
 

 

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 
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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. 
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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

Bu levha
neden ola

 

Levhalar

a) Kıtasa

Yoğunluk
itilerek b

Uzun sür

 

 

 

 

 

 

ede volkanla

a hareketleri 
abilir. 

rın Yaklaşm

al Levha ile

kları az olan
büyük kıvrım

ren bir süreç

ar, deprem

türüne göre 

ma Hareketi

 

 Kıtasal Lev

n bu levhalar
mlar oluşturu

 sonunda sır

mler ve sırad

kıtaların, ok

i 

vha Yaklaşm

r çarpıştıklar
ur. 

radağlar olu

dağların lev

kyanusların, 

ması 

rında levha k

uşabilir. 

vha sınırlar

sıradağların

kenarlarındak

rı ile ilişkis

n ve volkanla

 

ki yerkabuğu

i. 

arın oluşmas

u yukarı doğ

sına 

ğru 



 

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 
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