyetik verileri
kontrol ederek Vine ve Matews’un dolaysıyla Hess’in haklı olduğunu gösterdi.
Sadece kıtalar değil okyanus tabanları da küre sathında binlerce ve binlerce
kilometrelik mesafeler kat ediyorlar orta okyanus sırtında doğup derin deniz
hendekleri boyunca tekrar mantoya dönüyorlardı.

Bu arada T. Wilson probleme tamamen değişik bir açıdan yaklaşıyordu. Wilson,
Hess’den sonraki en önemli adımı attı ve orta okyanus sırtları ile hendeklerin bittikleri
yerlerde aslında hareketin büyük yanal atımlı faylarla başka bir şekle “transforme”
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edilerek devam ettiğini gösterdi. Böyle sırtları ve hendekleri birbirine bağlayarak
hareketin devamını sağlayan yanal atımlı faylara Wilson, hareketi transforme ettikleri
için transform fay adını verdi. Wison 1965 de tüm sırtları ve hendekleri birbirine
bağlayan küre üzerindeki hareketli kuşakları ilk defa tam olarak tasvir etti ve bu
kuşaklar boyunca birbirlerine göre hareket etmekte olan dahili olarak asismik ve
yüksek bir burulma rijitidesine sahip olan litosfer parçalarına “Levha” adını verdi. Bu
suretle levha tektoniği tüm öğeleriyle ortaya çıkmış oluyordu.

Levha tektoniğinin gelişmesinde, 1967 yılında yayınlanan iki makale çok önemli bir
rol oynadı. Bunlardan biri Lamont’un jeofizikçilerinden Lynn R. Sykes tarafından
yayınlandı. Sykes, o zamanlar hayli gelişmiş olan depremlerin fay mekanizmalarının
çözümleri yönteminden yararlanarak Wilson’un transform fay kavramını ve onunla
birlikte Hess’in deniz tabanı yayılması hipotezini kontrol etmek niyetiyle orta Atlantik
sırtını öteleyen kırık zonları boyunca bir seri fay düzlemi sonucu elde etti. Sykes
yaptığı bütün çözümlerde kesinlikle Wilson’un yorumunun doğru olduğunu buldu.

Plaka tektoniği bu şekilde her tabi tutulduğu testten başarıyla çıkınca bu teoriyi tüm
küre üzerinde ve ayrıntılı bir şekilde kontrol etmek lüzumu doğdu. Önce 1967 de
genç jeofizikçi Dan McKenzie ile uygulamalı matematikçi Robert Parker levha
tektoniğinin

küre

üzerinde

nasıl

uygulanması

gerektiğini

göstererek

levha

hareketlerinin kinematiğinin türetilmesinde deprem kayma vektörlerinin önemine
dikkati çektiler.

1969 yılında dar anlamda levha tektoniğinin son önemli öğesini oluşturan üçlü eklem
sorunu da McKenzie ve Morgan tarafından ortaya atılıp çözülerek bu teorinin kendi
içinde tutarlı ve tamamlanmış bir sistem haline gelmesini sağladılar.

1969 yılından itibaren levha tektoniği, ada yayları, kenar denizleri, orojenik kuşaklar,
geçmişteki fauna ve floranın dağılımı, mantonun evrimi ve konveksiyon ve yer
bilimleri kapsamına giren pek çok konuda bu prensiplere dayalı veya bu prensiplere
dayandığını iddia eden pek çok hipotezin atılmasına neden olmuş ve onlarla birlikte
dünya çapında yeni bir tektonik model oluşturmaya başlamıştır.
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Bu kurama göre; yerkabuğu, okyanusların altında ince okyanusal kabuk ve kıtaların
altında kalın kıtasal kabuk olmak üzere birbirinden farklı parçalar (levhalar) halinde
astenosfer üzerinde değişik yönlerde hareket etmektedir.

Şekil 17. Yerkürenin dış kısmını oluşturan Kabuk, Litosfer, Astenosfer ve Üst Manto
bölümleri. Yerkabuğunun kalınlığı, mineralojik ve petrografik bileşimi kıtalar ve
okyanus diplerinde birbirinden oldukça farklıdır. Bu nedenle “kıtasal” ve “okyanusal”
kabuk olarak birbirinden ayırt edilirler. Her iki çeşit kabuğun alt sınırını MOHO
süreksizliği oluşturur ve bu süreksizlik kabuğu geniş anlamda mantodan, dar
anlamda da litosferden ayırır. Litosfer geniş kapsamı ile, Kabuğu da içermektedir
(Ketin, 1994).

Levhaların birbirlerine göre hareketi, levha sınırlarına bağlı olarak şu şekilde
sınıflandırılabilmektedir.

1. Iraksayan Levha Sınırları (Divergent Plate Boundary)
2. Yakınsayan Levha Sınırı (Convergent Plate Boundary)
3. Transform Levha Sınırları (Transform Plate Boundary)
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Şekil 18. Plaka hareketleri

Plakaları hareket ettiren mekanizma aşağıdaki etkilerden oluşmaktadır.

1. Yayılma (uzaklaşma) zonlarında, merkezden yanlara doğru itilme
2. Yakınlaşma (çarpışma) zonlarında, belirli bir merkeze doğru çekim
3. Astenosferdeki akıntının levhaları sürüklemesi
4. Üst Mantodaki Konveksiyon akımları

Oldukça karmaşık bir olay olan konveksiyon akımında, sıcak ve kısmen ergimiş olan
manto malzemesi yükselir, yukarı doğru hareket eder; buna karşın soğuk ve katı
maddeler alçalır, aşağı doğru iner, böylelikle manto içerisinde ergime-katılaşmatekrar ergime ve tekrar katılaşma (soğuma) suretiyle termal konveksiyonun
değişiklikleri sonucu sıcaklığa bağlı bir madde dolaşımı meydana gelir. Böylece
okyanus ortalarında yükselen ve bir yarıktan çıkan ve hemen katılaşan magma
şeritleri, plakaları birbirinden uzaklaştırır. Çarpışma bölgelerinde karşılaşan iki
plakadan yoğunluğu fazla olan, yoğunluğu az olanın altına dalarak yitime uğrar ve üst
mantoda tekrar ergiyerek manto malzemesine katılır. Konveksiyon akımlarını
meydana getiren kuvvetin kaynağının radyoaktif parçalanma yoluyla meydana gelen
“termal enerji” olduğu kabul edilir. Konveksiyon akımlarının ya büyük ve kapalı
hücreler biçiminde akıntılar olduğu, ya da küçük bölgesel sıcaklık hüzmelerinin
yükselişi şeklinde geliştiği bilinir.
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Şekil 19. Mantonun Litosfer levhalarını nasıl harekete geçirdiğini açıklamak amacıyla
tasarlanmış konveksiyon akımları modelleri. Konveksiyonda sıcak maddeler yukarı
doğru, soğuk maddeler ise aşağı doğru hareket ederler. a modelinde, konveksiyon
hücreleri tüm manto içine yayılmış durumda; b modelinde, konveksiyon, spinelden
olivin fazına geçiş seviyesi üstünde yer almakta, c modelinde, Konveksiyon
Astenosfer içinde, 300 km derinlik üstünde bulunmakta, d modelinde (sıcak hüzme
modelinde) ise; bütün yukarı doğru hareketler birkaç sıcak hüzmeye bağlı kalmakta,
aşağı

doğru

akımlar

Mantonun

kendi

içindeki

sürdürülmektedir (P.J. Wyllie, 1975 ten Ketin, 1994).
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hafif

hareketleri

tarafından

Şekil 20. D.H. Turcotte ve E.R.Oxburgh’ a göre, Üst Mantoda mümkün olabilen
konveksiyon akımı. Yükselen sıcak hüzme (Plume) okyanus sırtı altında iki tarafa
doğru yayılır, okyanus tabanında soğur ve sınır tabakası olarak katılaşır, rijit ve soğuk
litosferi oluşturur. Alçalan soğuk hüzme ise, dalmakta olan litosferle birleşir (Press ve
Siever, 1975 ten Ketin, 1994).

Plaka tektoniği kavramı içerisinde; Wegener tarafından ortaya konulan “Kıtaların
Kayması Teorisi" içerisindeki tek değişiklik, hareket eden kütlelerin “kıtalar” değil
“plakalar” olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Her ne kadar plakalar kıta isimleriyle
anılsalar da; aslında kıtalar plakalar içerisinde yer alan ve su üstünde kalan kara
parçalarıdır. Dolayısıyla kıtalar plakaların hareketine bağlı olarak, tıpkı bir otomobil
içerisinde taşınan kendisi hareket etmeyen ancak otomobilin hareketine bağlı olarak
hareket etmiş olan yolcular gibi bağıl olarak hareket eden kütlelerdir.

Dünya ölçeğinde, Avrasya, Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika,
Avustralya ve Antartika plakaları olmak üzere 7 büyük plaka ve Antiller, Flipinler,
Kokos ve Nazka plakaları olmak üzere dört küçük plaka vardır. Kıtalar kendilerini
taşıyan plakalar tarafından sürüklenmektedirler.
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Şekil 21. Plakalar ve göreli hareket yönleri

Daha dar anlamda belli jeolojik ve yapısal verilerle ispatlanıp, kanıtlanmak kaydıyla
daha küçük boyutlu levhaları ayırıp tanımlamak da mümkündür. Örneğin Türkiye’de
Anadolu-Ege levhası, kuzeyde Karadeniz levhası, doğuda Hazar, Van, Arabistan ve
İran levhalarının varlıkları bilinmektedir.

Şekil 22. Türkiye’nin komşu ülkelerin küçük levhaları veya levhacıkları (Ketin, 1994)

Birbirine bağıl olarak hareket eden levhaların sınırları, yeryüzünde meydana gelen
deprem episantırlarının dağılımındaki çizgisel hatlar ile de belirlenebilmektedir.
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3. PLAKA SINIRLARI

Levhaların birbirlerine göre hareketi, levha sınırlarına bağlı olarak şu şekilde
sınıflandırılabilmektedir.

1. Iraksayan Levha Sınırları (Divergent Plate Boundary)
2. Yakınsayan Levha Sınırı (Convergent Plate Boundary)
3. Transform Levha Sınırları (Transform Plate Boundary)

Bu üç hareketin oluştuğu sınırların her birinde jeolojik olaylar ve yapılar birbirinden
farklıdır. Plaka sınırları sabit olup, sınırlar boyunca plakalar hareket etmektedirler.

Şekil 23. Plakalar arasındaki bağıl hareketlerin üç türü (B,C,D). A: Dokanak halinde
iki plaka (a,b); B: Birbirinden uzaklaşan iki plaka (Diverjan plaka sınırı); C: Birbirine
yaklaşan ve çarpışan iki plaka (Konverjan plaka sınırı); D: Birbiri yanından kayarak
uzaklaşan plakalar (Transform faylı sınırlar) (Sawkins ve diğ., 1974’ten, Ketin 1994).

3.1. Diverjan Plaka Sınırlarının Özellikleri ve Jeolojik Olaylar

Birbirine komşu iki plakanın birbirinden ayrılıp, uzaklaşacak şekilde hareket ettikleri
plaka sınırlarıdır. Bu sınırlarda uzaklaşan plakalar arasındaki boşluk, astenosferden
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yükselen ve sınırdaki yarıktan yüzeye çıkıp katılaşan magma tarafından doldurulur.
Bu magma; simetrik şekilde iki yana doğru yayılır ve uzaklaşan iki plakanın uçlarına
eklenir.

Şekil 24. Diverjan levha sınırlarının gelişim evreleri.
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Diverjan plaka sınırları, okyanus ortası sırt adı verilen yarıktan, magmanın çıkıp iki
yandaki plakanın üst kısmında, okyanusal kabuğu oluşturduğu üretim merkezleri gibi
değerlendirilmelidir. Burada zaman içinde birbirine paralel simetrik şekilde şeritler
halinde yayılan magmanın yaşı merkezden dışa doğru büyür. Eşlenik iki şeridin tüm
özellikleri aynıdır. Buna okyanus tabanı yayılması denir. Bu olay sonucunda
okyanuslar açılır ve oluşur; okyanusal kabuk meydana gelir. Deniz tabanı
yayılmasında, astenosferden çıkan magma her iki plaka kenarına simetrik olarak
eklendiğinden, yayılma merkezi yani diverjan sınır daima sabit olarak ortada kalır.
Konveksiyon akımlarının etkisiyle iki plaka birbirinden uzaklaşacak şekilde hareket
eder. sınırdan çıkan magma hemen katılaştığı için yayılma merkezinde bir yığılma,
birikme olur. Burada bir yükseklik (Rise) veya bir sırt (Ridge) meydana gelir. Atlantik
ve Hint okyanuslarında bu sırtlar ortada olduğundan bunlara okyanus ortası sırtlar adı
verilir. Pasifik okyanusunda (büyük okyanus) ise sırt ortada değil, okyanusun doğu
kenarına yakın bir yerdedir. Bunun nedeni Kuzey Amerika plakasının batıya doğru
hareketidir. Bu durumdaki sırtlara da okyanus sırtları denir. Sırttaki vadi şekilli yarığa
rift adı verilir.

Diverjan plaka sınırlarında iki tarafa simetrik şekiller halinde yayılan magmatik
kayaçların katılaşması sırasında, içlerindeki mıknatıslanma özelliği olan minerallerin,
dünyanın

o

zamanki

manyetik

kutuplardan

etkilenerek

belirli

doğrultularda

dizilmelerine manyetik polarite denir. Bu bakımdan paleomanyetizma çalışmaları,
yerkabuğunun jeolojik evrimi hakkında önemli bilgiler vermektedir.
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Şekil 25. Sırtlardan itibaren normal ve ters polaritenin oluşumu.

Deniz tabanı yayılmasının yıllık hızı 2-20 cm arasında olup, bu hız ortalama yılda 6
cm olarak kabul edilir. Yayılma hızının yavaş olarak meydana geldiği (2-5 cm/yıl)
Atlas okyanusu sırtında deniz dibi topografyası oldukça engebelidir. Sırtın ortasında
doruk kısmında vadi biçiminde derince bir yarık veya hendek bulunur ki buraya Rift
vadisi denir. Yayılma hızının daha hızlı olduğu (6-10 cm/yıl) Pasifik ve Antartika
sırtlarında ise topografya daha az engebelidir ve sırtın doruk bölgesinde bir rift vadisi
gelişmemiştir.

Yayılma merkezlerinde meydana gelen rift tektonizmasını ktasal litosfer içerisinde
oluşan rift tektonizması ile karşılaştırdığımızda aradaki en önemli fark olarak ortaya
çıkan şöyledir: Kıtasal rift tektonizması mevcut malzemenin çekme gerilmelerinin
tesiri ile uzayıp incelmesi sonucu oluşur. Yayılma merkezlerinde ise eksen boyunca
sürekli yeni malzeme geldiği için böyle bir gerilme sonucu malzemenin incelmesi söz
konusu değildir.
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Şekil 26. Okyanus ortası yayılma zonları

Diverjan Plaka sınırlarında en önemli jeolojik yapı “Ofiyolitik Dizi” dir. Okyanusal
kabuğun oluşumu sırasında gelişen bu kayaç topluluğu tabandan tavana doğru
düzenli bir istif sunar. Bu istifin tabanında peridodit, dünit, harzburjit gibi ultramafik üst
manto ürünü magmatik kayaçlar, bunların üzerinde gabro ve üstte bazaltik yastık
yapılı lavlar (Pillow lava) bulunur. Tipik bir okyanusal kabuk kesiti olan bu topluluk;
diyabaz daykları tarafından kesilir. Okyanus tabanına sürekli eklenen bu kayaçların
üzerinde şeyl, kireçtaşı, çört gibi pelajik derin deniz sedimanları bulunur. Bu dizide
alttaki magmatik kayaçlar su altında ayrışmaya ve sulu metamorfizmaya uğrarlar.
Ofiyolitik diziyi düzenli gördüğümüz yerlerde diverjan bir levha sınırında olduğumuz
sonucuna varırız. Dünyada en düzenli bozulmamış ofiyolitik dizi Kıbrıs’ta Trodos
Masifi’nde gözlenir.
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Şekil 27. İdeal bir ofiyolitik dizi ve oluşum mekanizması (Harper, G.D., 1984)

Şekil 28. Bir ofiyolitik dizinin ideal kesiti. Derin deniz tortulları, deniz altı lavları ve
mafik intrüzyonlar, bunların derin deniz kökenli olduklarını gösterir (Press ve Siever,
1974 ten; Ketin, 1994)

28

Diverjan plaka sınırları, okyanus ortası sırtlar ve rift vadileri hakkında bilgiler, okyanus
tabanına yönelik sırta dik yönde sondajlarla sistematik örnekleme, bu örneklerin
petrografik, radyometrik yaş, paleomanyetik, manyetostratigrafik analizleri; jeofizik
araştırmalar ve çeşitli optik yetenekli aletler ile sağlanabilir. Bu sırtların oluşumunda,
astenosferden çıkarak magmanın yükselmesi, yeni oluşan okyanusal kabuğun daima
yayılma merkezlerinden iki yana uzaklaşacak şekilde hareket etmesi ve simetrik
magmatik kayaçlar şeklinde soğuyarak büzülmesi olayı gözlenir.

Diverjan plaka sınırlarının özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

1. Deniz tabanı yayılması oluşur.
2. Yeni okyanusal kabuk oluşur.
3. Plakalar birbirinden uzaklaşacak şekilde hareket ederler.
4. Rise (Yükselim) ve sırt (Ridge) oluşur.
5. Yayılma merkezi yani sırt daima sabittir ve ortadadır.
6. Yayılma merkezinden çıkan magma her iki tarafa simetrik yayılır.
7. Simetrik yayılan eşlenik şeritlerde aynı tür manyetik polarite gözlenir.
8. Yayılma merkezleri genellikle okyanus ortası sırtlarda yer alır.
9. Yeni okyanuslar oluşur ve açılırlar.
10. Eğer yayılma hızı yavaş ise rift vadileri oluşur.
11. Ortalama deniz tabanı yayılma hızı 6 cm/yıl dır.
12. Sismik aktivite gözlenir.
13. Ofiyolitik dizi oluşur. Bu dizinin tabanında sulu metamorfizma ve bunun ürünü
metamorfik kayaçlar gözlenir.
14. Bu sınırlar sırt boyunca kabuğun ucuna ve üzerine yeni üst manto
malzemesinin eklendiği üretim merkezleridir.
15. Bu sınırlar enine çok sayıda transform fay tarafından kesilir.
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3.2. Konverjan Plaka Sınırlarının Özellikleri ve Jeolojik Olaylar

Bu tür plaka sınırları boyunca iki plaka birbirlerine doğru hareket ederler, çarpışırlar,
yoğunluğu fazla olan plaka diğerinin altına dalar orada tekrar ergiyerek üst mantoya
katılmak suretiyle yitime uğrar. Bu sınırlarda meydana gelen jeolojik olaylar ve yapılar
aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

3.2.1. Dalma-Batma (Subduction)

Konverjan plaka sınırlarında plakalar birbirleriyle çarpışır; biri diğerinin üzerine biner
veya biri diğerinin altına dalar. Plakalardan birinin diğerinin altına dalmasına ve
astenosfer içerisine batmasına Dalma-Batma (Subduction) denir.

Şekil 29. Konverjan plaka sınırlarında gelişen dalma-batma olayının üç çeşidi.
A: İki okyanusal litosferden (plakdan) biri diğerinin altına dalmakta; B: Bir okyanusal
litosfer kıtasal litosfer altına dalmakta; C: İki kıtasal litosfer birbiri ile çarpışmakta ve
bunun

sonucu

olarak

kıvrımlı-bindirmeli

Himalaya

gelmektedir (Sawkins ve diğ., 1974 ten; Ketin, 1994)
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tipi

sıradağlar

meydana

3.2.2. Okyanus Çukurları (Trench)

Bir okyanusal plaka dalma zonu içine girdiğinde önce 100 km’ den daha büyük bir
kısmı ile aşağı doğru bükülür ve astenosfer içerisine daha büyük bir açı ile dalar.
Genellikle dalan plakanın bükülme bölgesi ile üzerinde bulunan diğer plaka arasında
büyükçe bir boşluk bir çukurluk oluşur. Özellikle okyanusal plakanın daldığı yerlerde
belirgin bir şekli olan büyük okyanus çukurluklarından başlıca olanları; Mariana
çukuru (11035 m), Java ve jakarta çukurlarıdır.

Şekil 30. Pasifik plakasının Avrasya plakası altına dalması sonucu oluşmuş Japon
hendeği.
3.2.3. Yitim

Deniz tabanı yayılması sonucu diverjan sınırlarda meydana gelen yeni kabuk üretimi
ile konverjan sınırlarda dalma-batma ile kaybolan (ergiyerek üst mantoya katılan)
kabuk tüketimi birbirini karşılar ve böylelikle yeryüzünün (litosferin) alanı ve hacmi
hep aynı kalır. Dolayısıyla bu sınırlar tüketim merkezleri dir.
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Şekil 31. Konverjan plaka sınırlarına dalan plakanın yitime uğraması.

3.2.4. Çarpışma Türleri

Konverjan plaka sınırlarında üç tür çarpışma görülmektedir;
1. İki okyanusal kabuğun çarpışması
2. Bir okyanusal ve bir kıtasal kabuğun çarpışması
3. İki kıtasal kabuğun çarpışması
1. İki okyanusal kabuğun çarpışmasında; bunlardan biri sulu ortamda diğerinin
altına dalar ve yavaş yavaş astenosfer içine batıp yitime uğrar. Üst mantoda tekrar
ergimeye uğrayan plakanın uç kısımlarından çıkan magma tekrar yükselerek,
okyanus içlerinde, dalma-batma zonuna paralel ve üzerleyen plakanın içinde volkanik
ada yayları diye adlandırılan çok sayıda bazaltik bileşimli volkanik adalar meydana
gelir. Pasifik okyanusal plakasının Avrasya ile çarpışmasından oluşan Japon Adaları,
Güney Amerika’nın kuzeyindeki Hawai Adaları bu tür volkanik da yaylarına örnektir.
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Şekil 32. Okyanusal Kabuk-Okyanusal Kabuk Çarpışması

2. Bir okyanusal kabuk ile bir kıtasal kabuğun çarpışmasında; yoğunluğu fazla
olan okyanusal kabuk, kıtasal kabuğun altına dalar ve orada yitime uğrar. Yiten
plakanın ergiyen uç kısımlarından yükselen magma, kıta içinde sınıra paralel volkanik
dağ zincirlerini oluşturur. Yüzeye erişemeden derinlerde kıta içinde katılaşan magma
ise plütonik kristalin kayaçları meydana getirir. Güney Amerika’nın batısında
Okyanusal Nazka Plakası’nın kıtasal Güney Amerika plakasının altına dalmasıyla
kıyıya paralel gelişen Volkanik And Dağ Zinciri buna tipik bir örnek teşkil eder.

Şekil 33. Okyanusal Kabuk-Kıtasal Kabuk Çarpışması

Okyanusal kabuğun tipik kayaç türü; ofiyolitik dizi denilen ve alttan üste doğru düzenli
olarak gözlenen Peridodit, dünit, serpantinit ve harzburjit gibi ultrabazik kayaçlar,
bunları kesen diyabaz daykları, bunların üzerinde gabro türü magmatik kayaçlar,
bunları kesen diyabaz daykları, yastık yapılı lavlar ve hepsini örten şeyl, kireçtaşı,
çört, türbüdit gibi derin deniz sedimanları daha önce belirtilmişti. Bu okyanusal kabuk
katı platform türü kayaçlardan oluşan kıtasal kabuğun altına dalarken, kıtasal kabuk
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okyanusal kabuğun üst kesimlerini bir spatül (kaşık) gibi kazıyarak karıştırır. Bu
karışığın içine kıtsal kabuk ürünü, yabancı ve katı kayaçlar da düşünce, bu tür
konverjan sınırlarda Ofiyolitli Karışık veya Ofiyolitli Melanj adı verilen oldukça
karışık bir kayaç topluluğu meydana gelir. Yığışım prizması da denilen bu toplulukta
stratigrafik kurala uymayan, yeşil, kırmızı, gri, beyaz renkli ultrabazik kayaçlar, gabro,
diyabaz, bazalt ve metamorfik gibi kayaçlardan oluşan bir hamur içinde köksüz,
yabancı bloklar halinde Olistolit adı verilen kireçtaşı, çört, radyolarit blokları gözlenir.
Kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk ürünü kayaçların birbirine tamamen karışmasıyla
oluşan ofiyolitik melanjların oluşum yaşı; içindeki en genç bloktan veya hamurdan
daha genç, yerleşim yaşı ise; üzerledikleri kayaçlardan genç, kendisini örten
kayaçlardan daha yaşlıdır. Çarpışmanın ve yitimin ileri aşamasında ofiyolitli
melanjlar, bindirme, sürüklenim ve şaryajlarla, kıtasal kabuk üzerinde kilometrelerce
taşınarak nap, klip, tektonik pencere gibi yapıları oluştururlar.

Okyanusal kabuk-Kıtasal kabuk çarpışmasında, aşağı doğru eğimle dalan kesime
Benioff zonu adı verilir. Bu zonun eğimi 450 civarındadır. Eğim açıları baz alınarak
yapılan yitim modellerine göre; Eğim açısı büyük olan yitime Mariana tipi subduction,
eğim açısı küçük olan yitime ise Şili tipi subduction adı verilmektedir.

3. İki kıtasal kabuğun çarpışmasında; Dalma-batma gerçekleşmez, iki kıtasal plaka
birbirleriyle karşılaştıklarında tam bir çarpışma (collision) ve sıkışma meydana gelir.
İki kıta arasında Himalayalar gibi kıvrımlı-bindirmeli, yüksek sıradağlar oluşur.
Hindistan kıtasal plakasıyla Avrasya kıtasal plakasının çarpışması buna bir örnektir.
Arabistan plakasıyla Anadolu plakasının Bitlis Sütur Zonu boyunca çarpışması
sonucu Güney Doğu Anadolu’da oluşan kıvrımlı-bindirmeli kuşak da bu tarz bir
çarpışmanın ürünüdür.
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Şekil 34. Kıtasal kabuk-kıtasal kabuk yakınlaşması

3.2.5. Sismik Aktivite (Depremsellik)

Konverjan plaka sınırlarında yani dalma-batma zonlarında; iki plakanın sıkıştırma
rejiminde birbirine basınç yapması nedeniyle çok sayıda deprem meydana
gelmektedir. Bu depremler dış zon, sığ zon, orta zon ve derin zon olarak ayrılan dört
sismik zonda meydana gelmektedir.
a. Dış Zon: Dalan plakanın bükülen üst kısımlarında meydana gelen gerilmelerin
etkisiyle ve normal faylara bağlı olarak meydana gelen depremlerin oluştuğu
zondur.
b. Sığ Zon: 100 km den daha az derinliklerde iki plaka arasındaki sürtünme
nedeniyle ve bindirme faylarına bağlı olarak meydana gelen depremlerin
oluştuğu zondur.
c. Orta Zon: 100 km ile 300 km arasındaki derinliklerde, dalan plakanın bizzat
kendi içerisinde meydana gelen depremlerin oluştuğu zondur.
d. Derin Zon: 300 km ile 700 km arasındaki derinliklerde oluşan ve batmakta
olan litosfer içindeki basınç gerilmelerinden ileri gelen depremlerin oluştuğu
zondur.
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3.2.6. Metamorfizma ve Karmaşık Seri

Dalma-batma zonlarında okyanus çukurlarında biriken kalın sedimanlar (türbidit,
grovak), dalmakta olan litosfer parçasıyla birlikte okyanusal kabuk ürünü ofiyolitik seri
kayaçlarıyla karışırlar, birlikte sürüklenirler bu sırada ileri derecede kıvrımlı, kırıklı bir
yapı kazanırlar, hatta metamorfizmaya uğrarlar. Sonunda karmaşık yapılı bir kayaç
topluluğu Melanj meydana gelir. Metamorfizmanın şiddeti ve türü dalma-batma
zonlarında yüksek basınç-düşük sıcaklık, ada yayları ve volkanik adalarda düşük
basınç-düşük sıcaklık, ada yayları ve volkanik adaların derinliklerinde Yüksek basınçyüksek sıcaklık metamorfizmasıdır.

Şekil 35. Konverjan plaka sınırlarında gelişen olaylar ve metamorfizma (Ketin, 1994)

3.2.7. Orojenez (Dağ Oluşumu)

Plaka tektoniği açısından kıvrımlı-bindirmeli sıradağların oluşumu anlamına gelen
orojenez, çarpışmakta olan yani konverjan plaka sınırlarında meydana gelen en
önemli jeolojik olaydır. Bu sırada oluşan magmatik faaliyet, özellikle volkanizma,
orojenez olayına büyük ölçüde katkıda bulunur.
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Okyanusal plakanın kıta altına daldığı yerlerde, özelikle Atlantik tipi, kıta kenarlarında
And Dağları, Rocky Dağları gibi Kordier Tipi Sıradağlar oluşur. Bu alanlarda,
okyanusal kabuktaki manto malzemesi, okyanus tarafına bindirmelerle ilerler, fliş
oluşukları ve mavi şistli melanj oluşukları okyanus çukurlarına doğru kalınlaşır.

Okyanusal plakanın kıtasal kabuk altına dalışı 100 km yi aştığında bazaltik ve
kalkalkalin magma türleri ve çekirdek kısmında Gabroyik ve Granodiyoritik plütonlar
oluşur. Bu sırada iri taneli sedimanlar yüksek sıcaklık metamorfizmasına uğrarlar.

Gelişmekte olan sıradağ, deniz seviyesi üstüne çıktığında ise dağın her iki tarafında
fliş ve molas gibi kayaçlar, bindirmeli (ekaylı) yapılar ve granit intrüzyonları meydana
gelir.

Şekil 36. Okyanusal plakanın bir kıtasal kabuk altına dalması sırasında gelişen
Kordier tipi (And dağları tipi) kıvrımlı-bindirmeli, mavi şist ve melanj içeren
sıradağların oluşumunu gösterir şematik modeller (Dewey ve Bird, 1972 den; Ketin,
1994)
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İki kıtasal plaka karşılaştığında genellikle İran’daki Zagros Dağları, Himalayalar,
Alpler, Toroslar gibi kıvrımlı-bindirmeli sıradağlar oluşur. Hindistan’ın kuzeye hareketi
ve Avrasya ile çarpışması sonucu oluşan jeolojik olayların safhaları, iki kıtanın
çarpışmasına yönelik güzel bir örnek olarak aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 37. Kıta-kıta çarpışması ve dağ oluşum evreleri (Dewey ve Bird, 1972 den,
Tokgöz, 1975 ten Ketin, 1994).
A: Üzerinde bir kıta taşıyan (sağ köşe) okyanusal litosfer, kıtasal kabuğu (KK) olan
diğer bir litosferin (sol kenar) altına dalmakta;
B ve C: Dalma-batma olayının ilerlemesiyle iki kıta birbirine daha çok yaklaşmakta;
D: İki kıta karşı karşıya gelmekte, birbiri ile çarpışmakta ve dalma zonunda kıvrımlıbindirmeli, ofiyolit parçaları içeren sıradağlar meydana gelmektedir. Örneğin;
Hindistan kıtasını taşıyan okyanusal litosferin 200 milyon yıl süre ile kuzeye doğru
hareket ederek sonunda Avrasya kıtası ile çarpışması ve bu suretle Himalayalar’ın
oluşumunu sağlaması.
(KK: Kıtasal kabuk, OK: Okyanusal kabuk, ÇS: Okyanus çukuru, DS: Deforme
olmuş sedimentler, mavi şistler, DDS: Derin deniz sedimentleri, KŞ: Kıtasal şelf,
OKB: Okyanusal kabuğun bindirmeleri, Df+Mt: Deforme olmuş derin deniz
sedimentleri ve metamorfik kütleleri, SDZ: Sığ deprem zonu, OKP: Okyanusal kabuk
parçaları, BF: Bindirme fayı)
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Konverjan plaka sınırlarının başlıca özellikleri maddeler halinde aşağıdaki gibi
özetlenebilir:

1. Üç ayrı tür plaka çarpışması oluşabilir.
2. Dalma-batma zonu meydana gelir.
3. Derin okyanus çukurları oluşur.
4. Ada yayları ve volkanik dağ zincirleri oluşur.
5. Yoğun depremsellik söz konusudur.
6. Volkanizma ve magmatik faaliyet görülür.
7. Ofiyolitli melanj oluşur.
8. Metamorfizma etkindir.
9. Orojenez olayları meydana gelir.
10. Bu sınırlar alta dalan plakanın yitime uğradığı tüketim merkezleridir.

3.3. Transform Faylı Plaka Sınırlarının Özellikleri ve Jeolojik Olaylar

Herhangi bir plaka yitiminin olmadığı veya plaka yenilenmesinin meydana gelmediği
bu sınırlarda iki plaka dokanak yüzeyleri boyunca yanal olarak birbirlerine göre
kayarlar. Okyanus sırtları yakından incelenirse bunların sürekli olmadıkları ve bir çok
kırık zonla parçalara ayrıldığı görülür. Yapılan araştırmalara göre rift bölgelerinin yer
değiştirmeyip özgün durumlarını korudukları, buna karşın riftin her iki yanını
sınırlayan plakaların hareket ederek birbirlerinden uzaklaştıkları görülmüştür.

Transform faylarda kayma hareketi fayın her iki ucunda başka hareketlere dönüşür.
Transform deyimi de bundan kaynaklanır. Görünümleri doğrultu atımlı faylara
benzediği halde hareket mekanizmaları onlardan farklıdır. Bu faylar da tıpkı doğrultu
atımlı faylar gibi sağ veya sol yanal olabilirler.
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Şekil 38. Okyanus ortası sırtlarda gelişen transform faylar

Transform Faylarla Doğrultu Atımlı Faylar Arasındaki Farklar

a. İki sırt bölümü arasındaki görünür atım transform faylarda değişmez, ancak
doğrultu atımlı faylarda giderek büyür.
b. Transform faylardaki hareket görünürdeki atımın tersi yönündedir. Yani bir
transform fayda görünürdeki atım sol yanal ise asıl hareket sağ yanaldır. Eğer
görünürdeki atım sağ yana ise asıl hareket sol yanaldır.
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Şekil 39. Transform faylarla (a,b) doğrultu atımlı faylar (c,d) arasındaki farkları
gösterir şematik resimler
a. İki sırtı birbirine bağlayan sağ yanal transform fay; b. Transform fayın (a) bir süre
hareketten sonraki durumu; bu hareket sırt parçaları arasındaki görünür atımı
değiştirmemiştir. c. Doğrultu atımlı sol yanal fay, sırt parçalarını aynı yönde
birbirinden uzaklaştırmıştır. Buradaki hareket yönü, transform faydaki (a) hareketin
tersi yöndedir. d. Doğrultu atımlı fayın (c) bir süre hareketten sonraki durumu; Burada
atım büyümüştür (Wilson, 1965 ten; Ketin, 1994).

Transform faylar yayılma doğrultusuna paralel, sırta dik olarak oluşurlar. Transform
fayların sadece iki sırt parçası arasında kalan bölümü aktiftir. Bu bölüm iki plaka
sınırını oluşturur. Wilson; bir transform fayın kestiği, okyanus ortası sırtlarının ve ada
yaylarının duruşlarını esas alarak 6 çeşit transform fay belirlemiştir:
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Şekil 40. Sağ yanal transform fayların değişik 6 çeşidi
a. İki sırt parçası, b. Bir sırt ile bir dış bükey ada yayı arası, c. Bir sırt ile bir iç bükey
ada yayı arası, d. İki dış bükey ada yayı arası, e. Bir dış bükey ile bir iç bükey ada
yayı arası, f. İki iç bükey ada yayı arası transform fay (Wilson, 1985 ten; Ketin, 1994)

4. PLAKA SINIRLARINI BELİRLEYEN KAYAÇ TOPLULUKLARI VE MADEN
YATAKLARI

Okyanusal kabuğun tipik kayaçları, ofiyolit topluluğu olarak bilinen, koyu renkli bazik
ve mafik kayaçlardan oluşan düşük potasyumlu (toleyitik) bazalt lavları, az çok
metamorfize olmuş daha eski bazaltlar, dolerit, gabro, kısmen ergimiş peridodit,
serpantinit, dünit ve harzburjitlerdir. Ayrıca diyabaz daykları ve yastık yapılı bazaltlar
ile türbüdit, şeyl, arjillit, mikritik kireçtaşı, çört gibi pelajik foraminifer fosilli derin deniz
sedimanları tümüyle Diverjan plaka sınırlarını belirleyen kayaçlardır.

Konverjan plaka sınırlarını belirleyen kayaç toplulukları ise; mavişist veya düşük
yeşilşist fasiyesinde metamorfik kayaçlar, eklojite dönüşmüş okyanusal bazaltlar,
andezitik kayaçlar, granit, granodiyoritik, toleyititk bazaltlar, dasitler, riyolitik
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ignimbritler, granitik batolitlerdir. Dalma-batma zonlarını belirleyen en önemli kayaç
topluluğu, yukarıda belirtilen tipik okyanusal kabuk ve kıta içi plütonik kayaçlar ve
platform tipi katı sedimanların, okyanus tabanındaki derin deniz sedimanlarıyla
tamamen karışıp sıyrılma suretiyle oluşan kırıklı, ekaylı, bindirmeli ofiyolitik
melanjlardır.

Transform faylı sınırlarda oluşan kayaçlar ise diverjan sınır kayaçları ile benzerlik
gösterir.

Maden yatakları açısından metalik sülfür yatakları ve altın hidrotermal olarak
konverjan plaka sınırlarında oluşur. Diverjan sınırlarda ise metalik sülfür, demir,
manganez, bakır, nikel, kurşun, kobalt, civa, bizmut, vanadyum, kadmiyum, çinko,
petrol, doğal gaz, tuz domları oluşabilir. Aşağıdaki şekilde Konverjan And dağlarında
demir, bakır, altın ve baz metaller, doğu Pasifik ve Atlantik ortası diverjan sınırlar
boyunca da tuz domları, petrol oluşumu ve metalik maden yatakları oluşumu
gösterilmektedir.

Şekil 41. Konverjan ve Diverjan plaka sınırlarında oluşan metalik cevherleşmeleri ve
Kıta kenarlarında gelişen petrol ve tuz birikim havzalarını gösterir şematik diyagram
(Rona, 1973’ten; Ketin, 1994).
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Şekil 42. Plakaların ayrılma ve çarpışma zonlarında gelişen maden yatakları

5. PLAKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİN KUVVETLER

Şekil 43. Plakalar üzerinde etkin olan ve plaka hareketlerini sağlayan kuvvetler.
A: Plakaları iten ve çeken kuvvetler:
1. Slab pull: Astenosfer içerisine doğru dalan levha diliminin çekim kuvveti
2. Ridge push: Okyanus ortası sırtlarda ki itki kuvveti
3. Trench pull: Hendek çekim kuvveti
B: Plakaların hareketine karşı koyan kuvvetler:
4. Dalan litosfer diliminin batmaya karşı direnci
5. Çarpışma direnci
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