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Sera gazları olarak adlandırılan su buharı,
karbondioksit, metan, azotoksit, kloroflorokarbonlar küresel ısınmada rol oynarlar. Su Buharı; sera gazları içerisinde en fazla olanı ve en
önemli olanlardandır. Dünya sıcaklığının fazlalaşması ile kendisi de artmaya başlar. Karbondioksit (CO2); Atmosferin küçük fakat en
önemli gazlarındandır. Volkanik püskürmelerle
önemli derecede ortaya çıkarken, insanların
yok ettikleri ormanlar, sanayi, şehirleşme bunu
oldukça yükseltmektedir. Metan (CH4); Hidrokarbon gazlarından, doğal kaynaklı olabildiği
gibi insan kaynaklı da olabilir. Atık maddelerin örtülmesi, pirinç ekimleri, ziraat, gübreler
vb. neden olmaktadır. Azotoksit; Güçlü sera
etkisi yaratan gazlarındandır, suni tarım gübreleri, fosil yakıtların yanmasından, nitrik asit
üretimleri. Kloroflorokarbonlar (CFCs); Ozon
tabakasına ciddi zarar veren gazların başında
yer alır. Tamamen endüstriyel kökenli bir dizi
uygulamalar kullanılan sentetik bileşikler buna
neden olur. (http://climate.nasa.gov/causes/).
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Şekil 1- 1880-2012 yılları arasındaki sıcaklık indeksi (Hansen ve diğerleri,
2006’dan değiştirilerek).

ekil 1- 1880-2012 yılları arasındaki sıcaklık indeksi (Hansen ve diğerleri, 2006’dan
değiştirilerek).
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Küresel ısınmaya bağlı olarak dünya üzerindeki iklimsel değişiklikler,
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kutuplardaki buzulların zaman içinde eriyerek yok olması, deniz seviyelerinde

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünya
üzerindeki iklimsel değişiklikler, kutuplardaki
buzulların zaman içinde eriyerek yok olması, deniz seviyelerinde yükselmeler, şiddetli
kuraklaşmalar, seller, kasırgalar gibi birçok
doğa olayları, geriye dönüşü mümkün olamayacak ciddi boyutta felaketlere yol açacak.
Güneş enerjisindeki değişimler, iklim değişikliklerine neden olabilir. Gerçekte bu değişimler Greenland’da 1650-1850 yılları arasında küçük bir buz çağının yaşanmasına da
neden olmuştur. Şekil 2 1880-1884 ile 20002004 yılları arasında sıcaklık farklarının küresel ısınmada ki önemini gösterir. Bir çok bilim
adamının dahil olduğu enstitü ve kuruluşlar,
sıcaklık anomalilerini kaydederek belirli zaman
periyodlarında haritalar üretmektedir.

tadır. Dünya ana manyetik alanının, çekirdek
kısmında konveksiyonel akımların neticesinde
şekillendiği düşünülür. Jeodinamo olgusu olarak adlandırılır. Bu süreçte kutupların konumunda yer değiştirme olur buna sürüklenme
(drift) denir. 1990 lı yılların başlarında kuzey
manyetik kutupta yer değiştirme hızında aniden 15 km/yıl, son yıllarında ise 55 km/yıl hız
değerlerine ulaşmıştır. Dünya manyetik alan
driftinin son 150 yıllık döneminin iyi bilinmesi
nedeniyle, son yıllardaki büyük yer değiştirmeler şaşırtıcı olmuştur (EOS, 2011).

Ne oldu da, 1990 lı yıllarda kuzey manyetik kutupta bu kadar kaymalar oluştu?
Bu sorunun cevabı, uzun yıllardır süre
gelen yer manyetik alanının yönü ve doğrultusundaki dalgalanmalarda ve 10 yıllık sekuler
zaman skalalarındaki değişimlerde gizlidir. Bu
farklıklar kutbun altında, gizli bir mağma odacığının yükselimini düşündürmüştür. Dolayısıyla,
dünya çekirdeğindeki proseslerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir (EOS, 2011).

Saha Çalışmalarından, Uydu İzlemeye…

1831 yılının Haziran ayının ilk günü kuzey
manyetik kutup yerinin ilk saptanması James
Clark Ross tarafından Kanada’da Boothia Yarımadası’nda olmuştur. Ve keşfettiği o noktaya Kral IV. William adına Britanya bayrağını
dikmiştir (Ross, 1835). Bundan 5 yıl sonra
amcası John Ross’un 5 yıllık kutup seferinde,
Kuzeybatı Geçidi araştırılmasında yol gösterici olmuştur. O dönemde, kutup pozisyonunun
bilinmesi denizcilik için çok önemliydi. Mıknatısın kullanıldığı bu çağlarda, coğrafik kutup ile
Şekil 2- Dünya küresel sıcaklık farkları a) 1880-1884
Dünya’nın manyetik alan arasındaki açı (denkyılları arası
b) 2000-2004
yıllarıyılları
arası (http://
2- Dünya küresel sıcaklık
farkları
a) 1880-1884
arası b) 2000-2004 yılları
linasyon) kartlarının doğruluğu çok güvenilir
svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003800/
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003800/a003817/).
olmalıydı. 73 yıl aradan sonra, Norveç’li kutup
a003817/).
kaşifi Roald Amundsen tarafından, kuzey manYer manyetik alanında tuhaf değişimler
yetik kutup 1904 yılında ikinci kez belirlenmiştir. Nihayetinde, Amundsen tarafından tekrar
anyetik Alanında Tuhaf Değişimler:
Kuzey manyetik kutbunun sürüklenmetespit edilen manyetik kutbun coğrafi lokassine
neden
olan
son
hızlanmanın
sebebi
yonu Ross’un
manyetik kutbunun sürüklenmesine neden olan son hızlanmanın
sebebi tespit ettiği yerden farklıdır ve
nedir?
sürüklenme vardır. Bu sürüklenme denilen yer
değiştirme Ross’un bulduğu noktadan yaklaşık
Kuzey manyetik kutup yer manyetik alanı50 km uzakta ayrı bir yerde bulunmuştur.
manyetik kutup
yer manyetik
yeryüzünde
düşey olarak yönlediği
nın yeryüzünde
ki alanının
düşey olarak
yönlediğikinokdır. Dünya ana manyetik alanının, çekirdek kısmında konveksiyonel akımların
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arın konumunda yer değiştirme olur buna sürüklenme (drift) denir. 1990 lı

Daha sonraları, Natural Resources Canada (NRCan), düzenli olarak yaptıkları jeofizik
çalışmalarda 1948 - 1994 yılları arasında kuzey manyetik kutbunda küçük yer değiştirmelerin varlığını ölçmüşlerdir. İlave olarak, kutbun
konumu hakkında uydu ölçümleri, manyetik ölçümler ve ayrıca saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalardan bazıları 1990’lı
yıllarda yer değiştirme hızındaki artışı Newitt ve
Barton (1996), Newitt ve diğerleri (2002;2007
ve 2009) çalışmaları, Association Polly-Artic
NRCan, Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) ve France’s Bureau de Recherches
Geologiques et Minieres (BGRM) arasındaki iş
birliği ile gerçekleştirmişlerdir (EOS, 2010).
Manyetik kutupdaki yer değiştirme 1990
lı yıllarda 15 km’den, 2002 yıllarda 60 km’ye
varan artışlar göstermiştir. Yer değiştirmedeki
bu artışların olması çok ilginçtir. Bundan sonraki yıllar içerisinde sürüklenme hızındaki artış
yavaş gelişmiştir (Olsen ve Mandea 2007a;
Newitt ve diğerleri, 2009). Bu olgu hem saha
çalışmalarıyla hem global jeomanyetik modellerle ölçülmüştür (Şekil 3). Ross’un kuzey
manyetik kutup konumunun belirlemesi ile
başlayan, yılda 15 km den daha az yavaş sü-

rüklenme hızının olduğu o dönemden bu yana
150 yıldan fazla zaman geçmiştir. Güney manyetik kutbunda ise hareketlerde ani ivme farklılıkları, 20 yy başlarına değin yılda 15 km’yi
aşmamıştır (Olsen and Mandea, 2007b).
1831-1904 yılları arasında kaşiflerin hesabı yer değişikliğini 50 km gösterirken son yıllardaki değişimin oldukça fazla olduğu görülmüştür. 1990’lı yıllarda alışıla gelmişin dışında,
manyetik alanın kuzey bileşeninde her yıl için
50 nT den daha fazla artış ortaya çıkmıştır. Kuzey manyetik kutupdaki hızlanmanın nedeni;
kuzey kutup bölgesinde, dünya yüzeyindeki
çekirdek kökenli manyetik alanın değişim oranındaki ani değişimleri olarak düşünülmüştür.

Çekirdek Sorguç Hipotezi
Jeofizik araştırmalar gösteriyor ki, 1990’lı
yıllarda kuzey kutup bölgesinde ölçülmüş bu
geniş seküler değişimlerin nedeni olarak düşünülen büyük farklılıklar New Siberia Island altında yer alan (yaklaşık 1000 km çapında) görece küçük alanda çekirdek yüzeyinde seküler
değişimlere benzer değişimlerden oluşmuştur
(Şekil 3b).
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(EOS, 2010).
kuramsal tahminler yapmaktadır. Kuzey manyetik kutup yer değiştirmelerinin
anormal olması, buzullar altında derinlerde dünya çekirdeğinin neden olduğu gizli
bir mağma yükseliminden kaynaklanabileceğini tahmin ediyorlar. Bu hipotez
çekirdek sorguç hipotezi olarak son yıllarda öne sürülmüştür. Bu değişimler aynı
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Jeofizik bilim adamları, manyetik kutuptaki
bu değişiklikleri yorumlayarak kuramsal tahminler yapmaktadır. Kuzey manyetik kutupda
bu yer değiştirmelerinin anormal olması; buzullar altında derinlerde gizli bir mağma yükseliminden olabileceğini düşündürmektedir. Bu
hipotez çekirdek sorguç hipotezi olarak son
yıllarda öne sürülmüştür. Bu değişimler aynı
zamanda kuzey manyetik kuzey ışıkları (Aurora) kaybolmasına ya da yer değiştirmesine de
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Gelecek yıllarda uydulardan alınacak
manyetik ölçümlerin devam etmesi ile derin
jeodinamo süreç ilişkileri, karışık sayısal simulasyonlar, bu olgunun daha iyi anlaşılmasıını
sağlayacaktır.
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