Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri
Alman bilim insanı Alfred Wegener (Alflred Vegenlr), 1912 yılında, bütün kıtaların Yer’in iç
kısmında yer alan ve yer kabuğundan yoğun olan bir madde üzerinde yüzdüğünü, bu nedenle de
kıtaların 250 milyon yıl önce tek parça halinde dev bir kıta olduğunu öne sürdü. Ona göre bu
dev kıta daha sonra küçük kıtalara bölünmüş ve bunlar da zamanla birbirlerinden ayrılmışlardı.
Levha: Dünya yüzeyini oluşturan irili ufaklı yerkabuğu parçalarına levha denir. Levhalar dev
bir yapbozun parçalarıdır. Bulunan fosiller incelendiğinde, fosillerin bulunduğu bölgeler
birbirinin devamı şeklinde görülüyordu.

Peki, günümüzdeki kıta parçaları geçmişte tek bir kıta ise nasıl oldu da parçalara ayrılarak
birbirinden uzaklaştı? Onları hareket ettiren etki neydi?
Wegener’e göre bu sorunun cevabı; kıtaların okyanuslar üzerinde kaymasıydı. Ancak birçok
bilim adamı bu görüşü kabul etmedi. Sonraki yıllarda Herry Hommond Hess bilimsel
araştırmalar sonucunda kıtalarla birlikte okyanusların da hareket ettiğini ileri sürdü. Çünkü
okyanus tabanı, tam ortada, sırt adı verilen noktada ayrılmaktaydı. Onun okyanus tabanı
yayılması olarak adlandırılan bu teorisi kıtaların hareketini açıklamaktaydı. Çünkü bilim
insanları bu doğrultuda yaptıkları araştırmalar sonunda kıtaların ayrılmasına, ateş küredeki
hareketliliğin neden olduğunu keşfetmişlerdir. Buna göre Dünya'mızın katmanlarından biri olan
ateş kürede, magma olarak adlandırılan sıcak ve akışkan bir madde bulunmaktadır. Ateş
küredeki hareketliliğe de bu magma neden olmaktadır.
Bu hareketlilik nedeniyle bir bütün halinde bulunan kıtalar parçalanmış ve şimdiki hale
gelmiştir. Gelecekte de kıtaların birbirinden uzaklaşması beklenmektedir. Bilim insanları, belli
bir süre sonra kıtaların levha hareketleri sonucunda birleşerek gelecekte tek bir kıta haline
geleceğini öne sürmektedirler. Geçmiş zamanlarda da defalarca dev kıtalar oluşmuş ve

konveksiyon harekettinin etkisiylle bu kıtalar da tekrar ayyrılmıştır. Baaşka bir deyiişle, kıtalar
milyonlaarca yıl süreb
bilen uzun su
urelerde birlleşmekte ve sonra tekrarr parçalanmaaktadır.
on yıl kadar önce kıtalarıın tek ve koccaman bir paarça halinde
Pangea: Günümüzdeen 250 milyo
olduğunu
u söyleyen bilim
b
adamlaarı bu kıtaya Pangea adınnı vermiştir.
Yerkabu
uğu üzerinde 7 ana, çok sayıda
s
da kü
üçük levha vaardır. Bu levvhalar bir yıllda 1-15 cm
arasında hızlarla hareket etmekteedirler. Eğerr levha bir kııta altında buulunuyorsa kkıtasal levhaa,
okyanus altında bulu
unuyorsa oky
yanusal levh
ha, hem kıta hem okyanuus altında buulunuyorsa
okyanusal-kıtasal lev
vha adını alıır.
LEVHA
A HAREKET
TLERİNİN YER KABUĞUNA ET
TKİLERİ
Alman biilim adamı Alfred
A
Wegeener 1912 yıllında bütün kkaraların 225 milyon yıll önce tek paarça
halinde dev
d bir kıta olduğunu,
o
zaamanla bu deev kıtanın paarçalandığınıı ve birbirindden uzaklaşaarak
ayrıldığın
nı ileri sürdü
ü.

Wegenerr'e göre Düny
ya'daki kıtalların yap-bozz gibi birbiriini tamamlam
maları bu duurumun kanıttı idi.
Diğer kan
nıt ise fosilleerdir. Aynı cins
c sürüngene ait fosilleer, farklı kıtaaların birbiriine bakan
kıyılarınd
da bulunmuşştur.

Gelecekte tahmin edilen durum

Yer kabuğunun altında bulunan ateş kürede magma denilen akışkan ve sıcak madde
bulunmaktadır. Magma, konveksiyonel şekilde ateş küredeği magma çekirdeğinden aldığı ısı
etkisiyle yükselir ve üst katmandaki magma yoğunluğu azalarak alta gider.

Magman
nın bu konveeksiyon hareeketi, yer kaabuğunun üstt katmanlarıındaki levha olarak bilinnen
tabakları hareket ettirrmektedir.
Önceleri tek bir kıta şeklinde olaan karalar, lev
vhaların sür ekli hareketii ile bölünm
müş ve daha ssonra
oluşan paarçalar da birbirinden uzzaklaşarak gü
ünümüzdek
ki 7 kıta oluşşmuştur.

Yer kabuğu üzerinde yedi tane büyük, bir çok küçük levha hareket halindedir.
LEVHA HAREKETLERİ
Levhalar üç farklı şekilde hareket edebilir:
1. Uzaklaşma Hareketi
2. Yaklaşma Hareketi
3. Yanal Hareket

Levha hareketleri sürekli olarak devam etmektedir. Bu hareketler sonucunda levha sınırlarında
kısa zaman dilimlerinde ani ve şiddetli, uzun zaman dilimlerinde ise yavaş ve sürekli şekil
değişiklikleri meydana gelmektedir. Bu değişiklikler levhaların boyutuna ve şekline bağlı olarak
yeni kıta, okyanus, dağ, yanardağ vb. oluşumların meydana gelmesini sağlayabilir.

Yerküre
ede volkanla
ar, deprem
mler ve sırad
dağların lev
vha sınırlarrı ile ilişkisi.

Bu levhaa hareketleri türüne göre kıtaların, ok
kyanusların, sıradağlarınn ve volkanlaarın oluşmassına
neden olaabilir.

Levhalarrın Yaklaşm
ma Hareketii

a) Kıtasa
al Levha ile Kıtasal Lev
vha Yaklaşm
ması

Yoğunluk
kları az olan
n bu levhalarr çarpıştıklarrında levha kkenarlarındakki yerkabuğuu yukarı doğğru
itilerek büyük
b
kıvrım
mlar oluşturu
ur.
Uzun sürren bir süreç sonunda sırradağlar olu
uşabilir.

b) Okyanusal Levha ile Kıtasal Levha Yaklaşması

Okyanusal levha yoğunluğu daha az olan kıtasal levhanın altına girer. Bu nedenle yüzeyde
hendekler oluşur.
Bu olayın oluştuğu alana dalma-batma bölgesi adı verilir.
Okyanusal levha ateş küre içine girerek eriyip magmaya karışır.
Magma zayıf yerlerden yeryüzüne ulaşarak volkanları oluşturur. Levha sınırlarında üstteki
kıtasal levhanın sıkışması ile dağlar da oluşabilir.

c) Okyanusal Levha ile Okyanusal Levha Yaklaşması

Yoğunluğu daha büy
yük olan oky
yanusal levhaa diğerinin aaltına dalar. B
Bu hareketleer derin
hendekleerin oluşmasıına neden ollur. Derine dalan
d
levha, m
magmaya teemas ederek erir ve magm
maya
karışır. Magma
M
okyanus tabanınd
daki zayıf no
oktalardan y eryüzüne yüükselerek volkan dizileriini
oluştururr.

H
Levhalarrın Yanal Hareketi

İki levhanın eşit ya da
d farklı süraatlerle aynı ya
y da zıt yön deki harekettine yanal haareket denir.
Bu harek
kette levha sıınırlarında kısa süreli ve şiddetli değğişiklikler meeydana gelirr.
Diğer lev
vha hareketleerinde gözlenen bir kısım
m levhanın m
magma içindde erimesi veeya taşküredde
artma-azalma gibi olaylar yanal hareket
h
sonrrasında gözleenmez. Ancaak iki levhannın kısa süreeli
yüzünde büy
yük yıkımlarra neden olabbilir.
yanal harreketleri yery
Yanal haareket sırasın
nda bir levhaa diğerine daayandığında arada kalan kayalar sıkışarak yerleriinden
oynar vey
ya kırılır. Çü
ünkü levhalaar arasındakii sürtünme ç ok büyüktürr. Bu kırılmaa ve kopmalaar
sırasındaa açığa çıkan
n enerji dalgaalar halinde yayılarak
y
yeeryüzünde saarsılmaya needen olur. Bu
u
olaya deprem denirr.

