
Gezegenimiz Dünya, her ne kadar

yal›t›lm›fl, kendi kendine yaflayan bir

organizma gibi görünse de, uzaydan

gelen birtak›m etkilerin alt›nda kald›¤›

da bir gerçek. Çünkü, Gezegenleraras›

ortamla madde al›fl-verifli yap›yor. Her

gün göktafllar›yla yüzlerce tonluk mad-

de atmosfere ya¤arken, bir yandan da

günefl rüzgar› ve birtak›m baflka etken-

lerle atmosfer uzaya kaç›yor. Uzaya ka-

çan madde, önemsenmeyecek kadar

küçük. Peki, kazan›lan madde, Dün-

ya’n›n büyümesine yol aç›yor mu?

Atmosferi oluflturan moleküller, ge-

zegenimize yerçekimiyle “ba¤l›”. Mole-

küllerin atmosferden kaçabilmeleri

için, ya d›fla do¤ru çok h›zl› hareket et-

meleri, ya da bir baflka etkenle sürük-

lenmeleri gerekir. Gaz molekülleri, s›-

cakl›klar›na orant›l› olarak, sürekli ha-

reket halindedir. Bu nedenle, atmosfe-

rin üst katmanlar›nda bulunan hidro-

jen ve helyum, atmosferden uzaya ka-

çabilecek h›za ulafl›rlar. Küçük geze-

genlerin atmosferlerinde hafif element-

lerin çok az oranlarda bulunmas›n›n

önemli nedenlerinden biri bu. Tersine,

Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs gibi

dev gezegenler, fliddetli kütleçekimleri

sayesinde, bu hafif gazlar› atmosferle-

rinde tutabilirler. Elbette, gezegenle-

rin Günefl’e olan uzakl›klar›n›n da

bunda etkisi büyük. Çünkü, gezegen

Günefl’e ne kadar uzaksa, atmosferi de

o kadar so¤uktur. Bu nedenlerle, bu

dev gezegenlerde bu gazlar bol miktar-

larda bulunurlar. 

Gazlar›n atmosfere kaç›fl›na neden

olan bir baflka etken, günefl rüzgar›.

Günefl rüzgar›, Günefl’ten  gelen yüklü

parçac›klar› içerir ve bu parçac›klar at-

mosferin üst katmanlar›ndaki molekül-

lerle çarp›flt›klar›nda onlara atmosfer-

den uzaya kaçmalar›na yetecek h›z›

kazand›rabilir. Yine, Günefl’ten ve y›l-

d›zlararas› ortamdan gelen morötesi

ve yüksek enerjili ›fl›n›m, atmosferin

üst katmanlar›ndaki su moleküllerini

parçalayabilir. Bu durumda, hidrojen

ve oksijen ortaya ç›kar. Hidrojen, en

hafif gaz oldu¤undan, atmosferin üst

katmanlar›ndan kolayca uzaya kaçabi-

lir. Özellikle Günefl’in etkin oldu¤u dö-

nemlerde, bu kaç›fl daha belirgin. NA-

SA, yörüngede dolanan Wind adl› uzay

arac›yla, günefl rüzgar›n›n atmosfer

üzerindeki etkinlerini inceliyor. Bu uy-

duyla yap›lan incelemeler, günefl parla-

malar› s›ras›nda, hidrojen ve helyumla

birlikte, oksijenin de belli oranda uza-

ya savruldu¤unu gösteriyor. 
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Dünya 
Büyüyor mu?

HH++
HeHe++

OO++

Avrupa-Asya aç›s›yla yerküreler

Pangea
180 myö

Jurasik
135 myö

Kretase
80 myö

Günümüz
0 myö
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Atmosferdeki hafif gazlar sürekli

uzaya kaçsa da, bunun miktar› çok az.

Bu flekilde, her saniye, birim santimet-

rekareden 1 milyar kadar molekülün

uzaya kaçt›¤› tahmin ediliyor. Duru-

mun Dünya’n›n tüm geçmiflinde de ay-

n› oldu¤unu varsayarsak, 4,5 milyar y›l

içinde, kaçan su moleküllerinin tümü,

okyanuslar›n su düzeyini yaklafl›k bir

metre kadar düflürecek kadar. Okya-

nuslar›n ortalama derinli¤inin 3 kilo-

metre oldu¤unu düflünürsek, bu

önemli bir kay›p say›lmaz. 

Yanarda¤lardan atmosfere sal›nan

gazlar, bir yandan atmosferin kütlesin-

de art›fla yol açarken, bir yandan da,

karbon dioksit gibi gazlar, kireçtafl› gi-

bi bilefliklere dönüflerek yerkabu¤un-

da kayaçlara dönüflürler. Bu nedenle,

yanarda¤lar›n atmosferin kütlesinin ar-

t›fl›na olan etkileri de fazla de¤ildir.

Mars’›n atmosferini oluflturan su buha-

r› ve karbon dioksitin, büyük oranda

yeralt›nda bulunan kayaçlarda hapsol-

du¤u ve bu nedenle atmosferinin gü-

nümüzde bu kadar ince oldu¤u san›l›-

yor. 

Yine, çok önemli kay›plara yol aç-

masa da, yeryüzüne çarpan göktafllar›

da atmosferin uzaya kaç›fl›n› h›zland›-

r›r. Bu çarp›flmalar, atmosferin üst kat-

manlar›n›n ›s›nmas›na ve iyonlaflmas›-

na yol açarak kaç›fllar›n› kolaylaflt›r›r.

Özellikle geçmiflte yaflanan büyük çar-

p›flmalarda, yeryüzünden kopan parça-

larla birlikte, atmosferin de küçük bir

oran›n›n uzaya savruldu¤u düflünülü-

yor. 

Yukar›da sayd›klar›m›z, yeryüzün-

den kütlenin kaç›fl›na yol açan etken-

ler. Bunun yan› s›ra, Dünya’n›n flifl-

manlamas›na neden olan etkenler da-

ha bask›n görünüyor. Enerji ve kütle-

nin birbirine dönüflebilece¤ini biliyo-

ruz. Einstein’in ünlü formülünden

(E=mc2) yararlanarak, Günefl’ten gelen

enerjinin Dünya’n›n kütlesini ne kadar

art›rd›¤›n› hesaplayabiliriz. Bu hesap-

lamay› yapt›¤›m›zda, Dünya’ya düflen

Günefl enerjisini kütleye çevirdi¤imiz-

de Dünya’n›n 4,5 milyar y›ll›k geçmi-

flinde toplam 1017 kilogram kütlenin

Günefl’ten Dünya’ya aktar›ld›¤› ortaya

ç›k›yor. Ne var ki, bunu bir kazanç ola-

rak düflünmek pek do¤ru de¤il. Çünkü

Dünya, hemen hemen ayn› miktarda

enerjiyi, k›z›lötesi dalgaboylar›nda

uzaya yay›yor. Yani, Dünya’n›n bir ›s›l

denge durumunda oldu¤unu söyleye-

biliriz. 

Dünya’ya eklenen kütlenin önemli

bölümü, göktafllar›ndan kaynaklan›-

yor. Her gün yüzlerce ton madde bu

yolla Dünya’n›n kütlesine ekleniyor.

Bu göktafllar›n›n ço¤u atmosferde ya-

n›yor ve içerdikleri madde gaz ve toz

olarak atmosfere kar›fl›yor. Özellikle

a¤›r elementler, yeryüzünde kayaçlar

oluflturmak üzere çökeliyor. Bu yolla

ne kadar kütlenin yeryüzüne düfltü¤ü

tam olarak bilinemiyor. Çünkü, bunun

ölçülmesi çok zor. Yaln›z, yap›lan baz›

tahminler var. Buna göre, her gün or-

talama 213 ton madde bu yolla atmos-

fere giriyor. Bu, y›lda 78.000 ton yap›-

yor. Bu da her y›l kütlesinin, yaklafl›k

1,36x10-17 dünya kütlesi kadar artt›¤›

anlam›na geliyor. Bu da uzun dönem-

de bile, gezegenimizin kütlesinin

önemli ölçüde artmad›¤› anlam›na geli-

yor. 

Ço¤u yerbilimci bunun için yeterli

kan›t olmad›¤›n› düflünse de, baz›lar›

gezegenimizi belirgin biçimde “büyü-

dü¤ünü” düflünüyor. Bu varsay›ma gö-

re, atmosfere ya¤an göktafllar›, Dün-

ya’n›n kütlesini art›r›yor ve bunun so-

nucunda yer çekirde¤inin s›cakl›¤› ar-

t›yor. S›cakl›k art›fl›na ba¤l› olarak da,

çekirdek genlefliyor. Genleflme, yerka-

bu¤unun da belli bölgelerden birbirin-

den uzaklaflmas›na (özellikle okyanus-

ortas› s›rtlarda) ve yeryüzünün gide-

rek büyümesine yol aç›yor. Baz› yerbi-

limciler, bu flekilde özellikle son 200

milyon y›lda gezegenimizin belirgin bi-

çimde büyüdü¤ünü öne sürüyorlar. Ne

var ki, bu henüz sa¤lam kan›tlara da-

yanm›yor ve bir varsay›m olarak duru-

yor. 

A l p  A k o ¤ l u

Kaynaklar: 
http://home.earthlink.net
http://liftoff.msfc.nasa.gov/Academy/SPACE/SolarSystem/
http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast08dec98_1.htm
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Günefl rüzgar›, atmosferin bir 
bölümünü uzaya savuruyor.

24 Eylül 1998 tarihinde ve yar›m saat arayla al›nan bu uydu
görüntüleri Dünya’ya ulaflan jeomanyetik f›rt›nan›n 

fliddetini gösteriyor. 

Dünya’n›n manyetik alan› Günefl rüzgar›n›n büyük bölümüne kalkan oluyor; ama...
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