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TARİHSEL JEOLOJİ
• Stratigrafi, yer kabuğunu oluşturan kaya birimlerini, petrografik ve paleontolojik 

verilerin ışığında,düşey ve yatay(yanal) yönde inceler.Düşey yönde incelemede, zaman 

kavramı ve stratigrafi prensipleri önemli rol oynar.Yatay(yanal) yönde incelemede ise, 

kaya birimlerinin yatay(yanal) yayılımı nedeniyle konu, coğrafya ile yakından 

ilişkilidir.

• -Tarihsel jeoloji, stratigrafinin temel kurallarını kullanarak, jeolojik zaman 

içinde yer kabuğunda gelişen olayları inceler.

• -Jeolojik devirler boyunca dünyada meydana gelen  levha hareketlerini, orojenezleri, 

yaşamı, kitlesel yok olumları, jeolojik oluşukları, ortamsal ve iklimsel değişimleri  

inceler. Bu günü ve Geleceği anlayabilmek için “GEÇMİŞE YOLCULUK” yapar.

• -jeolojik geçmiş belirgin jeolojik, biyolojik olaylara bağlı dönemlerden 

hareketle, kaya paketleri ve/veya zaman dilimlerine karşılık gelen 

bölümlere ayrılmıştır.

• -Katlar (yaşlar) birleşerek serileri(devre), seriler(devreler) birleşerek sistemleri(devir), 

sistemler(devirler) de  birleşerek eratem (üst sistemleri)(zaman) leri oluşturur. Diğer 

yandan katlar, ayrıntılı olarak incelendiği bazı yerlerde, içerdikleri fosillere 

dayanılarak paleontolojik zonlara (BİYOZON=BİYOSTRATİGRAFİ BİRİMİ) ayrılır.

• Eralar(zamanlar) veya Eratemler (üst sistemler) içinde çok önemli orojenik olaylar 

meydana gelmiş, her orojenik olay dağ oluşumlarına olanak vermiştir. Her orojenez, 

sonuç da denizel bir ortamdan karasal bir ortama geçişi simgelemiştir.
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DÜNYA VE KABUGUNU ŞEKİLLENDİREN, KITA 

YÜKSELTİLERİ VEYA OKYANUS ÇUKURLARINI 

OLUŞTURABİLEN,  İKİ TÜR HAREKET VARDIR

1. YATAY KUVVET VE HAREKETLER

OROJENEZ’E NEDEN OLURLAR

BUNLAR DAĞ KUŞAKLARININ 

OLUŞUMUNA NEDEN OLURLAR

2. DÜŞEY KUVVET VE HAREKETLER

EPİROJENEZ’E (Epeirogeny) NEDEN 

OLURLAR

BUNLAR KRATONLARIN (ve 

KALKANLAR) OLUŞUMUNU 

SAĞLARLAR

YATAY SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ 

DOĞRUDAN

YATAY ÇEKME KUVVETLERİ 

DOLAYLI OLARAK



Bir orojenez bir dağ oluşum dönemidir.

Orojenez:

Dağ oluşum süreci içinde sıkıştırma 

kuvvetlerine bağlı yoğun deformasyonlar 

(kıvrımlanma, ters ve/veya bindirme 

fayları) meydana gelir, genellikle 

metamorfizma, volkanizma ve  plüton 

yerleşimleri buna eşlik eder.

OROGENESIS (Mountain Building)

OROJENEZ ( DAĞ OLUŞUMU)



Dağ kuşakları tipik olarak levha 

tektoniği aktivitesi ve özellikle de 

kıtasal çarpışmalarla şekillenirler.



Jeolojinin Bazı Temel 
Kuralları

• Denizin karaya ilerlemesi (transgresyon) ve 
denizlerin karadan çekilmesi (regresyon)

• Yaklaşan levha sınırları kabuk deformasyonu 
ve/veya dalma-batma ile orojeneze neden olur

• Orojenez erozyona yol açar



• Orojenezler 

• Bir dağ kuşağını bütünüyle oluşturan işlemler

• Kıvrımlanma, bindirme fayları, 

metamorfizma ve magmatik aktiviteyi içerir

• Levha tektoniği orojenezler için bir model 

oluşturur 

• Dağ oluşumu yaklaşan levha sınırlarında 

olur

• Kısmen aktif dalma batma zonları ile 

ilişkilidir

Orojenezler  yaklaşan levha sınırlarındaki 

sıkıştırma kuvvetlerinin bir sonucudur. Yaklaşan 

levha sınırları üç çeşittir: okyanus-kıta, okyanus-

okyanus ve kıta-kıta.





Dünya’daki büyük fayların bazılarının lokasyonları. 
Bu fayların çoğu dağlık bölgelerdedir.

• Kabuk deformasyon 
işlemleri : Kıvrımlanma ve 
faylanmalar Dünya’nın 
yüzeyini deforme etmiştir. 
Bu deformasyon deniz 
düzeyi üzerine binlerce 
metre yüksekliğe okyanus 
tortullarını çıkarmak için 
uygulanan kuvvetlerin bir 
sonucudur. Kayaların bu yer 
değiştirmesinin nedenin 
tektonik levha hareketleri , 
dalma batma, 

• volkanik aktiviteler 
• ve magmatik yükselmeler

olduğu keşfedilmiştir.

http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/p.html#anchor5065335


North American Cordillera (A)

Appalachians (B)

Caledonian Belt (C) 

Andes (D)

Urals (E) 

Himalaya (F) 

Alps (G) 

Tasman Belt (H) 



Dünya’nın Büyük Dağ Kuşakları



19 December, 2012 by Metageologist

Cratons – old and strong

EPİROJENEZ (Epeirogenesis)   KRATONLAR (ve KALKANLAR) 

(Epeirogeny))

http://all-geo.org/metageologist/2012/12/cratons-old-and-strong/
http://all-geo.org/metageologist/author/metageologist/


Kıtasal Yapı: Kratonlar ve Hareketli Kuşaklar

• Kratonlar (Cratons)=Kalkan+Platform

– Kıtaların duraylı ve hareketsiz parçaları 
ve düz iç bölgeleri

– Her kıta kalkan olarak adlanan eski
kayaların yüzlek verdiği bir veya dağa
fazla alanla tanımlanır. Bu kalkanlardan
dışarı doğru genişleyen kısım genç
tortulların ve tortul kayaların hemen
altında gömülmüş olan eski kayaların
geniş platformlarıdır. Kalkanlar ve
gömülmüş olan platformlar birlikte
kraton olarak tanımlanırlar, böylece
kalkanlar, kratonların basitçe yüzeylemiş
olan parçalarıdır.

– O halde Kratonlar iki bileşenden yapılıdır,
1-Metamorfik ve magmatik kayalardan
yapılı kristalen bir temel olan kalkanlar,
2-Daha genç sedimanter kayalardan
oluşan ve kristalen temeli örten platform

Epirik Denizler (Epeiric seas)

Kratonun üzerinde ilerleyen ve geri

çekilen, geniş yayılımlı sığ denizler

Kalkan

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canadian_Shield.jpg




• “Typical Mountain Belt”

“Typical Mountain Belt”



Dağ Kuşağı ve Kraton Enine 
Kesidi

Diğer Slayta (A’şeklinden B’ şekline  doğru-

Yani Dalma-Batmadan İç kesimdeki 

Kraton’a doğru bakmış oluyorsunuz)

Cross section showing the relationship between basement 

rock and platform sedimentary deposits. Note that the surface 

of the basement rocks (the shield) is gently arched.

Kalkan



Prekambriyene ait  kayaçlar dünyada belirli yerlerde görülür ve konveks şeklindeki görünümlerinden 

dolayı kalkan adını alırlar:  1-Kanada kalkanı (K. Amerika), 2- Guiyan Kalkanı (G. Amerika), 3-

Amazon Kalkanı (G. Amerika), 4-Avustralya Kalkanı,5-Angara Kalkanı (Asyada), 6-Baltık Kalkanı 

(Avrupada, Prekambriyenin en karakteristik olduğu), 7 Habeşistan Kalkanı (Afrika), 8-Hindistan 

Kalkanı, 9- Plata Kalkanı (G. Amerika)





The economic importance of 

komatiite was first widely 

recognised in the early 1960s 

with the discovery of 

massive nickel sulfide 

mineralisation at Kambalda, 

Western Australia. 

Komatiite-hosted nickel-

copper sulfide mineralisation 

today accounts for about 

14% of the world's nickel 

production, mostly from 

Australia, Canada and South 

Africa.

Komatiites are associated 

with nickel and gold deposits 

in Australia, Canada, South 

Africa and most recently in 

the Guiana shield of South 

America.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kambalda,_Western_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/South_America


Kimberlites are the most important source of primary diamonds. Many kimberlite pipes also produce 

richalluvial or eluvial diamond placer deposits. Only about 1 in 200 kimberlite pipes contain gem-quality diamonds.

The deposits occurring at Kimberley, South Africa were the first recognized and the source of the name. The 

Kimberley diamonds were originally found in weathered kimberlite which was colored yellow by limonite, and so was 

called yellow ground. Deeper workings encountered less altered rock, serpentinized kimberlite, which miners call blue 

ground.

http://en.wikipedia.org/wiki/Diamonds
http://en.wikipedia.org/wiki/Alluvial
http://en.wikipedia.org/wiki/Eluvial
http://en.wikipedia.org/wiki/Placer_deposit
http://en.wikipedia.org/wiki/Kimberley,_South_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond
http://en.wikipedia.org/wiki/Weathering
http://en.wikipedia.org/wiki/Limonite
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yellow_ground&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Serpentinite
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_ground


Grönland’da bulunan Isua 

kayaları Yerkürenin en eski 

kayaları arasında olup 3.8 Gy 

yaşlıdır. 

Acasta Gneiss in the Slave 

Province Canada (4 GY)





Günümüz çizgileri 

ile Paleozoyik 

kıtalarının 

karşılaştırılması 

Altı büyük Paleozoyik kıtası: Gondwana (Güney Amerika, Florida, Afrika,

Antartika, Avusturalya, Hindistan ve Orta Doğu ve güney Avrupa parçaları),

Laurentia (modern Kuzey Amerika’nın çoğu, Greenland, İngiltere ve doğu

Rusya’nın parçaları), Baltika (Rusya- Ural dağlarının batısı, İskandinavya,

Polonya ve kuzey Almanya), Sibirya (Rusya-Ural dağlarının doğusu, Asya-

Kazakistan’nın kuzeyi ve Mongolya’nın güneyi), Kazakistan ve Çin (Çini,

İndoÇin’i ve Tayland’ın bir kısmını içine alan güneydoğu Asya’nın tamamı

Malay Körfezi).



Laurentia :Kamb-Ord. ‘de modern Kuzey Amerika’nın çoğu, Greenland, İngiltere ve doğu Rusya’nın 

parçaları,

Laurussia: Siluriyen – Devoniyen boyunca ayrı, büyük kıtasal levha. Baltika ve Laurentiya’nın 

Kaledoniyen (Scandiyen) orojenezi sırasında çarpışmasıyla oluşmaya başlamış ve Akadiyen Orojenezi 

ile oluşumu tamamlanmış.

Laurasia: Geç Paleozoyi’ten Erken Kretase’ye kadar, Laurentia, orta ve kuzey Avrupa ve Asya  

(Hindistan ve Arabistan hariç) dan oluşan  süper kıta. Laurasia topluluğu Geç Permiyen’den Erken 

Jurasik’e kadar Panje’nin kuzey kısmını oluşturur.



Paleozoyik Paleocoğrafyası
• Paleozoyik Zaman 540 my önce başlar

• 6 büyük, birçok küçük kıta ve ada yayları (island arcs) vardır, 

– Baltika, Çin, Gondwana,

– Kazakhistan, Laurentia ve Sibirya

Paleocoğrafik yeniden şekillendirmenin 
nasıl  yapılması gerektiğini konusundaki 
düşünceleriniz nedir?





ERKEN-ORTA PALEOZOYİK:

 Takonik Orojenezi, Ordovisiyen: Baltika’nın Laurentiya’ya 
doğru hareketi (2) 

 Kaledoniyen Orojenezi, Siluriyen: Baltika’nın kuzeyden 
Laurentiya ile çarpışması (3) 

 Akadiyen Orojenezi, Devoniyen: Baltika’nın güneyden 
Laurentiya ile çarpışması (Kuzey Amerika’nın doğusunda 
gelişen) ve Laurussya kıtasının oluşumu (4) 

 Antler Orojenezi (Cordilleriyen Orojenik Kuşağı):
Devoniyen-Erken Karbonifer (Pensilvaniyen) sırasında doğu 
Baltika’nın Laurentiya’nın batı kıyısıyla çarpışması (Kuzey 
Amerika’nın batısında gelişen) okyanus -
kıta çarpışmalı orojenik olaylar serisi ve               
volkanik ada yaylarının oluşumu (4)   



Erken-Orta Paleozoyik Dünya Tarihi
• Kıtalar düşük enlemlerde, serbest su dolaşımı, kutup bölgeleri buzsuz

– geç Kambriyen’le birlikte, epirik denizler kıtaların büyük bir kısmını 
örtmüştür, büyük yükseltiler hızla aşınmaktadır



Erken-Orta Paleozoyik Dünya Tarihi
• Ordovisiyen süresince, levha hareketleri kıtaların 

konumlarındaki büyük değişiklikleri sonuçladı

– Takonik Orojenezi birbirine çok yakın hareket eden Baltika
ve Laurentia olarak başladı



Appalachian Hareketli 
Kuşağı

• Takonik Orojenezi

– Laurentia ve Baltika’nın altına Iapetus 
okyanus levhasının dalması ile gelişen  
levha yakınlaşmasından sonuçlanmıştır.

– Bu çarpışmayla yükselen Takonik 
Dağları’nın tabanında kırıntılı tortul 
birikimleri (Queenston Delta clastic 
wedge) gelişmiştir. 

– 4000 m yüksekliğindeki dağların 
aşınmasını temsil eder.

– Kaledoniyen Orojenezi Baltika’nın batı 
kenarı boyunca gelişmiştir.



Laurentia



Laurentia





Appalachian Hareketli Kuşağı
• Akadiyen Orojenezi Geç Siluriyen sırasında başlar ve Geç Devoniyen sırasında 

devam eder. 

– Laurentia ve Baltika arasındaki okyanus –kıta çarpışması Newfoundland’ten
Pennsylvania’ya tortul kayaların kıvrımlanmasına ve kraton üzerine 
bindirmesine neden olur. Akadiyen-Kaledoniyen Dağ Kuşağı oluşur (YANİ K 
AMERİKA’nın D da). 

– Catskill Delta’sı Queenston Delta’sından üç kat daha kaba kırıntılılar içerir.

Laurussia

BALTİKA’DA

K AMERİKA’DA



Laurussia



Ouachita Hareketli Kuşağı

• Mississippi’yenin alt kısmından Texas’a uzanan

– Ouchita Mts. ve Marathon Mts. Laurasia ile Gondwana’nın çarpışmasından 
üreyen sıkıştırma kuvvetleriyle deforme olmuş sığ-su kırıntıllıları ve 
karbonat tortullarının yüzeyleme alanlarıdır

Ouchita belt



Cordilleran Hareketli Kuşağı (K. AMERİKA Batısı) 

• Cordillera Proterozoyik ve Paleozoyik’in büyük 
bir bölümünde pasif bir kıta kenarıydı 

– Erken Missisipiyen (en Erken Karbonifer) 
sırasında ada yaylı bir çarpışma gelişti- Antler
orojenezi 

– Bu yükseltilerden aşınan tortullar doğuda 
depolandı 



Variskan Orojenezi (Geç Karbonifer-Permiyen)

Variskan orojenezinin oluşumu, Gondvana 

karasının ön kısmı ile Paleo Avrupa (Doğu Avrupa 

platformu) arasındaki kıta kıta çarpışması 

sırasındaki birikimden şekillenmiştir.   





Hersiniyen Sistem, Variscan Orojenezinin tamamını tanımlar.



GEÇ PALEOZOYİK :

 Allegheniyen Orojenezi
(Pensilvaniyen- Permiyen): 
Gondwana Laurussia ile 
çarpışır. Takonik, Kaledoniyen, 
Akadiyen ve Allegheniyen
orojenezleri birlikte 
Georgia’dan Norveç’e kadar 
uzanan  Apalaşiyen Dağlarını 
oluşturur.

 Hersiniyen Orojenezi (Geç 
Karbonifer-Permiyen): 
Laurussia ve Gondwana 
kıtalarının çarpışması

 Uraliyen Orojenezi (Geç 
Karbonifer-Permiyen): Sibirya 
Kazakistan ile çarpışır ve Ural 
dağları oluşur.

Laurasia: Geç Paleozoyi’ten Erken Kretase’ye kadar, Laurentia, orta ve kuzey 
Avrupa ve Asya ( (Hindistan ve Arabistan hariç) dan oluşan  süper kıta. Laurasia 
topluluğu Geç Permiyen’den Erken Jurasik’e kadar Panje’nin kuzey kısmını 
oluşturur.



PANGEA

PANJE



Geç Prekambriyen’den Triyas’a- Kuzey Amerika-Afrika Tektonik İlişkileri 

Pangea’ nın Praçalanmaya Başlaması



Laurasia

Laurasia: Geç Paleozoyi’ten Erken Kretase’ye kadar, Laurentia, orta ve kuzey 
Avrupa ve Asya ( (Hindistan ve Arabistan hariç) dan oluşan  süper kıta. Laurasia 
topluluğu Geç Permiyen’den Erken Jurasik’e kadar Panje’nin kuzey kısmını 
oluşturur.



Laurasia













• Dünya’nın jeolojik geçmişinin çoğunda ve 

bugün devam etmekte olan orojenik aktivite iki 

büyük zon veya kuşakta toplanmıştır: Alp-

Himalaya ve Pasifik çevresi orojenik kuşakları. 

Her ikisi de orojenezler olarak bilinen ve çoğu 

bugün hala aktif olan küçük bölümlerden 

yapılıdır.





Triyas sonu

Himalayaların Oluşumu



Geç Kretase



Himalaya Orojenezi

Eosen
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