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ÜZ s Doğu Akdeniz'deki en son jeofiziksel sonuçlar kıaaea gölden geçirilmiş ve tartışılmış-
tır, Levanten Denizinden ayn olarak (sonuçlar lıenüı yeterli değildir) gravite anomalileri M-
pm kıvrımlı alanın güneyinde geniş ve düzgündür (Afrika karakteri). Manyetik alan lineas*
yonların ve herhangi diğer manyetik anomalilerin bulunmadığmı belirler.

Derin yansıma Sismiği, Alpin dağoluşu yaylarının ön kımmiarıyia ilgili alanlar için sıkışma
karakterlerini ve bindirmeleri apkïar* Doğu Akdemdin geri kalan kısmı Afrikaçökel dizisinin
platform tipindeki devamıdır. Burası faylıdır ve en amndan Üst Kretase'den başlayan çok ka-
im bir çöke! sıralanımıdır* Bu sökellerin iğinde hemen her yerde bulunan ve yer yer çok büyük
kalmlıklam ulaşan üst miyosen evaporitleri yer alır. Bu çökel düzeylerinin derinlik kalınlıkları
genellikle kuleye do^u artar.

Çok kaim bir §ökel dizisinin bulunması, her yerde gözlenen çok düşük ısı akısı değerleriyle
hem de bir granit düzeyinin olasılı varlığını ve 26-27 knUik bir (minimum) kabuk kalınlığını
belirleyen çok BM) derin kırılma sismiği sonuçlarıyla kamtlanmaktadır.

IDofııAkdOTİıfin tüm kuzey sının, Tersiyer Alpin dağ oluşu şırasmda yoğun bir biçim de-
ğiştirmeye (krmmlanma, faylanmave bindirme) ve daha sonra da yayılma ve dalmaya uğratıl-
mıştır. Doğu Akdeniz'in geri kalan kısmı ise tektonik olarak, dağoluşu sonrası evrede ve daha
ilk olarak da zamanımızda, başhea yarı eklem ve yarı boylam derin çizgtoellikieri şeklinde
dalma ve f aydaianmaiarla karakterkedk. Kuzey kısmı yakm zamanda önce sıkışma hareketle-
rine sonra da güneye doğru bindirmelere uğramış olan bu alan Afrika kratonunun dalan ke-
nar zonununun temsilcisidir.

Bu çevirt Teetonophysies» 46 (197g) ppé 333-S46 da yayınlanan "Bastern Mediterranean: Geophysical Results
and Implications" adlı yazıdan yapılmıştır,
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GIRLS

"Doğu Akdemi" doğal olarak (eğer Akde^
niz batı ve doğu diye İki torna ayrılırsa) Sicilya
Kanahfnın doğu taratma veya (eğer orta Akde-
niz olarak Ionia alam alınırsa) 23eB boylamının
doğu tarafma verilen bir terim olarak kullanıl-
miftir, Bu yazıdaM veri ve tartışmalar Ion De-
nM alanını da kapsamına alacaktır,

Doğu Akdemdeki bölgesel jeofMk çalışmala-
rı ancak son yularda tamamlanabilmiş ve kıs-
men yayınlanmıştır. Son durum aşağıdaki şekü-
dedîri

Battmetrîs 1:750.000 ölçeğinde basılmıştır
(Moralli, 1975) ; başlangıg niteliğindeki sonug-
lardır (Emery ve diğerleri, 1969), (Morelli ve
diğerleri, 1075).

Manyetizma: Denkdekî araştırmalar Ö.G.S.
tarafından gravite çalışmaları sırasında Cebeli-
tarık'tan 28°B boylamına kadar gersekle§-
tirümiştir, Fakat tüm veriler henüz elde
edilmemi§tir, Sadece 1:4000,000 ölçekli bir
toplam yoğunluk haritası başlângıg nite-
liginde Fmetti ve Morelli (1073) tarafından
yayınlanmıştır, Levanten DenM Cambridge Jeo-
dem ve Jeofizik Bölümü tarafmdan araştırıl-
mıştır* Veriler henüz haarlık aıamasmdadır,

34eN eıalemlne kadar, 169 ve S3eB boylam-
lan arasindaW tüm Doğu Akdeniz'de bir aero-
manyetik araştoma tamamlanmigtir, (Vogt ve
Higgı, 19Ö9).

Gravîtes l̂ SO.OOO ölçeğinde 22.5eE boyla-
mına kadar yayınlanmıştır (Morelli, 1075). Le-
vanten DenM igln sonuglaî Cambridge Jeodezi
ve Jeofizik Bölümü tarafından hazırlanmakta-
dır. Bundan Önceki bölgesel veriler Woodside ve
Bowin (1070) e aittir.

Yansıma sismiği* Kısmen Hersey (1965),
Watson ve Johnson (1060), Ryan ve diğerleri
(1071), Biju4>uval (1074), Neev ve diğerleri
(1076) tarafında yayınlanmıştır.

Derîn kırılma sismiği i Kısmen I.F.P. (Sanc-
ho ve diğerleri 1073), O.G.S, (Mnetti ve Morelli,
1072, 1073; Mnetti, 107Q) ve Shell (Mulder,
1073, Mulder ve «Mğerleri, 1075) tarafından ya-
ymlâjomıştır,

Berin slşmiîc araştırma t Moskalenko
(1966) ; DSQ,G*, Cambridge (Lort ve diğerleri,
1974) ve Hinz (1074) tarafmdan yayınlanmış-
tır,

te Akısı: M*LT. tarafmdan (Dickson,
1970) yayınlanmıştır»

Epîs&nfrrîar: En son Katalog Comminakis
ve Papaıachos'a (1072) altür,

Odak ıııekanÎ7vinası ^Üzümleri: Me Kenzie
(1072), Papazachoş (1973 b), Ritsoma (1974)
Qahsmislardir*

Verilerin tektonik yorumlamalarla birlikte
sentezi Rabinowte ve Ryan (1070), Allan ve
Morelli (1071), Ryan ve diğerleri (1971), Mul-
der (1973), Biju-Duval (1074), Lort (1071),
Malovitskiy ve diğerleri (1075), MorelU (1975),
Mulder ve diğerleri (1075), Finetü (1076) ta-
rafmdan tartışürniftır,

Akdeniı'in güneydoğu köşesi (Nü Deltası,
Kıbrıs, Levant kıyısı Üe sınırlı alan) aşağıdaki
görüş ve tartışmalarda ihmal edilmiştir, Bu
alan iğin değerli bir çalışma yakın bir zaman Ön-
ce yaymlajBmıştır (Neev ve diğerleri 1976)*

smow^MBm4 SONXJÇLAB

Bathııetri [ ?
Doğru batünetri ve fizyografya (büyük ge-

milerin kullanımı ve doğru durum almanın öne-
mi nedeniyle) jeofiziksel araştırma kurumlarının
ürünleri olmaktadır. Bölgedeki ana özellikler
şunlardır!

(1) Çalabria ve Ege yaylannm dışbükey
kenarlarındaki denk tabanı geniş allokton çe-
kellerle örtülmüş görmümündedir,

(2) Halen Hendeği ig tarafıyla daha dış
kısmına bmdlrmiistir.

(3) Baüyal düzlükler (Ionia, Strabo Hen-
değine kadar kuzeydoğu alam) Üst Tersiyer
havzalarının kalıntılarıyla örtülmemiştir,

(4) Akdeniz Sırtı (veya "Doğu Akdeniz
Zinciri"; Mnetti, 1076) yani şımdiM fay sistem-
lerinin sınırlandırdığı Afrika kenarı (Herodotus
Teknesi) ve Avrupa kenarı (Helen ve PHny
Hendeği) arasmdaki kemerli bölge. Bu zincir Ca^
İabriâ'dâin Kıbnsfa kadar devamh değildir, An-
cak sadece Helen Yap yöresinde tanınabilir, Bu-
rası gerçekte Cyrenaica ve Girit arasında, Doğu
Akdeniz'in geri kalan kısmından Ion DenMni
ayıran bir eyer şeklindedir. Belli başlı topoğra-
fik özelliği Helen Hendeği'ne doğru meyilli olma-
sıto,

(5) Nil konisi, güney doğu Levanten De-
nM büyük ölçüde Örtmektedir.
Manyetizma

Aeromanyetik araştırmalar (Vogt ve Higgs,
I960) ve 28°E kadar batıya (Fmetti ve Morelli»
1973) ve 28ÔE kadar doğuya (Woodside ve Bo-
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win, 1970) doğru yapılmış olan güvenilir deniz
araştırmaları sonuçlarından da görülebileceği gl*
bi-Doğu Akdeniz, hemen tümüyle ilgili manyetik
anomalilerinin bulunmamasıyla karakterizedir*
Sadece Sicilya ye Malta Dikliği yöresinde ve gü-
neydoğu Ion Denizinde magmatlk întrüzyonların
neden olduğu belirgin olanyersel anomaliler bu-
lunur, Bu güçlü manyetik anomaliler ultrabazik
karmaşığın mostra verdiği ve tektonik durumu
Ivrea zonuyla benzerlik gösteren (Gaas ve Mas*-
son Smith, 1963) Kıbrıs bölgesi ve Eratosthone
Denizdağmm 30-40 km. güneydoğusundaki alan-
la ilgilidir.

Doğu Akdeniz'in büyük bölümünün altında
manyetik anomalilerin yokluğuVogt ve Hîggs,
(1969) tarafından tartışılmıştır. Olasılı nedenler
olarak- (1) Derin gömülme ve metamorfîzma;
(2) Düşük manyetik bileşeni! kuzeye pdlşlî ok*
yanus ortası sırt formasyonu; (3) Uzun bir sü-
rede oluşan, değişmez jeomanyetik kutuplu for-
masyon kabul edilmiştir.

Derin kırılma sismiği ve derin sismik araş-
tırma sonuçlarından Doğu Akdeniz'in büyük bir
kısmının normalden daha ince bir kıta kabuğu
olduğunu biliyoruz*

Gravit©

Şimdiye dek bilinen kısmıyla Doğu Akde-
niz'in gravite alanı Batı Akdeniz'den farklıdır;

(1) Serbest hava anomalileri genellikle
negatiftir, Halbuki Bati Akdeniz'de büyük ölçü*
de pozitiftir,

(2) Bouguer anomalileri pozitif olmakla
birlikte genellikle Batı Akdenlz'dekinden daha
zayıftır,

(3) Doğu Akdeniz'de hendek zonlan dı-
şındaki anomaliler normal olarak dü%ün ve ge-
niştir (Afrika karakteri).

Negatif serbest hava anomalileri daha çok,
kalın sedünanter örtünün, pozitif Bougnuer ano-
malileri isa daha ince kabuğun belirtici sayıl-
mıştır (Moho yükselmesi).

Yan sıma sismiği

Yansıma sismiği ile, enerji kaynağı Spar-
ker veya hava tabancası olan, sürekli sismik
yansıma profili alınması ve kaydedilmesini anla-
tıyoruz. Bu yöntem daha sığ çokel tabakaları
hakkında iyi bilgiler edinmemizi sağlar. Fakat u-
laşüabîlen derinlik normal olarak küçüktür (bir-
kaç km,)*

Doğu Akdeniz'deki sonuçlardan şunlar sap-
tanmıştır: a) Tüm yükselen bölgelerde en üstte-
ki tabakalarda yoğun faylanma; b) Derin su
havzalarında önemli ölçüdeki güncel sedimanter
deformasyonu; c) yükselen bölgelerde ince bir
Pliyo-Euvaterner örtü, depresyonlarda kalın
bîr örtü; d) Bölgenin büyük bîr kıammda da-
ha gok M düzeyi diye adlandırılan düzeyin var-
hğı (EVaporit düzeyinin en üstünde Glomar
Challenger sondajlanyla belirlenmiştir (Ryan
ve diğerleri, 1973),

Derin kırılma sismiği

A, Akdeniz'de son yıllarda alinmig en ö-
nemH jeofiziksel sonuç daha güncel sedimaniarın
altında, derin kırılma sismiği üe ortaya çıkarıl-
mış kalın bir evaporit tabakasıduv Böylece Ak-
deniz havzasının derin kısmının hemen tümü,
havzanın hapsedilmesi ve aynı zamanda ke-
narların hava ortamında erozyona uğraması ne-
deniyle evaporit çÖkeHml yeri haline gelmiştir*

Bu evaporit tabakasının en üst kısmı Pliyo-
Kuvaterner örtünün kalın olduğu yerlerde di-
yapMeşmeyle biraz bozulmuştur. Bu durum nor-
mal olarak düz ve hafifçe kıvrımlı olan en alt
kısımla ters bir görünüm yaratır. Bu evaporit
düzeyi devamlı, bütün havzada hemen hemen
aynı kalınlıktadır ve hafifçe deforme olmuş ve-
ya hiç deforme olmamış sedimanter dizilimlerle
ara katkılıdır. Denlide saptanmış evaporitlerln
litolo jik nitelikleri karada (İspanya, Cezayir, Tu-
nus, Süellya ve Apenmnler) 800 m.den daha faz-
la yüksekliklerde bue bulunabilen çok tanınmış
"gessoso-solfifera" formasyonu ile aynıdır.

Tuz düzeyinin altındaki yansıtıcı yüzeyler
derin kırüma sismiği tarafından izlenebilmekte-
dir* Doğu Akdeniz*de, temelin üzerindeki Pre-Me-
sîıüyen çökellerinin kalınlığı küometrelercedir
(8 km, den fazla),

B — Derin kırılma sismiğinden elde edilen
ikinci önemli jeofiziksel sonuç, Calabria Yayı'mn
dışbükey tarafı üzerinde geniş bir alaMa ve Ha-
len Yayanın üzerinde sınırlı bir alanda yer alan,
Üst Tersiyer yaşlı, sismik yansımayı çok zayıf-
latan allokton gravite kaymalarının (olistos-
tronılar) saptanmış olmasıdır*

Bu allokton birimleri örten çökellere Kuva-
terner, Calabria Yayı dışmdakialloktonların yer-
leşmelerine de olaaüı olarak Üst Pliyosen yaşı
verilmiştir* Halbuki Helen Yayı'nm dışbükey ta-
rafmdakuerlnîn yerleşmeleri ise olasılıkla PH-
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yoaandlr, Ölistostrom -kütlesindeki tuzun varlı-
ğıyla gerçekleşmeleri kolaylaşan bu büyük öl-
çekli gravite kaymaları iğin gerekli meyüler Al-
pin yaylarının parçalarının yükaelmeleriyle mey-
dana gelmiştir (Mulder, 1073). Yeni aUokton çö-
kellerin def ormasyonu jeodinamik etkinliğin hâ-
lâ devam ettiğini gösterir. Bunun kanıtı güncel
baylanmalardır,

Doğu Akdeniz'deki jeofizik araştırmalarıy-
la ortaya çıkarılan kaim çökel istif şu birimle-
ri igerîr;

— ince taşlaşmamış (peki§memiş) bir ta«
baka;

— • Oldukça kaim Mr evaporit tabakası ;
— Çok kaim bir evaporit öncesi Tersiyer ve
— Çok olasılı bir Mesoioyik (Finetti ve

Morelli, 1973) ve olasılı bir Faieozoyik (Malo-
yitskiy ye diğerleri^ 1075) şeklinde özetlenebilir.

Bu çökel tabakaları derinlik ve kalınlık ola-
rak genellikle kuzeye doğru artma özelliği gös-
terirler*

Kristalen temel sadece kıta kenarlarında iz-
lenebilmektedir ve buralarda açıkça karasal kö-
kendedir. Aynı şekilde Afrika platformunun te-
meli kuzeye doğru derinleşmektedir*

Sonug olarak derin kırılma sismiği Doğu Ak-
deniz'deki gökel istifin (Alpin kıvrımlı alanın gü-
neyi) , Afrika platformu ile aynı nitelikte olduğu.
nu fakat Üst Miyosen'de kilometrelerce batma-
ya başladığını gösterir. Doğu Akdeniz'deki Neo~
jen havzalarının şimdiki görünümü (batıda oldu-
ğu gibi) başlıca Üst Miyosen ve Pliyosen yaşlı
tektonik hareketlere bağlı olmuştur. Bunlar dü-
şey olarak 3-5 km. arasında olabilen hareketler-
dir, Güneye doğru sıkışma bindirmeleri de daha
güncel olarak orta kuzey kısmı (Doğu Akdeniz
Zinciri) etkilemiştir.

Derin sismik araş torna
Doğu AkdeniMe yakm geçmişe dek manto

materyali veya derin kabuk hakkında bilgi ve-
ren sismik araştırma sonuçlan yoktur* Yetersiz
derinlik nedeni ile tek kısmi bilgiyi Girit ve Lib-
ya arasında bir çizgi çizen Moskalenko (1966)
vermiştir .Mesozoyik yaşlı taşlaşmış çökellerde
ölßtügü 3,7 ve 4,7 tan/saniyelik hızlarla 2500
m.lik bir kalınlık bulmuştur. Bunun altında Afri-
ka platformunun temel kayalarında Ölçülen hız
ise 6,1 ve 7,0 km/saniyedir.

Cambridge Üniversitesi Jeodezi.ve Jeofizik
Bölümü tarafından 1971 de Doğu Akdenîzde yü*
rütülen sismik yansıma ve kırılma deneylerinde
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sadece bir noktada (Nü deltası kuzeyinde) 8,'4
km/samyelik bir Moho hızına ulaşılmif tır. Buna
rağmen bu deney çalışması sonuçları çok önemli-
dir (Lort ve diğerleri, 1974).

Nil deltasının kuzeyindeki alanda yapılan
bir digital sonobuoy profili kalite yönünden tat-
min edici olmayan sonuçlar vermiştir, Bir giri-
şim olarak bazı zayıf kırılma sonuçları çok iyi
sismik yansıma bilgileriyle birleştirilme amacıy-
la deneştirilmi§tir (Finett ve Moralli, 1973)*

Doğu Akdeniz'de derin kırılma ve geniş açı
sismiğinden şimdiye dek alınan şematik kabuk
kesitleri, kalın bir çökel örtüsünün Doğu Akde-
niz Zincirinde (10-13 km), umulduğu ve bilindi-
ği gibi Nü konisi önünde (15 km) ve ayrıca ön-
celeri ince bir çökel örtüsüyle bir okyanus ka-
buğu penceresi olarak düşünülmüş olan Herodo-
tus Havzasında (13 km) da mevcut olduğunu be-
lirler.

Finetti ve Morelli ayrıca herhangi bir yerde
ortaya çıkabilen granitik kabuğu (5,0-6,7 km/
saniye) da saptamışlardır. Böylece Doğu Akde-
nizde toplam kalınlığı en az 26-27 km olan, 3,5-
6,7 km/saniyelik Mıda yaygm bir kabuk mater-
yali ortaya çıkarılmıştır. Kalın çökel dolgulu
okyanus alanlarında kabuğun tipini tanımlamak
daima güç ve kuşkulu olmaktadır.

Doğu Akdeniz Zinciri ve ayrıca Levanten
îgin değü ama Ion Denizi için kabuğun niteliğini
anlamada Hinz'in (1974) sismik kırılma sonuç-
ları önemlidir. Messina abisal düzlüğü bölgesin-
de OjS km. lik Pliyo-Pleistosen çökellerij altında
1,5 km, lik Miyosen evaporitlerl v© 1,4 km.lik
taşlaşmamış çökellerde hıı düzenli olarak artar.
Rrtotalen kayalar için tipik olan 6 km/saniyelik
bir hıza 10 km, derinlikte, 8 km/saniyelik hıza
ise 19 km, derinlikte ulaşılır. Üst mantonunun en
üstünde hiç bir hız kesikliği yoktur* Bundan da
Ion Denizinin bu kısmında olasılıkla Moho sü-
reksizliğinm gelişmemiş olduğu anlaşılır, Messi-
na abisal düzlüp için kabuk modeli, riftleşme
geklînde ve/veya erozyonun, ilksel bir kıta kabu-
ğunun sübzidansı (çökme) Ue beraber olduğu
şeklinde açıklanabilir. Makris (özel görüşme,
1973) Ion Denizinde Peloponnesus-un gUmeyba-
tısmda 22-23 km.lik bîr Moho derinliği bulmuş-
tur*

Isı akısı
Tüm Doğu Akdeniz'de bulunmuş düşük ısı

akışı değerleri olasılıkla kaim çökel örtüsünün
kanıtıdır. Ayrıca ortalama değerden küçük sap-
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malar (0,7±0,30 HFU) daha çok çevredeki sarp
topografyanın etkisine ve/veya çökelme işlemi-
ne bağlı sayılmıştır (Erickson, 1070). Böylece
tek tek değerler fizyografik provenslerle geniş
ölçüde deneştirilmemîştir. Yani düşük değerler
Doğu Akdeniz Zinciri, abisal düzlükler ve hen-
deklerin altmda elde edilmlftir. Düşük ısı akım
değerleri ve manyetik anomalilerin yokluğu, ka-
bukta volkanik etkinliğin oluşmadığını ortaya
koyar ve Doğu Akdeniz Zincirinin aktif okyanus
ortası sırtlara tektonik olarak benzemediği gö-
rüşünü kuvvetlendirir.

Düşük bölgesel ısı akısına neden olan çeşit-
li mekanizmalar önerilmiştir, (Ryan ve diğerleri
1971), Erickson (1970) Doğu Akdeniz için, He-
len Yayı'nm dışbükey tarafındaki litosfer malze-
mesinin Ege Levhası altına daldığı ve üst man-
todaki e§ ısı dağılımını düşürdüğü görüşünü or-
taya atmıştır*

Dcpıemselük
Doğu Akdenizin depremaelliği Comnmakis

ve Papazachos (1972) tarafından incelenmiştir.
Bu yazarlar önceki kataloglardaki verileri topla-
mı§lar (Gutenberg ve Richter, İ9S4; Galanopo-
ulos 1968; Karnik, 1969) ve bu deprem kayıtla-
nmAtina istasyonunda deprem büyüklüklerini
hesaplamak ve odak derinliklerini bulmak için
kuUanmif lardır. Atina istasyonunun kayıtları
ve diğer istasyonların çeşitli bültenleri önceden
olmuş ve hiç bir büp kaydedilmemiş bazı dep-
remlerin büyüklüklerini, uzaklık ve zaman para-
metrelerini araştırmada kullanılmış tır*

Bu yöntemle diğer istasyonlardan aldıkları
kayıt vebilgileri de değerlendirerek N>7,9 olan
ve 1911-1969 yuları arasında Doğu Akdenizde
17°E boylamının doğusunda olmuş bütün dep-
remlere (Ege Denizinde ve Yunanistan Kıyıları-
na yakın episantrlı depremler hariç) ait bilgileri
toplamışlardır*

Bu veriler, çok yüksek depremsellik zonu-
nun (Avrupa'daki en yüksek) dışta Helen ya«
yıyla ilişkili olduğunu; Doğu Akdenkdeki sis-
mik etkinliğin düşük değerde, geni§ yayüımlı ve
sığ olduğunu ve genellikle Doğu Akdeniz Zinciri-
ni izleyen bir kuşak üzerinde uıandığmı ortaya
çıkarmıştır. Sadece Kıbrısta ve çevresinde bîr
kaç orta şiddetteki şok nedeniyle etkinlik daha
yüksektir,

Papazachos (1973), 1949-1969 arasında Do-
gu Akdeniz ve çevresinde meydana gelmiş dep-
remlerin fay düzlemi çözümlerini, bunların en gü-

venilir olanlarını bulmak amacıyla ele almış ve
70 depremin çözümlerini incelemiştir, Çarpıcı
bir sonuç olarak şunu bulmuştur : Helen yayının
dışbükey kenarı boyunca, 38 °N enleminin güne-
yinde ve Edbns*ta P1 ekseni yataydır ve genel-
likle eğri yapı gidişme dikeydir. Bu durum bu
eğri yapı boyunca Eurasia litosferi altma ters
fayla Akdeniz litosferinin geldiğini Öneren diğer
jeofizik kanıtlarıyla uyumludur. Doğu Akdeniz'
deki sismik Eonlarmtektonik özelliklerinin bir
özeti fay düzlemi çözümünde olduğu gibi Papa-
lachos (1973) tarafından deprem odaklarının
yatak ve dü§ey dağılımı üe açıklanarak yapıl-
mıştır. Aym yazar Doğu Akdenizdeki tektonik
karmaşıklığı gösteren ters fay zonlarma yakın
uzantı zonlarımn varhfma dikkati çekmiştir. Bu
bölgede çeşitli yerlerde okyanus kabuğu artık*
larmm sinirli yoğun kısımlar oluşturmuş olma-
ları olasıdır, Bu blokların okyanus kabuğunu
yutarak birbirine yaklaşmaları, gözlenen olayı
açıklayabilir* Papaıachos (1973) çeşitli sismik
olmayan blokların oransal hareketleriyle jeofi-
ziksel veriler© bir açıklama getirmiştir. Önerilen
sismotektonik modelin bu yöredeki pekçok sis-
mik ve diğer jeofizik veriler iyi değerlendirme-
sine rağmen bazı gözlemleri tam olarak açıkla-
yamaması üzerinde durmuştur.

Bu gözlemler Doğu Akdeniz bölgesinin tek-
toniğinin basit sismotektonik modellerle tama-
men anlaşılamayacak kadar karmaşık olduğunu
göstermektedir. Kabuk bloklarının sübzidansı,
manto materyalinin akması ve bazı tektonik bi-
leşenlerin lonlanması gibi bölgeyi karmaşık ya-
pacak diğer etkenlerin bulunabilmesi olasılığı ö-
nemle göz önüne alınmalıdır,

Akdeniz bölgesindeki fay düzlemi çözümle-
mesi çalışmasından Ritsema (1974) bütün bölge
için geçerli olan önemli bir sonuca varmıştır.
Buna göre daha derin yerlerde olduğu gibi sığ
derinliklerde de tektonik taşınmanın yönü E-W
veya W-E ana bileşenlerine sahiptir, Bu durum
genel olarak N-S yönünde kabul edilen Afrika
ve Eurasia levhalarının bölgedeki depremlerin
oluşmasında önemli rol oynayan çarpışmaları
ile açık bir karptlık göstermektedir. Bu sonuç
2ÖÖW ya kadar olan bölgedeki toplam deprem«

(İ) Efer kayma önceden meydana gelmiş bir fay bo-
yunca olugmamı§sa ve odak bölgesindeki materyal
homojen ise P» T ve B eksenleri oransal olarak sı-
rayla en büyük sıki§ma, en büyük gerilim ve ara
def erdeki basınç bileşenleri yönlerine sahiptir.
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sellîkte, E-W yönünde hareket eden Anadolu -
Ege blokunun payının 8 de 7 olduğunu gösteren
depremsellik çalışmalarından büyük destek al«
maktadır. Böylece Akdeniz zonunda büyüklük-
leri N-S veya S-N yönlerinde olanlardakinden
daha fazla olan E-W veya W-E yönlerindeki o-
ransal hareketlerin önemi açıkça ortaya çıkmak-
tadır,

Yüzey dalgaları yayılımı

Doğu Akdenîzde Rayleigh dalgalarının faz
hızları ortalama 20-25 knUik bîr kabuk kalınlığı
vermekte ve kuzeye doğru bir Moho süreksiz-
liğinin daldığını göstermektedir (Fapazaehos,
1969),

Bu sonuçlar başlanpçta Payo (1989) tara-
fından Doğu Akdeniz için varılan sonuçlara uy-
maktadır. Bu sonuçlar şunlardı :

• •—» Kabuk kalmlığı 22-24 km, olmalıdır;
— Çok düşük hızda kaim bir çökel istifi

mevcut olmalıdır;
^— Olasılıkla çökelleı1 hemen bazalt üzerin-

de yer almalıdır, Çünkü granit tipi hızlar veri-
lerle uyumlu görünmemektedirler,

— Basit modellerin kütle dalgası verileri
ve hız karşıtlığının gösterdiği gibi bazaltın al-
tında ve mantonun tam üzerinde hız orta yük-
seklikte olmalı veya hafif bir yükselme göster-
melidir,

— Bu zonun yol süresi eğrilerinin ikinci
kemime şekilleriyle belirlendiği gib bazı 100-150
km,lk derinliklerde önemi bir düşük hız kanalı
mevcut olmalıdır*

Böyle kalın bir litosfer, temsilci değeri 110
km, olan duraylı bir kıta alanı fikri doğrula-
maktadır (Walcolt, 1970).

Woodside ve Bowin (1970), 3Î°E boyunca
bir gravite profilinden, güneyde Mısır sahümde
23 km, olan Moho derinliğinin Akdeniz Eşiğinin
ekseni altında 84 km.ye kadar arttığını bulmuş-
lardır .Bunun nedeni Afrika levhasının Ege lev-
hası altına ters faylanması olabilir, Woodsidê
ve Bowin çökellerîn yığışmmm, Akdeniz Eşiği-
nin altında kabuğun aşağı doğru çarpılmasına
katılmış olabileceğini önermiflerdir*

Yukarıdaki kabuğa ait değerler, gözlenmiş
Bouguer gravite anomalileri ve ısı akısı değer-
lerine uygundur. Ayrıca sismik yansıma ve

kmlma sonuçlarıyla da uyum halindedir.

TARTIŞMA

Doğu Akdeniz, Alpin sistemin tamamen
içinde olan Batı Akdenizin tersine büyük ölçüde
bu sistemin dışındadır. Sicilya ve Adriyatik plat-
formları Batı ve Doğu Akdeniz jeoloji bölgeleri
arasındaki ayrımı oluşturur, fakat tektonik ba-
kımdan Afrika blokuna aittir.

Çökel sıralanımı, Batı ve Doğu Akdeniz
havzalarının yapnı Batı Akdeniz için Alt Mi-
yosenden genç (25 milyon yıl) Doğu Akdenizin
büyük bölümü için Mesozoyik (Paleozoyik de
olabilir) olarak vermektedir.

Çökel sıralanımmın ve Afrika kalkanından
Alpin (Avrupa) zonu ile olan dokanağına kadar
temelin devamlılığını belirleyen derîn kırılma
sismiği sonuçlarından anlaşıldığına göre Doğu
Akdenizlin büyük bir kısmı Afrika platformunun
kıvrımlı ve kırıklı, batık bir devamıdır.Okyanus
tipi herhangi uygun bir anomali vermeyen man-
yetik sonuçlar da bunu kanıtlar*

Doğu Akdenizde İM ayrı alan ayırüanabilir:
1) Afrika Arap dalmış kenarı olan güney alanı
(engenî|i), 2) Kıvrımlı Avrupa dalmış kenarı
olan kuzey alanı»

Bunlarda aşağıdaki özellikler belirlenmiştir:

(I) Afrika-Arap dalmış kanarı
özeUiMeri t

— Güncelden Paleozoyike kadar uzanan
kaim çökel örtüsü (genellikle 10 km. den daha
kalındır) ; tatlı eğimli çökel tabakalanması, plat-
formu kıvrımlayan ve birleştirici olmayan dMo-
kasyonlarla karmaşık hale gelmiştir.

— Pre-Paleozoyik krîstalen temelin derine
dalması*

Yâpiİajnı (W dan m ya)

— SïeUya-Maïta DUdîgï, magmatik intrüz-
yonlu yarı dik faylar sistemiyle doğu tarafının
5 km* kadar alçalmış olmasıyla (Üst Miyosen ve
Pİiyo-Kuvaternerde) karakterizedîr*

— Apulia plato uzantısı, NW-SE yönlü de-
rin faylarla smıılandırılmıştır, (Apennin tekto-
nik basınçları ve Calabria Yayından oluşmuş
allökton örtülmeler için ön ülke).

— Ionia batiyaj düzlüğü kabuğun geçişli
bîr tipîndedir (hızın sabit artışı, Moho süreksiz-
liği olmaması, tipik okyanuslaşma) *

— Sîrt depresyonu da magmatik intrüz-
yonlardan etkilenmiştir.

68 JffiOLrOJÎ MÜHENDİSLİĞİ/MAYIS 1979



— Cyrenaîca önünde bir eyer yapan Doğu
Akdeniz Zinciri güney yönlü bindirmelerle ka-
rakterîzedir,

— Herodotus batlyal düzlüp Afrika kıta
kenarından faylarla ayrılmıştır.

— PaJmiriya tekne sürekliliği (12-15 kmJık
temel derinliği vardır),

(H) Avrupa dalmış kenarı

Başlıca üç Alpin kıvrımlı yayı ve ön derin-
liğinin dış basınçlı devamından oluşmaktadır:

— Calabria Yayı: Ön derinliğinin iç kısmı
Üst Miyosen sonu ve Alt Pliyosende Ion Denizi-
ne doğru olan gravite kaymalarının yanısıra
yükseltilmiş ve kıvrılmıştır,

— Helen Yayı; kıvrım ve bindirme kuşak-
ları içerir.

— Güney Anadolu Yayı

Helen-Anadolu depresyonu ve blokları, Ha-
len Hendeğinden Puny ve Strabo hendeklerine
oradan da Antalya ve Kuzey Kıbrıs Adana hav-
zalarına ulanırlar.

Derin kırılma sismiği, Doğu Akdeniz Zinci-
rinde baştanbaşa sıfır zayıflığında yansıma ol-
duğunu gösterir. Evaporit çökelmesinden önce
ise yansımanın mevcut olduğuna dair sismik ka-
nıtlar vardır. Evaporit çökelmesi yapısal olarak
en yüksek alanla kuzey ve güney diye ikiye ay-
rılır, Helen Hendeği ve Doğu Akdeniz Zinciri
arasında yerleşmiş havzanın evaporitleri ve sağ-
lamlatmamış çökeüerine tekabül eden sıkışma
deformasyonu etkilerinin varlığına alt hiç bir
kanıt yoktur. Burada olasılıkla, Afrika levhası-
nın okyanus kenarı alanının Hellenidler altında
kaybolduğu dolaysız kıta çarpışmasının ilk aşa-
ması mevcuttur,

Akdenizin evaporit dönemi üzerindeki çalış-
malar bam Önemli noktalan ortaya çıkarmıştır.
Üst Miyosen'de Akdenizde iki ana evaporit hav-
msı mevcuttur: (1) Batiyal düzlüğü, Batı Akde-
nizin kenarmnı daha derm kısmım ve Tîreniyeni
örten batı havzası, (2) Doğu Akdeniz!, Ion De-
nizini, Adriyatlğin bir kısmını ve Neojen Apen-
nin senkMnalinin NE kenarını örten doğu hav-
zası.

Batı evaporit havıası Betic alam yoluyla
Atlantik tarafından beslenmiştir* Bu sırada do-
ğu havzası da Süveyş Kanalı alam yoluyla Ki-
iü Denizden beslenmiştir. Her iki havza Apennin
orojenik kuşağı ile ayrılmışlar ve birbMerîyle

sadece Kuzey Sicilya ve Calabria alaiuyla bâf *
lantıîı olmuşlardır. Fakat bu bağlantı durumu
onların pratikteki bağımsız kökensel tarihçeleri-
ni esaslı bir şekilde etkilememiştir.

Tuzluluk azalmasından önce Akdenîıin şim-
diki fizyografyası belirlenmişti. Fakat bu daha
çok sığhavzalar şeklindeydi Akdemim sübmdan-
sı evaporit depolanması sırasında devam et-
miş, havzaları sığdan orta derecede su derinli-
ğme kadar koşullarda tutan bu yüksek depolan-
ma derecesiyle BE veya çok dengelenmiştir. E-
vaporit depolanmasının sonunda gelişen çökün-
tü, zamanımıza kadar artan su derinliği ile hav-
zaları pelajik koşullara getirmiştir,

Çevre alanların karmaşık jeolojisi Tersiyer
Alpin oro jenezî sırasındaki yoğun deformasyonu
belirler. Doğu Akdeniz alanı bu def ormasyonlar-
da iki ayrı yolla yer almıştır: (1) Bölgenin
(Alpin orojenezi bölgesinin), kuzey kısmındaki
kıvrımlanma ve faylanma yoluyla^ (2) başlıca
post-orojenik aşamada bu Alpîn alan ve Afrika
arasındaki alanda batma, faylanma ve bindirme-
1er yoluyla.

Düşey hareketler §imdiki fizyografyanm
en iyi açıklamasını getirme görünümündedir;
Güncel dalmaların büyük çoğunluğu çökellerin
kalmlıklarıyla belirlenmektedir (Derin kırüma
sismiği, derin sismik araştırma, gravite anoma-
lileri) , Çökel kesidi Doğu Akdeniz Zincirinin al-
tında bile sakindir. Tüm veriler kabuğun evrimî-
nî başlıca okyanuslâşmanın yönettiğini göster-
mektedir.

Bu sorunun çözümü, tartışılan alandaki di-
ğer herhangi bir tektonik kuram gibi (hatta
Tethys veya Tethyca'nm olasılı bir eski aralığı
sorunu, Akdenizin, Eurasia ve Gondwânà ara-
sında şimdiki durumu sorunu gibi) esaslı çözüm
gerektiren bir sorun olan alta gelen kabuğun
niteliginüı ve yapısının bütomesinî gerektirir.

Sonuçlar soruna tümüyle çözmeye henüz
yeterli değildir. Kimi veriler kalın çökel örtülü
okyanus kabuğu üe asıklanabîlmekte, diğerleri
de bir kıta kabuğu açıklaması getirir görünü-
mündedir* Her iki durumda da Doğu Akdeniz ge-
nellikle kaim bîr kabukla (25 km* den az olma«
yan) karakterizedîr.

Çok kaim ve genellikle (Doğu Akdeniz Zin-
ciri dışında) iyi yansımalı olan çökel dîzüîmİ; in-
ceden ortaya kadar kalın bir Kuvaterner-Pliyo-
sen, kaim bîr evaporit donemi ve Tersiyer, Me-
sozoyik ve olasılıkla Mç olmazsa kimi alanlarda
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Fateoıoyik sayılabilecek çok kalın bir evaporit
öncesi dönemi göstermektedir. Bu kabuğun kıta
tipinde olması 50k olasıdır ve eğer burada bir
denk tabam yayılması olmuşsa bu Orta-Üst Kre-
tasedôn daha geg olmamalıdır*

Fakat en büyük olasılıkla (ister levha tek-
toniğine göre taşyuvarın yitilmesiyle, ister Van
Bemmelen'e (1973) göre konveksîyon odacıkla-
nyla ya da Beloussov'a (1968) göre transfor-
masyonlar aşaması ve manto gereeiyle kabuğun
intrüzyonlarıyla ilgili olsun) ük sürülme meka-
nizması mantoda olmuştur,

Çok yakın zamanlarda (jeofiziksel yerleşi-
mi Doğu Akdeniz'in büyük kısmına çok benze-
yen) Karadeniz havzasında fialışan Rus yerbiUm.
çüeri bu konuda en akla yakın açıklamayı ge-
tirmişlerdir. Önerilen sıralanım aşağıdaki gibi-
dir, (totemational Geophysical Projects Group,
1975):

"Onlarcadan birkag yüz kilometreye kadar
derinliklerdeki kimi üst manto zonlarmda, şim-
diye dek bilinmeyen nedenlerle jeodinamik ve
tarmoalastik basınçların gelişmesinin de katıl-
masıyla termodinamik koşulllar değişir* Manto
gerecinin hacminin bir kısmı sıkıştırılır ve içinde
transformasyonlar oluşur. Bunlara bîr hacım
azalması da katılır,

Sıkışmanın ilk aşamasında daha yüksekte-
ki manto düzeyleri çökmeye ba§lar. Bu sırada
kabuk hâJa yay etkisi nedeniyle dayanmakta-
dır, Yan kabuksal zonda düşük basınçlı bir alan
oluşması nedeniyle erime sıcaklığı düşer ve bir
magma odası şekillenir. Sıkışmanın yüksek hızı
geniş bir m a p a odası oluşmasına yol açar. Böy-
lece sadece manto gereci değil aynı zamanda bü-
tün "bazalt" düzeyleri ve olasılıkla "granit" dü-
zeyinin alt kısmı da sonradan eritilir.

Derinlerde manto gerecinin sonraki sıkıştı-
rılması sırasmda ,dopresyon çevresinde ve ola-
sılıkla iç kısmında derîn yerleşimli faylar olu-
şur (kabuk bu faylar boyunca çöker).

Hacun ilişkisi böylece kendi yatak çevre-
sindeki derin deniz depresyonlarının şekülenme-
sîyle sınırlandırılır,"

"Bazalt" düzeyinin ve belki olasılıkla "gra-
nit" düzeyinin bileşimi ve kalınlığı, kabuğun ka-
İmliğinin azaldığı ve çökel düzeylerinin genellik-
le az biçim değiştirmekle birlikte kırılmalara
uğradığı Doğu Akdenizde derin kırılma sismi-
ği, derin sismik araştırma, gravite ve manyetik
sonuçlarıyla iyi açıklanan bu işlemi oldukça de«
ğiştirebüir*
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