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ÖNSÖZ 
 

Dünya iklim sistemi çok karmaşık bir bulmaca gibidir. Bu iklim sisteminin 

Atmosfer, okyanuslar, okyonus akıntı sistemi, kutup bölgeleri, ormanlar, çöller, 

buzullar, yanardağlar, insan etkinlikleri vb. birçok değişkeni vardır. Bunların iklim 

sistemi üzerindeki tek tek etkileri ve birbirleriyle karşılıklı etkileşimleri hâlâ tam olarak 

anlaşılmış değil. Hatta bu yönde daha alınması gereken çok uzun bir yol olduğu bile 

söylenebilir. Bu nedenle hava durumu tahminlerinde, kasırga rotalarının ve gelecekteki 

iklim desenlerinin öngörülmesinde  iklim bilimcilerin en çok başvurdukları araç, 

bilgisayar ortamında oluşturulan matematiksel modellerdir. Bu matematiksel modellere 

yönelik ilk çalışmayı, 1940’lı yılların sonunda dünyaca ünlü matematikçi John von 

Neumann’ın başkanlığındaki bir grup bilim adamı başlattı. Bu çalışmalar sayesinde 

hava durumu tahmini, kişilere bağlı bir sanat olmaktan çıkıp bilimsel bir yapıya 

kavuştu. Küresel iklim sisteminin modellenmesine yönelik ilk çalışmalar da 1956’da 

başlatıldı. Gözlem tekniklerinin ve gözlem aygıtlarının gelişimiyle birlikte atmosfer 

olayları ve dünya iklim sistemine ilişkin toplanan bilgiler sayesinde matematiksel 

modeller de her geçen gün daha iyileşti. Meteoroloji uydularının kullanılmaya 

başlanması, yüksek hızlı ve büyük bellekli bilgisayarların devreye girmesiyle atmosfere 

ve okyanuslara yönelik gözlemlerin niteliğinde ve gelen verilerin değerlendirilmesinde 

de bir atılım yaşandı. 
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         GİRİŞ 
 

Günümüde, iklimbilimcilerin kullanıdığı birkaç küresel iklim modeli bulunuyor. 

Bunlar kimi zaman ayrıntılarda farklı sonuçlara ulaşsalar da genel öngörüleri aynı 

oluyor. Örneğin bu modellerin tümü, karbondioksit oranındaki bir artışın dünyada yavaş 

yavaş bir ısınmaya yol açacağını söylüyor. Bu ısınmanın gidişi de küresel enerji 

kullanma hızına bağlı olacak. Yapılan hesaplar, 1990’da 10 terawatt olan dünya güç 

tüketiminin, 2020’de 20 terawatt’a ve 2050’de de 30 terawatt‘a çıkacağını gösteriyor. 

Bununla birlikte atmosferdeki karbondioksit oranının da 2050’li yıllarda ikiye 

katlanacağı tahmin ediliyor. Bu artışın ne kadarlık bir ısınmaya yol açacağı 

konusundaysa, değişik iklim modelleri farklı sonuçlar veriyor. Bazı modeller, sıcaklık 

artışının 1°C ile sınırlı kalacağını söylerken bazıları da artışın 5°C’ye kadar 

çakabileceğini söylüyor. Bir başka deyişle küresel bir ısınmanın olacağından neredeyse 

herkes emin. Ama bu ısınmanın ne kadar olacağı, ne kadar süreceği ve en önemlisi 

dünyada ne gibi değişiklere yol açacağı konusunda kimse net bir şeyler söyleyemiyor. 

Bir derecelik bir artışın bugünkü toplumsal yapıları ve düzeni pek etkilemeyeceği 

düşünülüyor. Ancak eğer dünyanın sıcaklığı 5 °C artarsa, bu durum yalnızca insanlık 

için değil tüm canlılar için çok büyük etkileri yaratacak. 

Bu noktada politikacılar devreye giriyor. İlki 1979’da düzenlenen Dünya İklim 

Konferans’ından bu yana, sıcaklık artışının insanlık için bir yıkım olabileceği düşüncesi 

yavaş yavaş politikacıların gündemine de girmeye başladı. Ne var ki ani ve büyük 

sıcaklık artışları ve insan sağlığını tehdit eden ciddi gelişmeler olmadığı için, bu 

düşüncenin politikada yerleşmesi zaman aldı. Ama bugün gelinen noktada politikacılar 

da artık geleceğe yönelik kimi önlemler almak istiyorlar. Çünkü günümüzde yalnızca 

bilim adamlarının ve çevreci örgütlerin değil kamuoyunun da ciddi bir baskısını 

üzerlerinde duyuyorlar. Ama politikacıların doğru kararlar alabilmesi için “resmi” tam 

olarak görmeleri gerek. Bir başka deyişle küresel ısınmanın, dünyanın hangi bölgelerini 

nasıl etkileyeceğini bilmek istiyorlar. Çünkü bu kararlar, toplumsal ve ekonomik 

yapılarda köklü değişimlere yol açacak ve belki de yüz milyonlarca insanın yaşam 

biçimini değiştirecek. 

Bugünkü dünyanın en soğuk bölgesi neresidir sorusuna verilecek yanıt, kuşkusuz 

Antarktika’dır. Avustralya’nın iki katı büyüklüğündeki bu kıtanın hemen hemen tümü 

(% 98) buzla kaplıdır. Yaklaşık yüz milyon yıl önce süper kıta Gondwana’dan kopan 
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antartika yavaş yavaş bugünkü yerine oturdu. Oluşumudan sonra çok uzun bir süre 

üzerinde buz bulunmayan Antarktika’da yaklaşık on beş milyon yıldır değişmeyen bir 

buz örtüsü bulunuyor. Kıtayı kaplayan buz tabakası, gelen güneş ışınlarının %80-85’ini 

geri yansıtır. Antarktika’nın günümüzde bu denli soğuk olmasının temel nedeni budur. 

Buz tabakasının ortalama kalınlığı 1,5 km’dir. Ama bu kalınlığın 4,5 km’yi aştığı yerler 

de vardır. Dünyadaki buzların %90’ı (yaklaşık 30 milyon kilometreküp), Antarktika’da 

bulunur ve bu buzlar, dünyadaki temiz suların %70’ini içerir. Bu yapısıyla, 

Antarktika’nın dünya iklimi içinde önemli bir yeri vardır. Her şeyden önce kıta, dünya 

iklim sisteminin soğutucu birimidir. Soğutma etkisinin dünya rüzgar desenlerinin 

oluşumunda önemli bir yeri vardır. Bu etkinin yanı sıra Antarktika’nın okyanusla olan 

ilişkisi de çok önemlidir. 

       Dünya’daki iklimin en önemli öğelerinden biri de bilim adamlarının taşıyıcı bant 

(bkz. Şekil 1) adını verdikleri okyanus akıntı sistemidir. Mobius şeridine benzer 

biçimdeki akıntı, kimi zaman da yüzeyden gider. Dünyada’ki tüm ırmaklarda akan 

suların yirmi katı kadar su taşıyan  bu akıntı sistemi İzlanda yakınlarında soğur ve 

yoğunlaşarak dibe batar. Yön değiştiren akıntı dipten, güneye, Afrika’ya, doğru ilerler. 

Afrika’nın güneyinde, Antarktika yakınlarında, akıntı iki kola ayrılır. Kollardan biri 

Avustralya’nın doğusundan geçerek Pasifik Okyanusu’nun kuzeyine çıkar; sonra 

ABD’nin batı kıyılarını izleyerek güneye iner ve Avustralya’nın kuzeyinden geçer. 

Öteki kol Hint Okyanusu’nda bir çember çizer; ısınan kolun batısında birinci kolla 

birleşir. Ondan sonra taşıyıcı bant tek bir büyük biçiminde Afrika’nın batısından 

geçerek kuzeye yönelir. Yol boyunca buharlaşma nedeniyle suları azalan akıntının tuz 

oranı yükselmiştir; kuzeye yaklaştıkça da soğur. İzlanda yakınlarında bu soğuk ve 

yoğun sular dibe batar. Böylece döngü tamamlanır (bkz. Şekil 1). 

Taşıyıcı bant, okyanuslar arasında su ve ısı alışverişini sağlar. Bu sistem 

sayesinde Pasifik ve Hint Okyanuslarının sıcak suları Atlantik’e taşınır. Bu sırada 

yüzeyden giden akıntının üzerindeki hava da ısınır ve akıntının yakınından geçtiği 

karaların iklimi yumuşar. Örneğin Kuzeybatı Avrupa, taşıyıcı bant sayesinde yaklaşık 

10°C daha sıcak olur.Güney yarımkürede yaz mevsimi geldiğinde. Antarktika’da eriyen 

buzların soğuk suları da  dibe çöker ve taşıtıcı banta katılır; sonra da kuzeye yönelir. Bu 

nedenle Antraktika, hem soğukluğu hem de taşıyıcı banta aktardığı soğuk suları 

nedeniyle dünya iklim sisteminin dengesi açısından çok önemlidir. 
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               Şekil 1. Taşıyıcı Bant Sistemi (Walker dolanımı) 

 

Son yıllarda bilim adamları kıtanın iç bölgelerinin aldığı yağış miktarında bir 

artış, bunun yanında kıyılarındaki buz hacminde de bir azalış gözlüyorlar. Buz 

hacmindeki benzer bir azalma Arktik Denizi’yle dünyanın orta ve alçak enlemlerindeki 

buzullarda da kendini gösteriyor. Örneğin Afrika’da Kilimanjaro Dağı’ndaki buzul 20. 

yüzyılda kütlesinin yaklaşık dörtte üçünü yitirdi. Aynı dönemde Kafkaslar’daki 

buzulların kütlesi yarıya indi. Çin Rusya sınırında, Tiyen Şan Dağları’ndaki buzullarsa 

son kırk yıldır yaklaşık %20 küçüldüler. 

Yirminci yüzyılda denizlerin düzeyi 10-25 cm kadar yükseldi ve günümüzde de 

her yıl yaklaşık 2 mm yükseliyor. Bunun 0,2-0,6 mm kadarı okyanusların ısısal 

genleşmesinden (tıpkı yazın ısınan elektrik hatlarının sarkması gibi) kaynaklanıyor. 

Yükselmenin geri kalan bölümünün, buzların ve buzulların erimesi yüzünden olduğu 

sanılıyor. Bilim adamları bu durumu kaygıyla izliyorlar. Ama onları daha da 

kaygılandıran olay, buzulların erime hızının son yıllarda giderek artıyor olması. Örneğin 

Yeni Zelanda’daki buzullar yalnızca yirmi yılda kütlelerinin dörtte birini yitirdiler. 

İspanya’da 1980’de yirmi yedi olan buzul sayısı bugün on üçe düşmüş durumda. Peru 

Andları’ndaki Qori Kalisbuzulu, 1963-78 yılları arasında, yılda dört metre kadar geri 

çekilirken, 1995’te buzulun yıllık geri çekilme hızı otuz metreye ulaştı. Bilim 
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adamlarına göre buzullardaki bu erime, bir tek şeyi gösteriyor; küresel bir sıcaklık 

artışını. 

Sıcaklık artışının tek göstergesi buzulların erimesi değil kuşkusuz. Göllerin su 

sıcaklıklarındaki artışlar ya da atmosferde sıcaklığın 0 °C’ye düştüğü yüksekliğin, 

1970’ten bu yana her yıl, 4,5 m kadar artması da birer göstergesidir. Ancak dünya 

sıcaklığındaki artışı, en belirgin olarak gözler önüne seren kanıt, yaklaşık 140 yıldır 

dünyanın birçok yerinde tutulan sıcaklık kayıtları. Bu kayıtlar incelendiğinde, 1860-

2000 yılları arasında küresel sıcaklığın yaklaşık 0,5-0,7°C yükselmiş olduğu görülüyor. 

Sıcaklığın en hızlı arttığı dönem de son yirmi yıllık dönemdir (bkz. Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Yüzelli yıllık sıcaklık kayıtları, dünyanın bu dönemde 0,5-0,7ºC kadar 

ısındığını ortaya koyuyor. Bilim adamları, endüstri devrimiyle birlikte atmosferde 

karbondioksit ve metan gibi sera gazlarındaki  artmanın  bu ısımayla ilişkili olduğunu 

düşünüyorlar. Çünkü buz örnekleri üzerinde yapılan çalışmalar, yüz binlerce yıl 

boyunca atmosferdeki sera gazı oranlarının Dünya’nın sıcaklığıyla birlikte artıp 

azaldığını gösteriyor. 
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Bir dereceden bile küçük olan bu artışın pek de önemli bir artış olmadığı 

düşünülebilir. Ancak 1500’lü yıllarda başlayıp 1800’lü yıllara değin süren ve Avrupa’da 

Küçük Buz Çağı olarak anılan soğuk dönemde, ortalama küresel sıcaklık, bugünkü 

değerinin yalnızca 1°C altındaydı. Günümüzden 12000 yıl kadar önce sona eren son 

buzul çağındaysa dünyanın ortalama sıcaklığı bugünkü düzeyinden yalnızca 5 °C daha 

düşüktü. Bize sayı olarak pek küçük gelen bu sıcaklık değişimlerinin, iklim kuşakları, 

canlıların doğal yaşam alanları ve insanların toplumsal yaşamları üzerinde gerçekte 

büyük etkileri olur.    

İnsanlığın yerleşik yaşama geçişinden bu yana, dünya iklimi neredeyse 

değişmeyen bir gidiş izliyor. Sıcaklılarda herhangi bir ciddi değişim olmuyor. Bu 

nedenle bizler de gerek hava sıcaklıklarının gerek iklim desenlerinin dünya tarihi 

boyunca hep aynı kaldığını, değişmediğini düşünürüz. Ne var ki iklimbilimcilerin 

(klimatolojilarin) bulguları hiç de böyle olmadığını gösteriyor. Gerçekte dünya iklim 

sistemi, durgun bir yapıda olmaktan çok uzak. Yüzlerce milyon yıllık sıcak dönem, 

bunların ardından gelen onlarca milyon yıllık soğuk dönemlerin; soğuk dönemlerin  

içinde yüz bin yıllık periyotlarla ve yaklaşık on bin yıl süren hafif, soğuklu sıcaklı 

birçok dönem var. Kısacası dünya zaman zaman değişen sürelerle hem ısınıyor hem de 

sonra yeniden soğuyor. Örneğin son bir milyar yıl içinde yaklaşık 250 milyon yıl süren 

sıcak dönemlerin ardından gelen dört büyük soğuk dönem oldu. Sıcak dönemlerde, 

dünyanın  ortalama sıcaklığını  22 °C kadar olduğu sanılıyor; bugünkünden 7 °C daha 

fazla! Bu dönemlerde kıtalar bugünkü yerlerine oturmamıştır. Karaların iç bölgelerinde  

ılık ve sığ denizlerle bataklıklar  vardır. Denizin yüzeyleri yüksektir, kutuplarda buz 

bulunmaz; onlar da bitkiler ve ormanlarla kaplıdır. Bu sıcak dönemler, bir süre sonra 

soğuk ama  daha kısa süren dönemlerle kesiliyor. Bu köklü değişim de birkaç yüzyıl 

gibi kısa bir sürede oluyor. Gezegenimiz, son olarak, yaklaşık elli milyon yıl önce 

soğuk bir döneme girdi, ve  şu anda hâlâ onun içindeyiz. Bu dönemde hava sıcaklıkları 

düştü, kutuplardan başlayarak orta enlemlere değin uzanan buz  tabakaları kapladı 

dünyayı. Canlıların doğal yaşam alanları değişti. Yeni koşullara uyum sağlayamayan 

türler yok oldu; yeni türler ortaya çıktı. Bu soğuk çağda, yüz bin yıl arayla görülen ve 

yaklaşık on bin yıl süren kısa dönemlerin dışında dünya sürekli soğudu. Peki bu 

periyodik ısınma ve soğumaların nedeni nedir? 250 milyon yıllık  sıcak ya da yüz bin 

yıllık  soğuk dönemlere yol açan güçlü etkiler nelerdir? İklimbilimciler  de çok uzun 
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zamandır bu sorulara yanıt arıyorlar. İlk soruya daha yanıt bulabilmiş değiller. Ancak 

ikinci için  bazı ipuçları var. 

Kimi iklimbilimciler, kıta kayma hareketlerinin ve dağ oluşumlarının iklim 

değişimlerinde bir etkisi olabileceğini düşünüyor. Çünkü bu tür hareketler 

okyanuslardaki akıntı sistemlerini ve atmosferdeki rüzgarları etkiler. Kimi bilim 

adamları da yanardağ etkinliklerindeki periyodik bir aşırılığın iklim sistemini 

etkileyebileceğini savunuyorlar. Yanardağ patlamalarıyla atmosfere çok büyük 

miktarlarda toz yükselir. Bu tozlar, güneş ışınlarının geçişini engelleyen bir tabaka 

oluşturur ve böylece dünyanın sıcaklığı da düşer. 1991’de Filipinler’deki Pinatubo 

yanardağının patlaması yüzünden bir yıl boyunca dünyanın ortalama sıcaklığı 1°C kadar 

düşmüştü. Yanardağlardan açığa çıkan gazlar sülfirik asit yağmurlarına neden oldu. 

Klor içerikli bileşimler bugün ozan tabakası için tehdit oluşturuyor. Bu maddeler kısa 

vadede  zararlara yol açabilir. Öte yandan yanardağlardan çıkan karbondioksit uzun 

sürede sera etkisine neden olabilir. Büyük çapta yanardağ patlamaları en son 17 milyon 

yıl önce  kolombiya nehri platosunda  olmuştu. Şimdi bir yenisini beklemeye 

başlayabiliriz.  

Bunlardan başka Güneş lekeleriyle iklim olayları arasında bir ilişkinin varlığını 

arayan bilim adamları da var. Gerçekten de Güneş’in manyetik alanındaki değişimler ve 

Güneş lekeri, yayılan enerji miktarını etkiler. Bu da doğal olarak Dünya’nın aldığı enerji 

miktarının değişmesine yol açar. 

 

 
                          Şekil 3. Dünya da Pinatuba Yanardağından sonraki sülfat yoğunlığu 
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Bilim adamlarına göre dünya şu anda artık soğuma eğiliminde olmalı. Ancak son 

yüz elli yıllık gözlemler, bir şeylerin sanki ters gittiğini gösteriyor. On dokuzuncu 

yüzyılın ortalarından 1940’a değin, dünyanın özellikle kuzey yarım küresinde belirgin 

bir ısınma gözlenmişti. Sonra, 1940’tan başlayıp 1960’lı yılların sonuna değin süren 

yaklaşık 0,25 °C’lik bir soğuma yaşandı. Bu dönemde Alaska ve İslandinavya’daki 

buzulların geri çekilmesi durdu. Hatta İsviçre’dekiler ilerlemeye bile başladılar. Ne var 

ki 1970’li yıllarda dünya yeniden ısınmaya başladı. Kasım 1976’da iklimbilimci Dr. 

Wallace S. Brroecker “Yirmi-otuz yıl sürecek, hızlı bir ısınma döneminin başında 

olabiliriz. Eğer doğal soğuma eğilimi sona erdiyse, küresel sıcaklık büyük bir artış 

gösterecektir. Bu ısınma 2000 yılında, dünyanın ortalama sıcaklığını son bin yılın en üst 

düzeyine çıkartabilir” demişti. Bugünkü durum ortada: Ağaç halkaları, buz örnekleri, 

mercanlar ve okyanus tabanlarından alınan örnekler, 1997 yılının son 1200 yıllık dönem 

en sıcak yıl olduğunu ortaya koydu. 1998 ise 1997’den bile daha sıcak geçti. 

 

 
 Şekil 4. 1991’de Patlayan Pinatuba yanardağı 
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         İklim sistemi, yerküre’nin yaklaşık 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca 

milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal olarak değişme 

eğilimi göstermiştir. Etkileri jeomorfojik (Ek 1) ve klimatolojik (Ek 2) olarak iyi bilinen 

en son ve en önemli doğal iklim değişiklikleri, 4. Zaman’daki  buzul ve buzularası 

dönemlerde oluşmuştur. Ancak 19. yüzyılın ortalarından beri, iklimdeki doğal 

değişebilirlik ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme 

girilmiş ve küresel ortalama yüzey sıcaklığı, 19. yüzyılın  sonundan günümüze kadar 

yaklaşık 0,5 °C lik bir artış göstermiştir. Bu yüzden, günümüzde iklim değişikliği, 

küresel iklim sisteminde değişikliklere neden olabilecek doğal iç ve dış kuvvetlerin ve 

etmenlerin yanı sıra, sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikeri de dikkate alınarak 

tanımlanmakta ve değerlendirmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çevre Sözleşmesi’nde, karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim 

değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini 

bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan  bir değişiklik biçiminde 

tanımlanmıştır. 

 

         ATMOSFER 
 

Güneş sisteminde Merkür dışındaki tüm gezegenlerde, hatta kimi gezegenlerin 

uydularında bile atmosfer bulunur. Bu atmosferlerin kalınlığı, içerdiği gazlar ve yapısı 

gezegenden gezegene değişir. Örneğin Mars’ta, karbondioksitten (CO2) oluşan ince ve 

soğuk bir atmosfer vardır. Öte yandan Venüs’te başka yine CO2 olmak üzere, azot, 

kükürt dioksit ve su buharından oluşan çok yoğun ve sıcak bir atmosfer bulunur. 

Mars’ın yüzey sıcaklığı 130°C’ye kadar düşerken Venüs’te sıcaklık 500°C kadardır. 

Mars’ın atmosferi çok incedir ve Güneş’ten gelen yüksek enerjili morötesi ışınları 

engelleyecek bir yapıda değildir. Öte yandan Venüs’ün atmosferindeki bulut tabakası 

öylesine kalındır ki yüzeyden Güneş’i görmek olanaksızdır. Her iki gezegenin atmosferi 

de  bugün için hem insanlar hem de Dünya’daki başka canlılar açısından kimi 

mikroorganizmalar dışında bu gezegenleri yaşanamaz kılıyor. Yeryüzünde yaşam, 

atmosferimizin oluşturduğu uygun koşullar sayesinde başlamış ve onun değişimleriyle 

birlikte evrim geçirerek biçimlenmiştir. 
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Bilim adamları, oluşumunun ilk aşamalarında Dünya’nın bir atmosferi 

bulunmadığını düşünüyorlar. Tektonik hareketlerin sonucunda Dünya’nın iç 

kısımlarından gelen gazların zamanla bir atmosfer oluşturduğu varsayılıyor. Bu ilk 

atmosferin içeriği ve yapısı bugünkünden çok farklıydı. Örneğin oksijen yok denecek 

kadar azdı; bir ozon tabakası da yoktur. 

Günümüzde  dünya atmosferini oluşturan temel gazlar azot (N2) ve oksijendir 

(O2). Bu iki gazın yanı sıra argon (Ar), karbondioksit (CO2), metan (CH4), su buharı 

(H2O), eser miktarda başka gazlar ve havada asılı küçük parçacıklar, ayresoller  

bulunur. Atmosferimiz, birbirinden farklı özellikler gösteren katmanlardan oluşur. 

Gazların, her katmandaki oranları değişiktir. Ama ilk yüz kilometre boyunca azotun   

(% 78) ve oksijenin (% 20,5) oranları pek değşmez. Yükseklik arttıkça katmanlardaki 

gazların yoğunluğu (metreküpteki atom ya da molekül sayısı) da düşer. 

Atmosferin ilk ve en son yoğun tabakası troposferdir. Troposferin kalınlığı 

yalnızca 10-15 km’dir. Ancak atmosferdeki gaz kütlesinin %85’i de bu katmanda 

bulunur. Burada yükseklik arttıkça sıcaklık azalır; en üst kısımları -60°C kadardır. 

Atmosferdeki su buharının hemen hemen tümü buradadır. Troposferin üzerinde 

yaklaşık 50 km kalınlığındaki kuru ve daha az yoğun stratosfer yer alır. Stratosferin 

ilginç bir özelliği vardır; troposferin tersine, sıcaklık yükseklikle birlikte artar. 

Güneş’ten gelen morötesi ışınlar, stratosferin üst kısımlarındaki (35-48 km arası) iki 

atomlu oksijen moleküllerini parçalar. Ama oksijen atomları, bu kez ozon (O3) 

oluşturacak biçimde yeniden birleşirler. Oluşan ozon tabakası, Güneş’ten gelen ve 

Dünya’daki yaşam için tehlikeli olan morötesi (Ek 3a ) ışınların geçişini engeller. 

Stratosferden sonra sırasıyla mezosfer, termosfer ve iyonosfer yer alır. 

Uzaydan bakıldığında, dünyamızın yaydığı enerjinin dalgaboyuyla, -18°C’deki bir 

cisimden yayılan enerjinin dalgaboyunun aynı olduğu görülür. Ne var ki Dünya’da 

ortalama yüzey sıcaklığı 15°C’dir. Bu durum, ısının yeryüzüyle atmosferin alt 

katmanları arasında tutulduğunu gösterir. Gerçekten de Güneş’ten Dünya’ya gelen 

enerji, troposferde tutulur. Atmosfer olayları diye adlandırdığımız rüzgar, yağmur, dolu, 

fırtına vb. olaylar hep bu alt ve en yoğun tabakada olur. 
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        SERA GAZLARI 
 

Dünyanın kabuğu  deninince akla hemen, dünyanın iç kısmında sıvı durumundaki 

mantonun  üzerinde bulunan ve kalınlığı yer yer 6 km ile 7 km arasında değişen katı 

bölüm, litosfer gelir. Ne var ki bilim adamlarının  Dünya ‘nın kabuğun’dan anladıkları 

daha farklıdır. Onlara göre kabuk, o katı bölüm, litosfer, ile birlikte hidrosferi 

(okaynuslar,denizler, göl ve ırmaklar), atmosferi ve buralarda yaşayan canlıları 

(biyosfer) da kapsar. Kapuğu oluşturan bu katı, sıvı ve gaz  bölümler ve biyosfer 

birbirleriyle  sürekli ve yoğun  bir etkileşim içindedir. Bunlardan herhangi birindeki bir 

değişiklik  ötekilerde  de değişmelere yol açar. Karbondioksit çevrimi, bu karşılıklı 

ilişkiyi ortaya koyan güzel ve somut bir örnektir. 

Yaşam, havadaki karbondioksitin, canlı organizmalardaki karbon  temelli organik 

bileşiklere dönüşmesi üzerine kuruludur. Dünyadaki karbonun büyük bölümü 

kayalardadır. Ancak kayalardaki karbonun çevrime katılması çok uzun sürer. Öte 

yandan atmosferle hidrosfer arasında çok daha hızlı bir karbon  alışverişi vardır. 

Atmosferdeki karbondioksiit suda çözünerek karbon asit oluşturur. Sonra sırasıyla 

bikarbonat ve  karbonat iyonlarına dönüşür. Suyun içinde yaşayan bitkiler fotosentez 

için suda çözünmüş olarak bulunan karbonatlardan ve karbondioksitten yararlanırlar. 

Okyanus her yıl atmosferden yaklaşık milyar ton karbondioksit çeker ve 100 milyar ton 

kadar da karbondioksit salar. Okyanusların karbon çevirimindeki etkisi bilinmekle 

birlikte bu çevrimde yer alırken hangi iç süreçlerin işlediği hâlâ açıklığa kavuşmuş 

değil. 

Karadaki bitkiler de fotosentez sırasında atmosfedeki karbondioksiti alır ve 

karbon temelli bileşiklere çevirir. Bunların bir bölümü metalizmalarında (Yaşamlarını 

sürdürebilmek için) kullanılır; geri kalan bölümü de depolanır. Bitkilerin depoladığı 

karbon, bitki yiyen hayvanlara geçer. Kara bitkileri fotosentez yoluyla her yıl yaklaşık 

100 milyar ton karbondioksiti atmosferden çeker. Bitkiler, hayvanlar ve toprak her yıl 

soluma yoluyla 100 milyar ton karbondioksiti salar 
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Şekil 5. Sera Gazların Küresel Isınmadaki Payları 

 

Tablo 1  Atmosferik halokarbonların kaç yıl etkin kalabildiklerine ilişkin tablo 

Kimyasallar Endüstriyel ya da çok  

bilinen isimleri 

Ömürleri(yıl) 

CCI2F2 CFC-12 100 

CCI3F CFC-11 45 

CCI2F2CCIF2 CFC-113 85 

CH2CCI3 Metil Kloroform 4,8 

CCI4 Karbon tetraklorit 35 

CBrF3 H-1301 65 

CBrCIF2 H-1211 16 

CHCI2F HCFC-22 12 

CH3CCIF2 HCFC-142b 19 

HC3CCI2F HCFC-141b 9 
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Karbon, ağaç dokularında da depolanır. Kayalardan sonra karalardaki en büyük 

karbon deposu ormanlardır. Yaşayan ormanlar yeryüzündeki, geçmiş dönemlerde 

yaşamış ormanlar da yer altındaki (kömür, petrol ve doğalgaz biçiminde) karbon 

depolarıdır. Dünyadaki doğal süreçlerin on milyonlarca yıldır depoladığı bu karbon 

stokları, yirminci yüzyıl boyunca insanlar tarafından çok hızlı bir biçimde atmosfere 

(karbondioksit olarak) geri verilmiştir. Hâlâ da veriliyor. Öte yandan atmosferdeki 

karbondioksit oranını düşürecek ormanlar da hızlı yok ediliyor. Fosil yakıtların  

tüketimi  ve ormansızlaşma yüzünden her yıl atmosfere yaklaşık 7 milyar ton karbon 

dioksit salınıyor. 

 

 
Şekil 6.  Kişi Başına Düşen Karbondioksit Oranı 

 

Şu anda atmosferde 750 milyar ton dolayında karbondioksit bulunuyor. Bitkilerin, 

hayvanların ve toprağın soluması, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaştırma ve 

okyanus-atmosfer etkileşimi yüzünden her yıl yaklaşık 207 milyar ton karbondioksit 

atmosfere salınıyor. Bu miktar her yıl artıyor. Öte yandan, kara bitkilerinin fotosentezi 

ve yine okyanus-atmosfer etkileşimi nedeniyle de yaklaşık 204 milyar ton karbondioksit 

her yıl atmosferden  çekiliyor. Bu durumda yılda 3 milyar ton dolayında karbondioksit 

atmosfere ekleniyor. Bu da aslında insanların fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosfere 

salınan karbondioksit miktarına eşit. Ne var ki dünyadaki fosil yakıt rezerveleri, 

atmosferdeki karbondioksit düzeyini 5-10 katına çıkaracak denli fazla. Bilim 
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adamlarının tahminlerine göre insanlar, yer altındaki bu karbon stoklarını yavaş yavaş 

atmosfere aktaracak. 2050 yılında atmosferdeki karbondioksit oranının 1850’deki 

düzeyin iki katına, 2100’de de üç katına çıkması bekleniyor. 

Su buharı ve karbondioksitle birlikte, Dünya’nın ısınmasına yol açan bir başka 

gaz da metandır. Havadan hafif olan metan, renksiz ve kokusuz bir gaz ve atmosferde, 

karbondioksit miktarının iki yüzde birinden daha az bir oranda bulunuyor. Ama metan 

moleküllerinin ısı tutma yeteneği, karbondioksit molekülünün 20 katıdır. Atmosferde 

kalış süresi de 10 yıl kadardır. Bilim adamları yaşadığımız küresel ısınmanın % 10-

15’lik bölümünden atmosferdeki metanın sorumlu olduğunu düşünüyorlar. 

Atmosferdeki metan miktarı tıpkı karbondioksit miktarı gibi biyolojik süreçlerden 

etkileniyor. Ölen bitki ve hayvanların anaerobik (Ek 4) çözünmesi sırasında topraktaki 

bakterilerce ortaya çıkartılıyor. Bu nedenle de nemli topraklarda, pirinç tarlalarında, 

bataklık bölgelerde ve çöplüklerde bolca bulunur. Ayrıca doğal gazın %50-90’ı 

metandır. Petrol, doğal gazın ve maden çıkarma çalışmaları sırasında da atmosfere 

metan karışır. Günümüde atmosferdeki metan oranı 18. yüzyıldakinin 2,5 katıdır. 

Yapılan araştırmalar metan miktarının her yıl %1 oranında arttığını gösteriyor. Küresel 

ısınma organik madde çözümünü hızlandırdığı için bilim adamları metan miktarındaki 

bu artışın daha da hızlanacağını tahmin ediyorlar. 

 
                   Şekil 7.Dünya daki Karbondioksit Salınımları 
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Buzdolaplarında soğutucu gaz olarak ve köpük izolasyonunun yapımında 

kullanılan CFC gazları ozon tabakasının bir numaralı düşamanı, 1986 yılı ölçümlerine 

göre, küresel CFC üretiminin dörtte biri soğutma amacıyla kullanılıyordu. Şu anda, 

Avrupa topluluğu’na üye ülkelerde CFC gazlarının üretimi yasaklanmış durumda. 

Ancak üreticiler depolarında bulunan CFC gazları içeren buzdolaplarını satabiliyorlar. 

CFC’lere alternatifi olarak düşünülen hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) da ozon 

tabakasına zarar verdiği için artık buzdolaplarında soğutucu gaz olarak ve izolasyon 

köpüğü yapımında ozon tabakasına zarar vermeyen hidroflorokarbonların (HFC) 

kullanılması özendirilir. 

Hidroflorokarbonlar sera etkisini arttırmada çok etkili. CO2’nin 1200 katı kadar. 

2000 yılında HFC lerin CFC pazarının %25 ini ele geçireceği tahmin ediliyor. Buna 

göre 2000 yılına kadar tam 1.931 milyon  ton  CO2’ ye denk gelen HFC nin atmosfere 

yayılacağı hesaplanmış. 

    Aslında hem HCFC lere, hemde HFC lere alternatif olarak kulanılabilecek gazlar var; 

1930 larda CFC lerin gelişrtirilmesine kadar soğutmada kullanılan gazlar olan 

hidrokarbonlardır. Hidrokarbonlar ozon tabakasına zarar vermiyor. CO2 nin 3-4 katı 

olan sera etkisini arttırma özelliği ise onun 1200 katı olan HFC larınkiyle 

karşılaştırldığında  oldukca önemsiz kalıyor. Ayrıca hidrokarbonlar CFC lerden daha 

ucuz ve zehirsiz. 

 Bir elektrik santrali, sıradan bir buzdolabını çalıştırabilecek enerjiyi üretebilmek 

için atmosfere yılda 0.5 ton kadar CO2 yayıyor. Evlerdeki buzdolapları tarafından 

harcanan enerji, evlerde tüketilen toplam enerjinin %36 sına karşılık geliyor. Enerfi 

tasarrufu sağlayan buzdolabı modellerinin bazıları, %70’e varan oranlarda daha az 

enerji  tüketiyor. Enerji tüketimi konusunda en verimli modellerinse CFC ve HFC 

kullanmaya modeller olduğu söylenebilir. 

 

          SERA ETKİSİ 
 

Güneş in iç bölgelerinde  oluşan füzyon tepkimeleri sırasında, çok büyük miktarda 

enerji açığa çıkar. Bu enerji yavaş yavaş Güneş in yüzeyine doğru iletilir ve ordan da 

bütün dalgaboylarındaki  elektromanyetik dalgalar biçimde uzaya yayılır. Güneş  

sistemindeki gezegenler, büyüklüklerine ve Güneş’e olan uzaklılarına göre bu enerjinin 

küçük bir bölümü paylaşırlar, geri kalanı uzayda yayılmayı sürdürür. 
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Dünya’ya gelen ışınların yaklaşık dörte biri bulutlardan  yansıyarak uzaya döner. 

Geri kalan enerjinin yaklaşık dörtte birini (% 28) stratosferdeki ozan tabakasıyla 

troposferdeki bulutlar ve su buharı soğurur. Atmosferin soğurduğu ışınarın %90 ı bizim 

göremediğimiz  kızılötesi (Ek 3b)  ve morötesi  ışınlar  %10 u da görünür  ışındır. Bir 

başka  deyişle atmosfer, Güneş’ten gelen  görünür  ışınların onda dokuzunun yeryüzüne  

geçişini engellemez. Yeryüzüne ulaşılan bu ışınlar da onu ısıtır. Tropikal (Ek 5) 

kuşaktan yükselen  sıcak  hava kutuplara doğru, soğuk  kutup havası da yüzeye inip 

ekvatora doğru yönelir. Böylece  atmosfer  olayları, su çevrimi, karbon çevrimi v.b. 

süreçler  işleyerek dünyada yaşamın sürmesi sağlanır. 

Gelen ışınlarla ısınan Dünya, tıpkı dev bir radyotör  gibi davranmaya başlar. 

Ancak bu ısıyı güneş gibi tüm dalga boylarında yayamaz. Yanlızca kızılötesi ışınlar 

biçiminde yayabilir. Yüzeyden yayılan bu ışanların yanlızca küçük bir bölümü uzaya 

gidebilir. Çünkü atmosferdeki su  buharı, karbondioksit ve metan molekülleri bu ışnları 

soğurur; Sonra da yüzeye  doğru yansıtır. Böylece dünyanın yüzeyi ve troposfer, olması 

gerekenden daha sıcak olur. Bu olay, güneş ışınlarıyla ısınan  ama içinde ısıyı dışarıya 

bırakmayan seraları andırır. Bu nedenle de doğal sera etkisi olarak bilinir (Şekil 8). 

Bu sürecin başlıca aktörleri olan su buharı, karbondioksit ve metan da sera etkisi 

yapan gazlar  ya da kısaca sera gazları olarak anılırlar. Bunların yanı sıra azot oksit 

(N2O) ve kloroflorokarbonlar (CFC) da sera etkisi yapar ancak bunların atmosferdeki  

oranları çok küçüktür.  

Dengeli bir sera etkisinin dünya daki yaşam için  büyük bir  önem arz eder. Ayrıca 

dünya üzerinde  yaşamamızı olanaklı kılan doğal olaydır. Çünkü dünyayı sıcak ve 

yaşanabilir kılar. Hatta Dünya ‘da yaşamın başlamasının bile sera etkisiyle belki bir 

ilişkisi olabilir. Su buharı ve karbondioksit gibi sera etkisi gazları olmasaydı dünya, 

ortalama sıcaklığı olan 15 °C  den tam 33 derece daha soğuk olacaktı. Öte yandan 

şiddetli bir sera etkisinin Dünya’yı olduğundan daha sıcak yapmasının yalnızca insan 

için değil tüm canlı türler için  yaşamsal  bir önemi vardır. Hatta Dünya’da yaşamın 

başlamasının bile sera etkisiyle belki bir ilişkisi olabilir. 
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Şekil 8. Güneş’ten gelen ışınların bir bölümü bulutlar tarafından  yansıtılır, bir bölümü 

atmosferce soğurulur, bir bölümü de yeryüzüne ulaşır. Yeryüzüne ulaşan ışınların küçük 

bir  bölümü doğrudan yansır, geri kalanıysa  Dünya’yı ısıtır. Isınan Dünya kızılötesi ışın 

yaymaya başlar. Ancak Dünya’nın yaydığı  bu ışınlar uzaya yayılamadan atmosferdeki 

sera gazlarınca soğurulur ve geri Dünya’ya yansıtılır. 
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Sera etkisine, yeryüzünden uzaya geri yansıtılacak olan güneş enrejisini soğuran  

atmosferdeki gazlar yol açar. Güneşten gelen enerji, kısa dalga ışınımlarıdır. Bu 

enerjinin bir bölümü dünya tarafından soğurulur, bir bölümüyse uzun dalga ışınım 

olarak uzaya geri yansır. “Sera gazları”, kısa dalga ışınımın geçmesine izin verir, ancak 

uzaya geri dönecek olan uzun dalga ışınımı emer. Sera gazları, öncelikle su buharı, CO2 

metan ve diazotmonoksit gibi gazlar ve kloroflorokarbonlar(CFC) gibi endüstriyel 

gazlardır. 

Endüstri Devrimi’yle birlikte son 200 yıldır, bu gazların atmosferdeki 

konsantrasyonu önemli ölçüde arttı. Özellikle CO2, metan ve NO gibi sera gazlarının bu 

ölçüde yayılmasının ana nedeni, enerji üretimi ve taşımacılık sektörlerinde kullanılan 

fosil yakıtlarını ve ormanların yok edilmekte olmasıdır. İnsanlar tarafından üretilen sera 

gazları nedeniyle, dünyamızın ortalama sıcaklığının 1880 yılından beri  0,5°C-0,56°C 

arttığı tahmin ediliyor.  

Kloroflorokarbonlar gibi insan yapısı kimyasal maddelerle ozan tabakasına zarar 

verilecek  zararlı mor ötesi ışınların dünyamıza  artan düzeylerde ulaşmasına neden 

olunuyor. Bitkiler, hayvanlar ve tüm ekosistemlere verdiği zararların yanı sıra mor ötesi 

ışınların artması, okyanuslardaki planktonların (Ek 6) üremesini de engellemektedir. 

Denizlerdeki besin zincirinin en altındaki mikroorganizmalar olan planktonların 

yoğunluğunun azalması, bütün deniz canlıları için yaşamsal önem taşır. Ormanların yok 

edilmesi ve ozon tabakasının incelmesiyle gezegenin karbon çevrimine yapılan 

müdahele, sera  etkisinin artması doğrudan etkilemektedir.  

1970’li yılların başında ABD nin Cornell Üniversitesi’ndeki iki bilim adamı, Carl 

Sagan ve George H. Mullen ilginç bir düşünce ortaya attılar. Dünya’da okyanusların 

yaklaşık 3,8 milyar yıldır var olduğu ve en basit yaşam biçimlerinin de bu okyanuslar da 

ve yaklaşık 3,5 milyar yıl önce ortaya çıktığı tamin ediliyor ayrıca aynı dönemde 

oluşumunun ilk aşamalarındaki Güneş’in bugünkünden %30 daha sönük olduğu ve 

çevresine daha az enerji yaydığı da biliniyor. Sagan ve Mullen in düşüncesine göre o 

dönemde  Güneş’ten gelen enerji  miktarı, Dünya’yı bugünkü gibi ısıtamayacak ve 

okyanuslardaki suların da sıvı olarak  bulunmasına olanak vermeyecek denli azdı. Bu 

durumda okyanusların donması ve yaşamında ortaya hiç çıkmaması gerekirdi. Ama hiç 

de öyle olmadı. Çünkü o dönemde atmosferin yapısı ve içeriği bugünkünden çok 

farklıydı. Güneş’ten gelen yetersiz enerjiye karşın  Dünya’nın yüzeyi, suların sıvı 
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kalmasını sağlayacak denli sıcakdı. Bunun nedeni de günümüzdekinden çok daha 

şiddetli bir sera etkisinin yaşanıyor olmasıydı. O dönemde atmosferdeki CO2 oranı 

bugünkü düzeyinin 100-1000 katıydı. Zamanla Oksijen üreten alglerin ve fotosentez 

yapan kara bitkilerinin ortaya çıkmasıyla bu oran giderek düştü. Atmosferin içeriği 

değişmeye başladı. Canlılar sayesinde atmosferdeki karbondioksit sürekli azalırken 

oksijen miktarı arttı.  

Bu düşüncenin kanıtlanması olanaklı değil. Kuşkusuz başka bilim adamları sera 

etkisini dışlayan değişik senaryolar üretebilir. Ama Sagan H. Mullen‘in senaryosunda 

aksayan bir yan da yok. Atmosferimizin içeriğinin, milyarlaca yıllık dünya tarihi 

boyunca zaman zaman değişmiş olduğu artık  herkesce  biliniyor. Hatta bunun somut 

bir örneğini, bugün biz de tanıklık ediyoruz. 20. yüzyıl boyunca sera gazlarının 

atmosferdeki oranları sürekli arttı ve hâlâ da artıyor. Bunlardaki artış atmosferin ısı 

tutma kapasitesini arttırıyor ve böylece küresel sıcaklığın yükselmesine yol açıyor. Bu 

gazlar arasında en etkilisi su buharıdır. Dünyadaki sera etkisinin %75’inin su 

buharından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu durum, ilginç ve tehlikeli olabilecek bir 

kısır döngü oluşturuyor. Çünkü Dünya ısındıkca okyanuslardan, deniz, göl ve 

ırmaklardan daha büyük miktarlarda su, buharlaşıp atmosfere karışır. Atmosferdeki 

daha çok su buharı sera etkisinin artması yani dünya’nın biraz daha ısınması gerekir. 

Ancak insanların  su çevrimi üzerinde yapabiledekleri doğrudan bir etki yoktur. Diğer 

tarafdan sera etkisini arttıran öteki gazların büyük bir bölmünü insanlar üretiyor. 

Bunların başında da karbondioksit geliyor. 

Onyedinci yüzyılın başlarında keşfedilen karbondioksit, renksiz bir gazdır. 

Atmosferde %0,03 oranında  bulunuyor. Temel olarak, karbon içeren  meddelerin 

(kömür, petrol, doğalgaz v.b) yakılmasıyla , fermantasyonla, hayvan ve bitkilerin 

solumalarıyla üretilir. 

Günümüzde  bilim adamları, 1860’tan bu yana  görülen yaklaşık 0,7 ºC’lik 

küresel ısınmanın  %60 lık bölümünden  karbondioksitin  sorumlu olduğu kanısındalar. 

Çünkü atmosferdeki karbondioksit miktarı son 200 000 yılın en üst düzeyinde. Bu kadar 

fazla karbondioksitin atmosfere karışmasından da kuşkusuz otomobillerde, fabrikalarda, 

elektrik santrallarında v.b. fosil yakıtları yakan  insanlar sorumludur. 

Gerçekte bu düşünce hiç yeni de değil. Daha 19.  yüzyılın ortalarında, atmosferin 

bileşimindeki küçük değişimlerin bile büyük iklimsel  değişikliklere  yol açabileceği 
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tahmin ediliyordu. Bu konu üzerinde çalışan ve atmosferdeki karbondioksitin dünya 

iklim sistemine olan etkisini ilk farkeden, nobel ödüllü  İsveçli Svante A.Arrhenius 

oldu. Arrhenius 19. yüzyılın sonlarında, karbondioksit oranındaki  değişimin, dünyanın 

yüzey sıcaklığını nasıl etkileyeceğini hesapladı.  Onun hesaplarına göre karbondioksit 

oranı iki katına çıkarsa, yaklaşık 6 ºC lik bir küresel ısınma olacaktı! Arrhenius’un  

bulduğu değer, bugün  iklimbilimcilerin  öngörülerine  oldukça yakın. 

Bu konuya yönelik ilk pratik uygulamalar ancak 20. yüzyılın ortalarında 

gerçekleştirildi. Atmosferdeki karbondioksit miktarının sistematik olarak gözlenmesine 

1958’de başlandı. O yıllarda yapılan gözlemler, yaklaşık yüz yıllık bir dönemde 

atmosferdeki karbondioksit miktarını %25 oranında artmış olduğunu ortaya koydu. 

Bilim adamları, bu artışın nedeninin fosil yakıtların  kullanılması ve ormanların yok 

edilmesi gibi insan etkinlikleri olduğunu düşünüyor. Çünkü buz örnekleri üzerine 

yapılan çalışmalar  atmosferdeki karbondioksit  oranının binlerce yıldır değişmediğini 

ortaya koyuyor,  taki endüstri devrimi başlayana dek. 

 

 

Şekil 9. Küresel ısınmanın durdurabilmesi için tüm ülkelerin atmosfere saldıkları 

CO2  miktarında çok ciddi bir azalma olması gerekiyor. Ne var ki sanayileşmiş ülkeler 

ve de gelişmekte olanlar bu yönde her hangi bir önlem almıyorlar. Karbondioksit düzeyi 

de azalmak şöyle dursun sürekli olarak yükseliyor, bu hızla giderse 2100’de 1850’deki 

düzeyinin 3  katına çıkması bekleniyor. 
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          ORMANLAR 
 

Bitkiler, fotosentez yoluyla yılda 100 milyar ton karbon emer ve buna yakın bir 

miktarı da solunumla bırakırlar. Bu karbon akışlarının miktarı öyle büyüktür ki, fosil 

yakıtlarla açığa çıkan 6,5 milyar ton karbon bunun yanında çok küçük kalır. Karada 

gerçekleşen fotosentezin ve solunumun çoğu, odunsu bitkilerin bulunduğu ormanlar ve 

savanlar gibi ekosistemlerde olur. Solunumla ortaya çıkan akışın bir bölümü bitkilerin 

kendisinden kaynaklanır. Yaklaşık  %50’siyle bitkilerin ürettiği organik malzemelerin 

mikroplar aracılığıyla bozulmasıyla açığa çıkar. Toprakta depolanan bu organik 

maddelerin çoğu, yavaş bozulan lignin (odunsu bitkilerin hücre duvarlarının ana 

malzemesi) artıklarıdır. 

  CO2 birikiminin küresel desenlerinden, karalarda fotosentezin ve solunumun 

dengede olmadığı; fotosentezin yılda iki milyar ton karbonla solunumu geçtiği 

anlaşılmakta. Bu akışları belli orman alanlarında ölçmek de olası. Ölçümler, açıkça eski 

ve zarar görmemiş ormanlarla, orta yaşlı ormanların sanılandan daha fazla CO2 

soğurduğunu gösteriyor. Bunun nedenleri, artan CO2 gübrelemesi (CO2 fotosentezi 

uyarır) ve insan azot atıklarının artması (o da gübre yerine geçer) olabilir. Yani 

ormanlar bir tahliye deliği işlevi görüyor. Atmosferdeki CO2’yi toplayarak bu gaza bağlı 

ısınmaya azaltan küresel bir çevre hizmeti yapıyor. Ancak, bu durum kalıcı olmayabilir. 

Şimdiye kadar araştırma yapılan tüm ormanlarda, salınana karşı toplanan karbon 

lehindeki farkın çok küçük olduğu görülmüş. Geleceğin “sera” dünyasında fotosentez, 

artan CO2 düzeyleri ve azot atıklarıyla birlikte çoğalacak ve “delik”ten akıp giden 

karbon miktarı çoğalacak. Fakat, her doktorun bildiği gibi, sıcaklık arttıkça solunumun 

hızı da artar. Yani, genel olarak, solunumun (hem bitkilerin kendisinin, hem organik 

maddelerin bozulmasının) küresel ısınmayla artması beklenir. Böyle olunca da, küresel 

değişim modellerinin ortak görüşü, ormanların oluşturduğu tahliye deliğinin daralacağı; 

uzun dönemde ormanların da atmosfer için birer karbon kaynağı olacağı. 

Nature dergisinin 20 Nisan 2000 tarihli sayısında yer alan iki araştırmanın 

sonuçlarıysa, bizi görüşlerimizi değiştirmeye zorluyor. Giardina ve Ryan’ın 

araştırmalarına göre, on yılları kapsayan uzun zaman dilimlerinde, organik maddelerin 

bozulma süreci aslında ısıya çok duyarlı değil. Öyle görülüyorki, kısa süreli ısınma 

deneyleri solunumun artacağını gösterse de, bu deneyler solunumun artan ısıya 
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tepkisinin uzun vadeli özelliklerini belirlemede yetersiz kalıyor. Avrupa ormanlarındaki 

CO2 ölçüm istasyonlarından toplanan verilerin sunulduğu ikinci makaledeki sonuçlar 

daha da şaşırtıcı. Valentini ve arkadaşlarının çalışması, daha soğuk iklime karşın kuzey 

enlemlerinde, solunumun karbon dengesinde ağırlıklı birleşen olduğunu gösteriyor. 

Buna göre, İzlanda’dan İtalya’ya kadar ki enlemlerde değişkenlik gösteren şey sanıldığı 

gibi fotosentez değil, solunumdur. 

Bu bulgular genellenebilir mi? Tüm Avrupa için geçerli özellikte orman türleri 

belirlemenin güçlüğüne karşın, bilim adamları, bulguların bu enlemler için gerçek bir 

eğilimi ortaya çıkardığı görüşündeler. Şimdi, ABD’deki benzer bir istasyon ağından 

gelecek sonuçların bu eğilimi doğrulaması bekleniyor. Tropik ormanlardaki karbon 

akışlarının öteki ormanlardan daha fazla olduğunu biliyoruz. Ancak, henüz sıcaklığın 

karbon dengesindeki uzun vadeli etkileri üzerine yorum yapmaya yetecek kadar veri 

yok. Küresel tabloyu tamamlamak için yağmur ormanlarından ve savanlardan daha 

fazla veri gerekiyor. 

Peki toprak solunumu daha soğuk bir iklimde neden daha baskın oluyor? Neden, 

belki toprağın kuzeyde daha uzun süre nemli kalması ve soğukta iş görmeye alışık 

mikropların yılın daha uzun bir bölümünde etkin olabilmeleri; buna karşın güney 

enlemlerinde mikropların, yılın toprağın kuru olduğu daha uzun bölümlerinde etkisiz 

kalmalarıdır. Bir başka olasılık da, kuzey enlemlerinde eski, soğuk dönemlerde organik 

madde olarak birikmiş daha çok karbon bulunması ve bunların, toprağın ısınmasıyla 

ancak şimdi bozulmaya başlamalarıdır. Birinci durum için ekosistem solunumunun, 

sıcaklıktaki uzun vadeli artışla birlikte artacağını varsaymışlar. İkinci durum içinse, 

modeli biraz değiştirerek ekosistem solunumunun sıcaklıktaki günlük ve mevsimlik 

değişimlere tepki vermeye devam edeceği, fakat uzun vadeli sıcaklık değişimlerine 

duyarsız olacağını varsaymışlar. 

Birinci durum doğruysa, tahliye deliği daralır ve orman atmosferdeki CO2’yi 

temizlemede verimsizleşir. Eğer ikinci durum doğruysa, fotosentez artışının etkisi 

solunumun artmasıyla maskelenmez; orman atmosferdeki CO2 için giderek daha geniş 

bir tahliye deliği olur. 

Her durumda, iki araştırmanın sonuçları, küresel bitki değişimi modelleri üzerinde 

çalışan araştırmacılara önemli bir ileti gönderiyor. Toprak solunumu modelleri için, 

yalnızca kısa vadeli deneylerin sonuçlarını kullanarak parametreler koymak yanıltıcı 
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olabilir. Solunum modelleriyle iklim değişikliği modelleri tam olarak eşlendiğinde, 

küresel ısınmayı arttıran solunumla küresel ısınma arasındaki olumlu geri besleme, 

yalnızca sınırlı bir süre için ilerleyebilir; kolay bozulan topraktaki organik maddeler 

tükenene kadar. Yoksa bu, küresel ısınma konusundaki kıyamet tablosunun artık 

imkansız olduğu anlamına mı geliyor? 

 

        OZON TABAKASI 
 

Ozan tabakası, kloroflorokarbonların (CFC) yol açtığı  bozulmaya çok uzun 

süredir maruz kalıyor. CFC’ler soğutucularda kullanılan gazın ana maddesi. Ayrıca, 

özellikle batı toplumlarında  yaygıın olarak kullanılan deodorant spreyler de bunları 

yoğun olarak içeriyor. 1928’de keşfedilen CFC ‘lerin kullanım alanları çok geniş yaşam 

süreleri çok uzun. Kullandıktan sonra atmosferde yükselerek stratosfere kadar çıkan 

CFC ler ozon tabaksının oluşturan üçlü oksijen moleküllerinin yapısını bozuyor. 

Ozon tabakasında Antartika’nın üzerinde  oluşan  delik, 1977’den beri söyleniyor 

olmasına rağmen ancak 1985’te  gündeme geldi. Viyana da yapılan toplantıda ozon 

tabakasının koruma altına almak ve araştırmaları sürdürmek için bazı kararlar alındı. 

1987’de klor ve bromidin stratosferdeki ozonu bozduğu kabul edildiğinde, zarar  veren 

maddelerin azaltılması Montreal Protokolü ile kabul edildi. Daha sonraki yıllarda  da 

süren bu uluslararası çalışmaların sonuncusunu 1 Ocak 1999’da Montreal’de yapıldı. 

Tüm bu toplantılar sonucu CFC’lerin kullanımında sınırlamalara  gidildi ve 

araştırmalara hız verildi. 

Geçtiğimiz yıla kadar bilim adamları, küresel ısınma ve dolayısıyla sera etkisiyle  

ilgili çalışmalarını daha çok atmosferin alt katmanlarını, yani troposfer üzerinde  

yoğunlaştırmışlardır. Troposfer 12-15 kilometre genişliğinde olsa da atmosfer %75’lik 

kütlesini içinde barındırıyor. Troposferde hava olayları meydana geliyor, uçakların 

büyük çoğunluğu burada uçuyor en önemlisi, burada biriken gazların sera etkisi 

yarattığını gösteren kanıtlar  artıyor. 

Ama geniş açıdan bakacak olursak, troposfer  atmosferin yalnızca bir parçasını 

oluşturuyor. Böyle olunca, troposferdeki olaylar dışında, daha yukarıdaki  stratosfer, 

mezosfer ve termosfer katmanlarında olanların da sera etkisini artırdığını düşünebiliriz. 

Aslında 1999’da bilim adamları, atmosferin üst katmanlarında olan değişikliklerin, 
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aşağıdakilerden  daha önemli olduğunu buldular. Ve çok daha sıcak olması gereken üst 

katların tersine soğuduğunu keşfettiler. 

Örneğin stratosferi ele alalım. Bu katman troposferin hemen üzerinde  

yeryüzünden 15 ile 50 kilometre  yukarıda bulunuyor ve bizi Güneş’in  zararlı morötesi 

ışınlarından koruyan ozon tabakasını da içeriyor. Bilim adamları sürekli olarak bize bu 

konuda uyarıda  bulunuyorlardı. Ancak son bir kaç yılda  uyarının  biçimi değişti: Eğer 

sera etkisi yaratan gazlar atmosferde  birikmeye  devam ederse, stratosferdeki  soğuma 

ozon  tabakasındaki  yıkımı hızlandıracak  ve Arktik ozon (Ek 7) ozon deliği  Antartika 

ozon deliği kadar genişlemiş olacak. 

Bu arada mezosferde olanlar  da bize birşeyler  anlatmaya çalışıyor. Herkesin  

tahmin ettiğinden  çok daha  hızlı (her yıl 1 derece) soğuyan  mezosfer, küresel iklimin 

değiştiğini gösteren en son ve büyük işaret. 

         Bu nasıl oluyor? Güneş ışınları atmosferi yukarıdan başlayarak ısıtmıyor mu? 

Burada önemli olan, yerkürenin yansıttığı ısının  ilk katmanda yani troposferde 

hapsediliyor olması. Üst katmanların ısınamayıp soğuyor olması  gerçek bir sera 

etkisinin başlamış olduğunu gösteriyor. Seranın üst  camı (ki bu camı troposferde 

biriken metan ve karbondioksit gazları oluşturuyor) troposferin üstünde  mezosfere ve 

daha  yukarıya ısının aktarılamamasına neden oluyor. 

Sıcak havanın her zaman yükseldiği öngörüsü de burada işe yaramıyor. Çünkü 

sıcak hava, yukarı çıkamıyor. Troposferde yükselmeye başlayan sıcak hava ozon 

tabakasına yaklaştığında  bakıyoruz ki artık kendisi çevresindeki havadan daha sıcak 

değil hatta serin. Çünkü Güneş’ten gelen ısıyı soğuran ozon tabakası etrafı ısıtmış. 

Böylece yine atmosferin üst katmanları ısınamamış oluyor. Bilim adamları küresel 

ısınma dışında bir terim daha kullanmaya başlıyorlar,Radyoaktif soğuma.  

Radyoaktif soğumayla birlikte daha önceden düşünülmemiş olasılıklar gündeme 

gelmeye başladı. İngiliz Antartik Araştırmaları grubundan bilim adamlarının 1999 

yılında Journal of Geophyscial Research’de yayınladıkları bir rapora göre bu soğumayla  

atmosferin  üst katmanlarındaki gazlar yoğunlaşmaya başladı. Bu da gazların daha az 

yer kaplaması nedeniyle atmosferin küçülmesi anlamına geliyor. Ölçümlere ve 

araştırmalara göre, mezosferin Antartika’nın üstüne denk gelen kısmında  son 40 yılda 8 

kilometre bir incelme olduğu gözlendi. Benzer veriler, Avrupa üzerindeki bölgede de 

elde edildi. 
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Sıcaklıktaki ani değişimler, atmosferin bazı bölgelerinde günden güne dramatik  

genişlemlere  ya da daralmalara yol açıyor. Ayrıca  ölçümlere dayalı başka bir öngörüye  

göre yeni yüzyılda  karbondioksit oranındaki  yüzde  yüzlük bir artış, yerküre uzay 

boşluğuna  20 Kilometre daha yaklaştıracak. Atmosferdeki bu daralma ve seyrelmeyle  

havanın  aerodinamik direnci de yarıya düşeceği için yörüngedeki  bazı uyduların 

önümüzdeki  bir kaç on yıl içinde  orada duramayacaklarını ve bu uyduların yeni tip 

tasarımlara gereksinimleri olacağı düşünülüyor. Bu tür senaryolar  dışında  iyileştirme  

sonucunda  ozon tabakasının yeniden düzeleceğini öngeren senaryolar da var. 

                         

          OZON TABAKASINI İYİLEŞTİRMEK 
 

CFC’ler içinde bulunan klorü  hem doğa hem  insan  üretiyor. Ama doğanın 

ürettiği klorün suda  çözünebilen kısmı, stratosfere kadar  ulaşamıyor. 

İnsan yapımı klor ve bromid düzeyi düşmediği sürece, ozon  tabakasının zarar 

göreceği  açık. Ancak bilim adamları, sınırlamalara uyulduğu takdirde ozon tabakasının 

bu yüzyılın ortalarında kendini yenileyerek normal seviyesine ulaşacağı görüşündeler. 

Tamir sürecinin bu kadar uzun olmasının nedeni de CFC ve diğer zararlı bileşiklerin 

ömürlerinin  uzun olması. 

  CFC’ler dışında tarım zararlılarına karşı  kullanılan  bazı pestisitler de ozon 

tabakasını etkiliyor. Hatta 1997 Ağustos’unda  bilim adamlarının Birleşmiş  Milletler 

Çevre Programı’na  gönderdiği mektupta bu tehlikeli pestisitlerde kullanılan metil 

bromid adlı kimyasal  maddeyle  ilgili  bir rapor bulunuyor. Bu rapora göre, madde 

toprağa zarar verdiği gibi, ozon tabkasının yıkımında  da onda bir oranında  sorumlu. 

Fakat bu konuyla ilgili önlemler ancak 2001 yılında yürülüğe  girebilecek ve kısıtlama 

şimdilik  dörtte üç oranında  olacak. 2001’den sonraki yılllarda metil bromidin 

kullanımının tamamen kaldırılması ve daha katı kurallar getirilmesi bekleniyor. 

Ozan tabkasını etkileyen kimyasalların başında temizlik malzemelerinin içinde 

bulunan trikloroetan (CH3CCI3) geliyor. Bu maddenin kullanımının günümüzde 

sınırlandırılmış olması ozon tabakasında belli bir iyileştirmeye yol açacak. Ancak diğer 

halokarbonların da azaltılmasına ivedi gereksinim var. Diğer halokarbonların başında da 

CBrCIF2 (halon-1211)geliyor. Ozon tabakasını en çok etkileyen bu gazın kullanımında 

herhangi bi azalma olmamış. 
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Yine de bazı iyileşmeler olmuyor değil. Bilim adamlarının yaptığı  hesaplamalara 

göre ozon tabakasına zarar veren maddeler, 1997 yıllıyla 80’lerin sonlarını 

karşılaştırdığımızda  epey azalmış  durumda. Bilim adamaları bu azalmanın yine de 

daha dikkatli gözlenmesi görüşündeler. Çünkü aeresollerde, yangın söndürücülerde ve 

temizlik malzemelerinde kullanılan  çözücülerin atmosfere salınımı, kullanım  biçimleri 

açısından çabuk olurken, buzdolapları ya da havalandırmalarda kullanılanların 

(geçmişte CFC-11 ve CFC-12 kullanımının yaygın olduğu alanlar) atmosfere salımını 

yıllar sonra oluyordu. 

Kullanımı en çok azalan maddeler temzlik malzemelerinde kullanılan çözücüler 

(CFC-13 ve  CH3CCKI3). Burada önemli olan, piyasaya sürülmüş ve henüz  hiç 

kullanılmamış ozona zarar verebilecek maddelerin oluşu. Ayrıca göz önünde  tutulması 

gereken başka bir önemli nokta da  bu maddelerin  ne kadar süre atmosferde etkilerini 

korudukları. Tüm bunlar birleşince, üretimi durudurulan  ya da azaltılan  zararlı 

maddelerin tehlikesi daha iyi anlaşılır. 

                        

         GAMA IŞINLARI 

    

Astrofizikcilerin  son zamanlarda ortaya koyduğu gibi gama ışını patlamaları uzak 

gökadalardan kaynaklanıyor ve anlaşılmaz bir biçimde çok güçlüler. Bunlar güneşin 

enerjiside 10 katrilyon kez daha fazla enerjiye sahipler. Bu patlamalar büyük olaslıkla 

iki yıldızın çarpışması sonucu meydana geliyor. Bu tür bir çarpışmadan önce böyle iki 

yıldızı ortaya çıkarmak mükün değil. Bu durumda yakınımızda böyle  birşeyin olacağını 

önceden bilemiyoruz. 1000 ışık yılı uzaklıktan gece gördüğümüz yıldızların çoğundan 

daha uzakta gerçekleşene böyle bir patlamayı güneş kadar parlak görebiliriz. Dünya’nın 

atmosferi bizi X ve gama ışınlarının ölümcül etkisinden korur. Fakat güçlü radyasyon  

atmosferi pişirir, ozan tabakasını yok eden nitrojen oksidin ortaya çıkmasına  neden 

olur. Ozan tabakası olmadan Güneş’ten gelen morötesi ışınlar yüzeye neredeyse tüm 

gücüyle ulaşır, deri kanserine neden olur. Daha önemlisi bu ışınlar okyanusta oksijen 

üreten, fotosentez yapabilen planktonları yok eder ve besin zincirinin en alt tabakasını 

ortadan kaldırır. 
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          KENTLEŞME, İKLİM ve İNSAN 
 

Türkiye’de kentsel alanların önemli bir bölümünde, kentsel peyzaj tasarımı ve 

insan sağlığı açısından yaşamsal olan koruluk ve park gibi yeşil alanlar genellikle çok 

yetersizdir ya da yok denecek kadar azdır. Yeşil alanların yerini, çoğunlukla asfalt, 

beton kaldırım ve binalar almıştır. Motorlu taşıt egzozları, endüstriyel süreçler ve ısıtma 

gibi doğrudan ısı yayan insan etkinliklerinin yanısıra, kent yüzeyini kaplayan, beton ve 

asfalt kaldırımlar ve yollar, beton tuğla ve briket vb. malzemeden yapılan binalar, 

termal özellikleri nedeniyle gündüz önemli düzeyde güneş ışınını soğururlar. Gündüz 

aldıkları bu enerjiyi, gece boyunca uzun dalgalı termal ışınım olarak havaya salarlar. Bu 

termal ışınım, gece hava sıcaklığının artmasına neden olur. Kentsel gece ısınması, 

özellikle gece en düşük hava sıcaklıklarında belirgindir. Bu olaya, kentsel ısı adası 

etkisi adı verilir. Kentsel ısı adasına, yanyana sıralanmış yüksek binaların oluşturduğu 

kentsel kanyon geometrisi de katkıda bulunmaktadır. Isı adası etkisi ya da kentsel 

ısınma, Türkiye’nin kentlerinde de, büyüklükleri farklı olmakla birlikte, özellikle 

ilkbahar ve yaz aylarında gece en düşük hava sıcaklıklarında bir artışa neden 

olmaktadır. 

Boyutları farklı olmasına karşın, genellikle tüm büyük kentler bir kentsel ısı adası 

özelliği göstermektedir. Kentsel gece sıcaklıklarındaki artış ile yerel ve egemen bölgesel 

rüzgarları engelleyen yüksek yapıların giderek zayıflattığı rüzgarların oluşturduğu 

olumsuz koşullar, hem iklim tasarımı hem de insan sağlığı açısından dikkate 

alınmalıdır. Kent içinde zayıflayan rüzgarlar ve özellikle yılın sıcak döneminde artan 

gece sıcaklıkları, Türkiye’de daha önceki pek çok yaz ayında ve 1998 yılının Temmuz 

ayında görüldüğü gibi, uzun süreli sıcaklık dalgaları boyunca yaşanan ısı stresinin 

şiddetlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca, kentsel ısı adası, özellikle tropikal ve 

subtropikal iklim kuşaklarında, sulama, havalandırma ve soğutma sistemleri için daha 

fazla enerji kullanılmasına yol açmaktadır. Bu, aynı zamanda, küresel ısınmaya neden 

olan sera gazlarının daha fazla üretilmesi anlamını taşır. Öte yandan, soğuk iklim 

bölgelerinde, artan sıcaklıklar, insan konforunu arttırdığı ve enerji tüketimini azalttığı 

için yararlıdır. Kullandığımız elektrik  enerjisinin üretimi sırasında  da atmsofere CO2 

yayılmaktadır. 
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         KÜRESEL ISINMA ve EL NİNO 
       

Bilim adamları dünya ikliminde oluşacak bir ısınmanın, El Ninoların daha sık ve 

daha şiddetli olarak ortaya çıkışlarına yol açmasından çekiniyorlar. Eldeki kayıtlar, El 

Ninoların önceki yüzyıllara göre (hatta önceki onyıllara göre) daha sık meydana 

geldiğini göstermektedir (bkz. Tablo 2). Daha da kötüsü küresel ısınma nedeniyle El 

Ninolar 3-4 yılda bir görülen olaylar olmaktan çıkıp sürekli (normal olan) bir hal 

olabilir. 

Pasifik Oyanusu, büyüklüğünden kaynaklanan bir etki ile dünya iklim sisteminde 

önemli bir rol oynuyor. Bilim adamları, Pasifik’te normal iklim koşullarının kesintiye 

uğradığı El Nino olaylarının da yine bu sisteminin önemli bir parçası olduğunu 

düşünüyor. Çünkü onlara göre, El Ninoların atmosferdeki ısıyı dengelemek gibi bir 

rolleri var. Eğer küresel ısınma sürerse El Ninolar da bu dengeleme görevini yerine 

getirmek için daha sık ortaya çıkabilir. 

      Önde gelen iklimbilimciler, küresel ısınmanın gelecekteki El Ninoların şiddetini 

arttırabileceğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın ve Amerika Ulusal 

Atmosfer Araştırmaları Merkezi’nin desteklediği ve 10 ülkeden uzmanların katıldığı bir 

çalışmada ENSO’ya ilişkin şu kanılar dile getirildi; 

 

1.  ENSO olayları sürecek. Tropik Pasifik ikliminin El Nino ya da La Nina fazlarının 

birine saplanıp kalma olasılığı var ama bu düşük bir olasılıktır. 

2. ENSO’nun şiddetini arttırması muhtemel. Eldeki modellerin sonuçlarına göre 

tropik bölgelerdeki kuru alanlar daha da kuruyacak ve nemli (yağışlı) alanlar da 

daha nemli olacaktır. 

3. Küresel Isınma ENSO’nun ortaya çıkma sıklığını muhtemelen arttıracak. Ama 

ENSO’nun süresinin değişmesi pek beklenmiyor. 

 

Türkiye El Nino olayları açısından şanslı ülkelerden. Çünkü en az etkilenecek 

ülkeler grubunda yer alıyor. Öte yandan Pasfik’e kıyısı olan ülkeler El Nino 

gelişmelerini ve bilim adamlarının çalışmalarını yakından izliyor. Çünkü şu an için 

kimsenin elinden, izlemekten başka bir şey gelmiyor. 
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                                      Tablo-2- Elnino  yılları 

1930-1931 1969-1970 (genellikle Ekim’den 

Eylül’e kadar) 1932-1933 1972-1973 

1900-1901 1939-1940 1976-1977 

1902-1903 1940-1941 1977-1978 

1905-1906 1946-1947 1982-1983 

1911-1912 1951-1952 1986-1987 

1914-1915 1953-1954 1991-1992 

1918-1919 1957-1958 1993-1994 

1923-1924 1963-1964 1994-1995 

1925-1926 1965-1966 1997-1998 

 

 

        WALKER DOLANIMI 
 

 Bu garip olaylara yönelik ilk bilimsel araştırmaların başlangıcı 1904 yılına değin 

uzanmaktadır. Cambridge Üniversitesi matematikçilerinden Sir Gilbert Walker, o yıl 

Hindistan’a gözlemevleri yöneticisi olarak atanmıştı. Walker’in asıl amacı muson 

yağmurlarını önceden tahmin etmekti. Muson yağmurlarının her yıl farklı zamanlarda 

başlamasıyla iklim dalgalanmaları arasında bir ilişki kurmaya çalıştı. Bu amaçla 

Pasifik’teki tüm gözlemevlerinin verilerini topladı ve aralarındaki ilişkileri ortaya 

çıkarmak için uğraştı. 

 Hava durumunda her yıl meydana gelen değişiklikler ilk bakışta rastgeleymiş gibi 

görünür. Ancak tarihsel veriler üzerinde yapılan ayrıntılı bir inceleme, durumun hiç de 

rastgele olmadığını aksine hava olaylarının belirli ya da belirsiz periyotlarla 

tekrarlandığını ortaya koyar. Değişen, yalnızca olayların şiddetli ve süresidir. 

Walker, çalışmalarının  sonunda muson yağmurlarını önceden tahmin edebilecek 

bir yöntem geliştirmeyi başaramadı. Ama iklim olaylarına yönelik, ikisi bölgesel olmak 

üzere üç önemli salınımı ortaya çıkartı. Bölgesel olmayan üçüncü salınım Pasifik 

Okyanusu’nun ekvatora yakın enlemleri arasında kalan, çok büyük bir alanı 

kapsamaktaydı. 1923 yılında Walker bu salınıma Güney Salınımı (ya da Güneyli 

Salınımı; Southern Oscillation) adını verdi. 
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Walker, bir tahterevalliye benzettiği salınımı şöyle açıklıyordu; “Pasifik 

Okyanusu’nda basınç yüksek olduğundan Hint Okyanusu’nda düşük olma eğilimi 

gösteriyor. Pasifik Okyanusu’nda basınç düştüğündeyse, Hint Okyanusu’unda 

yükseliyor.” 

Walker, Güney Salınımı normal durumdayken (Pasifik’te yüksek basıncın 

bulunduğu dönem) bölgede anormal bir olayın olmadığını gözlemişti. Ancak Güney 

Salınımı’nın harekete geçtiği yıllarda (Pasifik’teki basıncın düşüp Hint Okyanusu’nda 

yükseldiği dönem) Avustralya, Endonezya, Hindistan ve Afrika’nın güney kesimlerinde 

kuraklık yaşanmaktaydı. Kanada’nın batısında da  kışlar ılıman geçiyordu. 

Walker, okyanusun da Güney Salınımı’nın harekete geçmesinde önemli bir rolü 

olduğunu düşünmekteydi. Bir arkadaşı, Walker’a yazdığı mektubunda “bu kadar büyük 

uzaklıklar söz konusu olmasına rağmen, bütün bu atmosfer olayları birbirleriyle 

bağlantılı olabilir” diyordu. Aynı görüşte olan Walker yanıtında, o gün için ellerinde 

yeterli veri bulunmayan yüzey rüzgarlarının, bu sorunun anahtarı olabileceğini yazmıştı. 

Gerçekten de okyanus yüzeyinden esen rüzgarlar ve okyanusun yüzey sularının 

sıcaklıklarının, El Nino olaylarının anahtarı olduğu yaklaşık 40 yıl sonra anlaşıldı. 

Ancak 40 yıl boyunca Walker’ın ortaya attığı Güney Salınımı kavramı, kuramsal bir 

arka planı olmadığı için bilim adamlarınca,  yeteri kadar bilimsel bulunmadı ve göz ardı 

edildi. 

1957 yılına gelindiğinde, Pasfik’te çok şiddetli anormallikler yaşandı. Olaylar 

ertesi yıl da sürdü. Bunların bir kısmı, öncekilerden daha şiddetli biçimde meydana 

gelen Peru ve Ekvator’daki olaylardı. Yalnız bu kez okyanusun yüzeyindeki su 

sıcaklıklarının yükselmesi, Güney Amerika’nın batı kıyıları ile sınırlı kalmamıştı. 

Sıcaklık artışı ekvator boyunca batıya ilerlemiş ve neredeyse dünya çevresinin dörtte 

biri kadar (10 000 km) ilerleyerek Gündeğişim Çizgisi’ni ötesine geçmişti. 3-4 yılda bir 

meydana gelen anormal atmosfer olayları, her zaman olduğu gibi Pasifik’in ekvator 

kuşağıyla sınırlı kalmamıştı. Kuzey Pasifik’e yönelmiş, hatta Kuzey Amerika kıyılarına 

kadar ulaşmıştı. 

 

1960’ların sonlarında, California Üniversitesi profesörlerinden Jacob Bjerknes, 

Pasifik’teki anormallikler  ve El Nino akıntısına bağlı olarak Peru ve Ekvator’da ortaya 

çıkan olaylarla ilgili belki de en onemli açıklamayı yaptı. Bjerknes 1957-58 yıllarındaki 
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anormal olayların, ekvator kuşağındaki deniz suyu sıcaklığının artışıyla ilişkili 

olduğunu ileri sürdü. Ona göre atmosfer ve okyanus birlikte ele alınmalıydı. 1958’den 

sonraki gözlemlerde saptanan iki ısınma döneminin sonuçlarından yola çıkan Bjerknes, 

tropik Pasifik’teki olaylarla Güney Salınımı’nın bağlantılı olduğunu, 1969 yılında 

açıkladı. Onun varsayımına göre Güney Salınımı ile El Nino olayları tek ve büyük bir 

bütünün parçalarıydı. 

Normal durumda, tropik Pasifik’teki yüzey suyu sıcaklıklarının değişimi, ekvator 

kuşağında büyük bir “ısısal dolanım hücresi”nin (thermal circulation cell) oluşmasına 

yol açmaktadır. Bu hücrede, yüksekteki kuru ve serin hava Pasifik’in doğusunda (Peru 

kıyılarında) aşağıya, soğuk suların üzerine doğru kayar. Sonra da ekvator boyunca 

güneydoğu alizeleri sisteminin bir parçası olarak batıya doğru eser. Batıya doğru 

sıcaklığı artan okyanus sularının üzerinde ilerleyen hava da ısınır ve nemliliği artar. Batı 

Pasifik’te yükselir ve nemini yağmur bulutlarında bırakır. Troposferin (kalınlığı 10-13 

km olan atmosferin en alt tabakası) üst kısımlarında gerisin geriye, doğuya doğru eser. 

Böylece döngü (hücre) tamamlanmış olur. 

Bjerknes, bu dolanım hücresinin; Güney Salınımı ile deniz suyu sıcaklık 

dalgalanmaları arasında temel ilişkiyi kurduğunu farkeder. Sir Gilbert Walker’in 

anısına, ona Walker Dolanımı adını verir. 

 

         OKYANUS ATMOSFER ETKİLEŞİMİ 
  

Walker Dolanımı’nın, Pasifik’in normal atmosfer-okyanus ilişkisinde çok önemli 

bir rolü vardır. Alizeler doğudan batıya, deniz yüzeyinden esen rüzgarlardır. Galapagos 

Adalar’ından Endonezya’ya kadar eserler. Eserken de okyanusun yüzeyindeki suları 

beraberlerinde sürükler. Bu sürüklenmenin sonucunda, Endonezya ve Filipinler 

kıyılarında biriken sıcak sular, bu kıyılardaki deniz seviyesinin, Güney Amerika 

kıyılarına göre 50-60 cm daha yüksek olmasına yol açar., 

 

Yüzeyden sürüklenen sular, binlerce kilometrelik yol boyunca güneş ışınları 

tarafından ısıtılır. Endonezya kıyılarına vardıklarında dünya okyanuslarındaki en yüksek 

yüzey suyu sıcaklıklarına ulaşırlar (genellikle 28 °C’nin üzerinde). Bilim adamları sıcak 

yüzey sularının Gündeğişim Çizgisi’nin batısında oluşturduğu bu devasa alana, “sıcak 

havuz” (warm pool) diyor. Sıcak havuzdaki yüzey suyu sıcaklığının 31,5 °C ye bile 
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çıktığı oluyor. Bu sıcak havuz, dünya iklim sistemini besleyen en önemli etmenlerden 

biridir. Çünkü üzerinde de sıcak va çok nemli bir hava kütlesi bulunuyor. Bu sıcak ve 

nem yüklü hava yükselir. Atmosferin üst kısımlarına ısı ve su buharı pompalar. Bunlar 

da, hava akımlarıyla çok uzak bölgelere kadar taşınır. Eğer sıcak havuz, biçim ya da 

konum değiştirirse etkileri dünya iklim sisteminde hissedilir. 

Güney Salınımı normal konumundayken Walker Dolanımı da normal işleyişini 

sürdürülür. Sıcak havuzun üzerindeki, sıcak ve nemli hava, Güneydoğu Asya ve 

Endonezya’ya şiddetli yağmurların yağmasına yol açar. Sık sık fırtınalar çıkar. Ancak 

tüm bunlar bu bölgenin normal iklim koşullarıdır. 

Öte yandan Pasifik’in doğusundaki atmosfer ve okyanus koşulları, 

batısındakilerden çok farklıdır. Ekvator kuşağında, Pasifik’in batısı ile doğusu 

arasındaki deniz suyu sıcaklık farkı şaşırtıcıdır. Endonezya kıyılarındaki yüzey suları, 

Peru kıyılarındakilerden 8 °C – 13 °C daha sıcaktır. Batıda, bu enlemlerde okyanus 

yüzeyinde dünyanın en sıcak suları bulunurken aynı enlemlerde, Peru kıyılarında 

dünyanın en soğuk suları bulunur. Bunun nedeni, alizelerin Güney Amerika 

kıyılarından uzaklaştırdığı ve uzaklaştırırken de ısıttığı suların yerine dipten soğuk 

suların gelmesidir. 19. Yüzyılın ortalarına kadar bu soğuk suların, Antarktika kökenli 

olduğu sanılıyormuş. Sonra, dipten yüzeye çıkan sulardan kaynaklandığı anlaşılmış. 

Dipteki soğuk su tabakası ile yüzeydeki sıcak su tabakası arasında “termoklin” adı 

verilen bir geçiş tabakası bulunur. Gerek üstteki sıcak tabakada gerekse termoklinin 

altındaki soğuk su tabakasında, suyun sıcaklığı neredeyse sabittir. Derinlikle beraber 

yavaş bir düşüş gösterir. Ancak termoklinde, sıcak tabaka ile soğuk tabaka arasındaki 

sıcaklık geçişi çok hızlıdır. 

Termoklin, üzerindeki sıcak suyun sıcaklığına bağlı olarak derinleşir. Ya da 

yukarı yükselir. Batı Pasifik’te 100-200 m kadar derinlikte bulunurken, doğuya doğru 

gidildikçe 40 m derinliğe kadar yükselir. 

 

Derindeki soğuk sular, ekvator boyunca ve Güney Amerika kıyılarında yüzeye 

çıkar. Batıya sürüklenen yüzey sularının yerini alır. Derinlerden gelen soğuk sular, 

kimyasal besin maddeleri yönünden çok zengindir. Bitkisel plankton (phytoplankton) 

denilen çok küçük canlılar, bu besinleri kullanarak ve güneş ışığından da yararlanarak 

karbonhidrat üretir. Yeşil renklerinden dolayı da uydu fotoğraflarında, soğuk suların 
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yüzeye çıktığı bölgeler kolayca görülür. Bitkisel planktonlar, hayvansal planktonların 

(zooplankton) besin maddeleridir. Hayvansal planktonlar da öteki deniz canlıları için 

besindirler. Besin zinciri balıklar ve deniz kuşlarına doğru devam eder. Eğer dipten 

gelen soğuk sular, sürekli olarak yeni besin maddeleri taşımazsa bitkisel planktonlar 

kısa bir sürede  yüzeydeki besin maddelerini tüketir ve ölür. Besin zinciri kırılır. 

Bitkisel planktonların ölümünü hayvansal planktonlar ve hayvansal planktonlarınkini de 

zincirdeki diğer canlıların ölümü (ya da göçü) izler. Bu nedenle Pasifik’teki deniz 

yaşamı için dipten besin maddesi taşıyan soğuk suların büyük önemi vardır. 

Soğuk suların yüzeye çıkabilmesi ise Termoklin düzeyi üzerindeki su tabakasının 

sıcaklığı tarafından belirlenir. Yüzeydeki deniz suyunun sıcaklığını belirleyense, 

alizelerdir. Sonuç olarak, okyanustaki yaşam, hemen farkedilmese de okyanus ile 

atmosferin etkileşimine sıkı sıkıya bağlıdır. 

          

         EL NİNO KOŞULLARI 
 

El Nino yıllarında Pasifik’in ekvator kuşağındaki tüm dengeler altüst olur. Güney 

Salınımı harekete geçer. Pasifik’te basınç düşmeye başlar. Tahterevallinin öteki ucunda, 

Hint Okyanusu’nda ise yükselir. Gündeğişim Çizgisi’nin batısındaki alizeler (EK 8) 

kesilir. Doğusundakiler de zayıflar. Zayıflayan rüzgarlar yüzeydeki suları batıya 

sürükleyemez. Batı Pasifik’te biriken sıcak sular gerisin geri doğuya ilerlemeye başlar. 

Böylece Endonezya kıyılarında deniz seviyesi düşer. Dünya ikliminin önemli elemanı 

“sıcak havuz” doğuya kayarak yer değiştirir. Orta ve doğu Pasifik’in yüzey suları 

ısınmaya başlar. Sıcak havuzun üzerindeki sıcak ve nemli hava kütlesi de doğuya kayar. 

Normal dönemlerdeki tropik yağış düzeni bozulur. Rüzgar düzeni değişir. Walker 

Dolanımı (bkz. Şekil 1) durur ve yerine iki yeni dolanım ortaya çıkar. 

   

Pasifik’teki normal iklim şartları bütünüyle değişmeye başlar. Endonezya, 

Filipinler, ve Avustralya’daki yağışlar azalır ya da kesilir. Musonlar daha az yağış 

bırakır. Kuraklık başlar. Böylece çayır ve orman yangınları için uygun ortam oluşmuş 

olur. Peru’nun çöl iklimi olan bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınları 

görülür. Batı Pasifik’te oluşan fırtına ve kasırgalar orta ve doğu kesimlere yönelir. 

Amerika’nın güneydoğu kıyıları normalin üzerinde yağış alır. 
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Sıcak havuzun doğuya kayması orta ve doğu Pasifik’teki termoklini derinlere iter. 

Böylece soğuk sular da derine itilir. Ve yüzeye çıkamaz. Bu durum besin zincirini kırar. 

Normal ortamlarında beslenemeyen balıkların bir kısmı ölür bir kısmı da göç eder. Aynı 

şey deniz kuşlarının da başına gelir. Okyanus sularının bu ilerleyişi Güney Amerika 

kıyıları’na ulaştığında kuzeye ve güneye yönelir. Kanada’ya ve Şili’nin güneyine kadar 

uzanır. Dünyanın birçok bölgesinde hava durumu mevsim normallerinin dışına çıkar. 

Güney Salınımı’nın harekete geçişi ve bu altüst oluş süreci, Peru kıyılarında 

görülen El Nino sıcak su akıntısından kısa bir süre sonra başlar. Bu nedenle bilim 

admları bu olaylara El Nino/Southern Oscillation (ENSO) olayları adını veriyor. 

Aslında El Nino, ENSO çevriminin sıcak fazını oluşturuyor. Bu fazda okyanus 

yüzey suyu sıcaklıkları normalin üzerine çıkar. Bir de ENSO’nun soğuk fazı var. Bu 

fazla ise alizelerin şiddeti artar. Orta ve doğu Pasifik’ta yüzey suyu sıcaklıkları normalin 

altına düşer. Bu fazla, İspanyolca “kız çocuğu” anlamına gelen, La Nina (La Ninya diye 

okunur) denir. Ayrıca “El Viejo” ve “anti-El Nino” adları da kullanılıyor. Ancak yaygın 

olarak kullanılan ad; La Nina’dır. 

El Nino olaylarını (sıcak fazı) genellikle (her zaman değil) La Nina olayları 

(soğuk faz) izler. Soğuk faz sırasında, doğu Pasifik’teki basınç değerleri normal 

düzeyinin üzerine çıkar. Aynı zamanda tahterevallinin öteki ucundaki basınç değerleri 

de normal düzeyinin altına düşer. Soğuyan okyanus suları, yağmur bulutlarının orta 

Pasifik’te oluşumu dizginler. Kuzey yarıküre kış mevsimindeyken Avustralya’nın 

kuzeyi ve Endonezya’da yağışlar normalin üzerinde olur. Afrika’nın güneydoğusunda 

ve Brezilya’nın kuzeyinde (El Nino yıllarının tersine) yağışlar artar. Kuzey yarıküre yaz 

mevsimindeyken de musonlar özellikle kuzeybatı Hindistan’a fazla yağış bırakır. 

Bjerknes ve arkadaşları, Pasifik’in normal iklim koşullarındaki okyanus-atmosfer 

etkileşimin ve El Nino olaylarının nasıl geliştiğini ortaya koymuşlardı. Ama hâlâ Güney 

Salınımı’nın, öteki aşırı faz olan La Nina’ya, nasıl ve özellikle de neden geçtiği 

açıklanmış değil. Son bilgisayar modelleri okyanusun tropik kuşağındaki “ısı enerjisi 

miktarının” anahtar bir yol oynayabileceğine işaret ediyor. 

El Nino sırasında tropik bölgelerdeki ısı, okyanus akıntılarıyla yüksek enlemlere 

taşınır. Isının bir kısmı da buharlaşmayla atmosferin üst kısımlarına çıkar ve ortadaki 

hava hareketleriyle dünyaya yayılır. Küresel hava sıcaklık ortamları da bu ısı girdisini 

gösterir. Şiddetli bir El Nino’yu izleyen aylarda, küresel hava sıcaklığı 0,3°C kadar 
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yükselir. Öte yandan La Nina sırasında, orta ve doğu Pasfik’te yağmur bulutu oluşumu 

ve yağış miktarı azalır. Ekvator kuşağına dik gelen güneş ışınları üzerinde bulut 

bulunmayan (bulutlar gelen güneş ışınlarını yansıtır) okyanusu ısıtır. 

Yani Pasifik Okyanusu’nun tropik kuşağı, La Nino sırasında ısınırken El Nino 

sırasında bu ısıyı kaybeder. Belki de El Nino peryodunu belirleyen, okyanusun, bir 

önceki El Nino’da kaybettiği ısıyı yeniden depolaması için gereken süredir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 36 



         SONUÇ 
 

Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin maliyeti yüzlerce milyar dolar 

olacağından, zamanı gelmeden ya da gereksiz bölgelere yönelik önlemler almayı kimse 

istemiyor. Bunun için de politikacılar, bilim adamlarından olabildiğince doğru 

öngörülen bekliyorlar. Ne var ki bilim adamları, küresel ısınmanın sonuçlarını tahmin 

etmekte şu an için güçlük çekiyorlar. İklimbilimciler yaklaşık yüz elli yıl önce ortaya 

çıkan ve bugünlerde biraz hız kazanacağı görülen bu sürecin nedenleri, süresi, olası 

sonuçları ve yapılması gerekenler konusunda bir görüş birliğine daha varabilmiş 

değiller. Isınmanın, gezegenin çehresini ve üzerindeki yaşamı köklü biçimde 

değiştireceğinin farkındalar. Ama onlar için bölgesel olarak öngörülerde bulunmak, 

şimdilik gerçekten çok zor. Yalnızca genel olarak ne tür değişiklikler olacağını 

söyleyebiliyorlar. 

  Bir kere ısınma, dünya yüzeyinde her bölgede aynı ölçüde olmayacak. Sıcaklık 

artışının, yüksek enlemlerde ve özellikle de kutup bölgelerinde daha şiddetli 

hissedilmesi bekleniyor. Bu bölgelerdeki sıcaklık artışının dünya ortalamasının iki katı 

kadar olacağını tahmin ediliyor. Yani dünyanın ortalama sıcaklığı 7°C kadar artacak. 

Doğal olarak bu durum arktik denizi (kuzey buz denizi) Antarktika’daki buzların ve 

dağlardaki buzulların erimesini de beraberinde getirecek. Uzun süreçte bu bölgeler belki 

yine bitki ve ormanlarla kaplanacak. Buzların erimesinin de çok önemli bir etkisi 

olacak; deniz düzeylerinin yükselmesi. Ancak bu yükselmenin ne kadar olacağı, sıcaklık 

artşına ve buzların erime miktarına bağlı. 

Yapılan hesaplara göre 3-4°C’lik bir sıcaklık artışı, 2050 yılında denizlerin 

düzeyini en fazla 35 cm kadar yükseltecek. Bu yükselmede, buzların erimesinin  yanı 

sıra sıcaklık artışı yüzünden okyanuslardaki suların ısısal genleşmesinin de payı olacak. 

Deniz düzeyinin yükselmesi kıyı şeritlerinin değişmesine ve kıyı ülkelerinin toprak 

kaybetmesine yol açacak. Örneğin 2100 yılına doğru, deniz düzeyi 60 cm 

yükseldiğinde, ABD’nin toprak kaybının 25.000 km2’ye ulaşaçağı hesaplanıyor. Büyük 

bir bölümü alçak deltalardan oluşan Bangladeş’se topraklarının %10’unu yitirebilir. Bu 

durum daha şimdiden başta Bangladeş, Maldiv Adaları, Mozambik, Pakistan ve 

Endonezya olmak üzere birçok ada halkını ve kıyı ülkeleri endişelendiriyor.  
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Deniz düzeyinin yükselmesi, kıyılardaki toptak kaybının yanında bir başka önemli 

sorun daha yaratacak: Kıyılara yakın temiz su kaynaklarının denizle birleşmesi. Temiz 

su sorunu, 21. yüzyılda, sıcak dünyanın belki de en önemli sorunu olacak. Çünkü artan 

buharlaşma yüzünden de göl ve ırmak sularında %20’ye varan bir su kaybı  olması 

bekleniyor. 

Sıcaklığın artış oranı orta enlemlerde ve ekvatorda, kutuplardakinden daha farklı 

olacak. Örneğin ekvatorda bu artışın, dünya ortalamasının çok alında olacağı tahmin 

ediliyor. Bunun yanında sıcaklık artışı kışları, yazlara göre birkaç derece daha fazla 

olacak. Benzer  bir durum, geceyle gündüz arasında da görülecek. Gece sıcaklarındaki 

artışın gündüzdekilerden  yaklaşık %10 daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda 

karalar, geceleri eskisi kadar soğumaya fırsat bulamayacak. Yazla kış, geceyle gündüz 

arasındaki sıcaklık farkının azalması, bütün dünyadaki rüzgar desenlerini etkileyecek; 

belki de fırtınaların sıklığı, şiddeti ve rotaları değişecek.  

Küresel ısınma, insan sağlığı açısından yeni durumlar oluşturacak. Temmuz 

1995’te ABD’nin Şikago kentinde aşırı sıcaklar yüzünden 465 kişi yaşamını yitirmişti. 

Sıcaklık artışı nedeniyle bu tür olaylar yüzünden her yıl binlerce kişinin yaşamını 

yitirmesi bekleniyor. Ayrıca böcek yumurtalarının ölmesini sağlayan gece ve kış 

soğuklarının hafiflemesi, önemli bir sorun olacak. Bunun basit ve somut örneği, sıtma 

taşıyan sivrisinekler. Bu sivrisinekler, 17°C’nin altında en fazla 1-2 gün yaşayabilir. Bu 

durum, onları dünya nüfusunun %58’nin yaşadığı bölgelerden şimdilik uzak tutuyor. 

Ama 5°C’lik bir küresel ısınma, onların doğal yaşam alanını genişleterek, dünya 

nüfusunun %60’ını o alanın içinde bırakacak. Bu düzeydeki bir küresel ısınmanın, her 

yıl fazladan bir milyon kişinin sıtmadan ölmesine yol açacağı sanılıyor. Bunun yanında 

kimi bölgelerde şiddetli kuraklık dönemlerinin ardından gelecek aşırı yağışların virus 

mutasyonlarını hızlandırabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yalnızca sıtmaya değil, 

bugün kuzey enlemlerinde seyrek rastlanan kimi hastalıklara da daha sık rastlanacak. 

Ayrıca sıcaklıkla birlikte salgın hastalıkların da artması bekleniyor. 

Küresel ısınmanın oluşturacağı çok daha önemli bir başka etkinin de taşıyıcı bant 

üzerinde olmasından korkuluyor. Küresel ısınma yalnızca hava sıcaklıklarını değil, 

deniz suyu sıcaklıklarını arttıracak kuşkusuz. Eger bu ısınma, taşıyıcı bantın alttan ve 

üstten giden akıntıları arasındaki sıcaklık farkını azaltırsa ve bu sırada okyanusların 

daha fazla yağış almasına yol açarak tuzluluk oranını düşürürse, bu dev akıntı sistemi 
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durabilir. Okyanus tortulları üzerinde yapılan araştırmalar, geçmiş dönemlerde taşıyıcı 

bantın birkaç kez durmuş olduğunu ortaya koyuyor. Eğer böyle bir durum olursa 

Belfast’ın iklimi, yüzlerce kilometre kuzeydeki Spitbergen’inki gibi olur. Bir başka 

deyişle küresel sıcaklık artışının, Kuzey Avrupa’daki sonuçlarından biri, şiddetli bir 

soğuma olabilir. 

Bu ilginç örnekten de anlaşılacağı gibi küresel ısınmanın etkisi, hava 

sıcaklıklarının dünyanın her yerinde artması biçimde olmayacak. Gerçekte bu ısınma, 

çok karmaşık bir yapısı olan dünya iklim sisteminde köklü değişimlere yol açacak; kimi 

bölgeler (kuzey yarı küredeki kıtaların iç bölgeleri gibi) çok ısınıp kuraklık çekerken 

kimi bölgeler ılıman bir iklimin, kimileri de aşırı yağışların ve taşkınların etkisinde 

kalacak. Yağış dönemleri, miktarları ve türleri değişecek. Artan sıcaklık, daha çok 

buharlaşmaya ve buna bağlı olarak da daha çok bulut oluşmasına yol açacak. Yani 21. 

yüzyılın ortalarında dünyamız daha sıcak, daha nemli ve bol yağışlı olacak.  

Böyle bir dünyada, tarım üretiminin nasıl olacağı çok karmaşık ama çok da 

önemli bir konu. Bilim adamları arasında yaygın kanı; sıcaklık ve yeni yağış düzeni 

nedeniyle, ekilebilicek alanların kuzeye doğru bir miktar genişleyeceği. Yeni iklim 

desenleri tarım çifçilerinin bir bölümünü, ektikleri tarım bitkilerini değiştirmeye 

zorlayacak. Ama atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artışın, genel olarak dünya 

tarımını olumlu etkilemesi bekleniyor. Japonya’da yapılan bir araştırmada, 

karbondioksitin iki katına çıkması durumunda pirinç üretiminin %25 artaçağı ortaya 

çıktı. Karbondioksit bitkiler için besin demek. Atmosferdeki karbondioksit oranının iki 

katına çıkması-öteki koşulların aynı kalması durumunda dünyada alınan tarım ürününü 

%10 ile %50 arasında artıracakmış gibi görünüyor. Öte yandan tarım bitkilerinde 

görülen hastalıklarda da sıcaklıkla birlikte bir artış bekleniyor. Bu yüzden kurak 

bölgelerdeki çiftçiler hem daha çok sulama yapacaklar hem de daha fazla tarım ilacı 

kullanacaklar. Bir başka deyişle bu bölgelerde tarımsal etkinliklerin maliyeti artacak. 

Küresel ısınmanın bir başka önemli etkisi de iklim kuşaklarının kayması olabilir. 

Örneğin bilim adamları yağmur kuşağının kuzeye doğru genişlemesini bekliyorlar. 

Ancak bu genişleme çerçevesinde yağışlar her bölgede de artmayacak; belli bölgelerde 

yoğunlaşacak. Birçok iklim modeli Güney Avrupa’daki yaz yağmurlarının azalacağını 

öngörüyor. Amerika, Avrupa ve Asya’nın 55° Kuzey enleminin yukarısında (yılın 

büyük bir bölümünde sıcaklığın sıfır derecenin altında olduğu bölgeler) kar yağışının 
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artması bekleniyor. Daha güney bölgelerde kar yağışında bir azalmanın ve yağmurlarda 

da bir artışın olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağmurların daha sık yağması ve daha 

çok su bırakması bekleniyor. 

Son çalışmalar, ısınan bir dünyada iklimsel aşırılıkların da yaygınlaşacağını, yani 

kuraklık, orman ve çayır yangını, taşkın ve sıcaklık dalgası gibi olaylarda bir patlama 

yaşanacağını gösteriyor. Doğal olarak tüm bunlar, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam 

alanlarında değişiklerin yol açacak. Birçok hayvan türünün beslenme düzeni sarsılacak, 

yaşam alanları daralacak ve büyük göçler yaşanabilecek. Yeni koşullara uyum 

sağlayamayan çok sayıda bitki, böcek ve kuş türü ortadan kalkacak. 

Günümüzde atmosferdeki gazlar yeryüzünde canlılar için rahat bir ortam 

yaratacakkadar ısıyı tutuyorlar. Küresel ısının biraz daha artması suyun 

buharlaşmasınıhızlandırır. Buharın açığa çıkması daha fazla ısının tutulmasına bu da 

kayalardan  karbondioksit açığa çıkması neden olur. Bu dünya'nın venüs gezegene  

dönüşmesine yol açar. 
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          ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 

Sera gazlarının üretimi bugün dursa bile, atmosferdekiler yüzünden sıcaklık 

artışının daha 20-30 yıl sürmesi bekleniyor. Ama zaten böyle bir olayın gerçekleşeceği 

yok. Tersine, her geçen gün ülkelerin atmosfere saldığı sera gazı miktarı artıyor. Bu 

alanda başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkeler yakın bir gelecekte gelişmiş 

ülkeleri geçecekler. Bu durumda da iklimcilerin öngörülerinin gerçekleşeceğini 

düşünebiliriz. Peki dünya iklim düzenindeki değişiklerin toplumlar üzerindeki etkisi 

nasıl olacak? 

Bu soruya, ülkeleri tek tek ele alarak yanıt vermek olanaksız. Bilim adamları bu 

soru karşısında yine çok genel açıklamalar yapmakla yetiniyorlar. Öncelikle küresel 

ısınma dünyadaki tüm ülkeler için bir felaket olmayacak. Yeni durumun mutlu edeceği 

kimi ülkeler de olacak kuşkusuz. Günümüzde dünyanın genelinde olmasa bile birçok 

bölgesinde iklim koşulları çetindir. Daha ılıman kışlar ve daha bol yağış bu bölgelerde 

yaşayanların yüzünü güldürecektir. Öte yandan kuraklığın ya da aşırı yağmurlar 

yüzünden taşkınların arttığı ülkeler üzülecektir. Sıcaklığın artacağı soğuk ülkelerde 

ısınma harcamaları düşecektir. Değişen fırtına ve kasırga rotaları nedeniyle 

kasırgalardan kurtulan ülkeler sevinirken aynı nedenle kasırgaların etki alanına giren 

ülkeler mutsuz olacaklar. Günümüzde birçok ülke su sıkıntısı çekiyor. Su sıkıntısı 

çekerken, genişleyen yağmur kuşağına giren ülkeler sevinecek ama yeni düzende 

giderek kuraklaşan bölgelerdeki ülkeler üzülecektir. 

Bütün bunlara ek olarak küresel ısınmayı durdurmak için alınacak önlemler de 

kimi ülkeleri zor durumda bırakacak. Dünyada sera gazlarının salımına bir sınırlama 

getirilmesi planlanıyor. Bu durum fosil yakıtlarda elektrik üretiminin yerini zamanla 

biraz daha pahalı olan alternatif enerji kaynaklarının almasına yol açacak. Enerji 

harcamalarının artması da gelişmekte olan ülkelerin gelişimini yavaşlatacak. Ayrıca yer 

altında büyük karbon rezervleri (kömür, petrol, doğal gaz vb.) bulunan ülkeler de artık o 

kaynaklarından eskisi gibi yararlanamayacak. 

Dünya ikliminin önümüzdeki yüz yıllık dönemde yeniden dengeye kavuşabilmesi 

için atmosferdeki karbon dioksitin, okyanusların ve oramanların emebileceği bir düzeye 

indirilmesi gerekiyor. Bu da yılda en fazla 1-2 milyar tonluk bir salımla sağlanabilir; 

yani bu günkü miktarın yalnızca %20’siyle! 
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Atmosferdeki sera gazlarının miktarının kontrol edlmesine yönelik uluslararası 

çalışmalar yaklaşık 15 yıldır sürdürülüyor. Bu amaçla düzenlenen ilk uluslararası 

konferans 1988’de yapıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in 

ortaklaşa düzenlediği ve kısaca IPCC diye anılan, küresel ısınma konulu konferansa, iki 

bin dolayında bilim adamı, uzman ve çevreci katıldı. Konferansın sonuçlarını 

değerlendiren 140 ülke, bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre taraf ülkeler, 2000 

yılına gelindiğinde sera gazı üretimlerini 1990 yılı düzeyine geri çekmiş olacaklardı. 

Ancak herhangi bir yaptırımı olmayan anlaşmaya kimse uymadı. 

Daha sonra 1992’de Rio de Janeiro’da 1995’te Berlin’de aynı amaçla birer 

toplantı daha yapıldı. Berlin’de, iklim değişiminin doğal ekolojik sistemler, sosyo-

ekonomik yapılar ve insan sağlığı açısından olası etkileri değerledirildi. Ama bu sırada 

katılımcı ülkelerin daha önceden alınan kararlar uyarınca sera gazı üretimlerini 

azaltmalarını şöyle dursun, neredeyse tüm ülkelerdeki üretimin %5 ile %40 arasında 

artmış olduğu görüldü. Tabii ki bu sırada küresel sıcaklık, artışını sürdürüyordu. Bu 

nedenle Aralık 1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde büyük bir konferans daha 

düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

Kyoto’daki konferansa 160 ülkeden on bin dolayında bilim adamı, uzman, çevreci 

ve hükümler yetkilisi katıldı. Konferanta iklim değişiminin çevresel ve ekonomik 

sonuçları ve bunlara yönelik politikalar görüşüldü. Enerjinin daha verimli kullanılması, 

yeni ve temiz enerji kaynaklarının araştırılması, ormanların korunması kararlaştırıldı. 

Ama konferansın en önemli olayı Kyoto Protokolu diye anılan bir anlaşmanın 

imzalanmasıdı. Buna göre gelişmiş ülkeler, başta karbon dioksit ve metan olmak üzere 

altı sera gazı üretimlerini 2012 yılına değin 1990 düzeylerinin en az %5 altına 

çekecekler. Tek başına dünya sera gazı üretiminin neredeyse dörtte birini yapan ABD 

için bu oran % 8; Japonya için de % 6. 

Öte yandan gelişmekte olan ülkeler herhangi bir kısıtlamaya gitmiyorlar. Çünkü 

onlara göre küresel ısınma sorunu, günümüzün gelişmiş ülkelerinin yol açtığı bir sorun. 

Bu saptamalarında haklılar. Ancak yakın bir gelecekte durum biraz değişecek. 

Kyoto’da çok yerinde kararlar alındı ama bakalım taraf ülkeler bu kararlara 

uyacaklar mı? Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için en az 55 ülke parlamentosunca 

onaylanması gerekiyor. Mayıs 2000 tarihine değin yalnızca 22 ülke bunu başarabildi. 

Yani protokol yürürlüğe daha giremedi. Aslında durum, görüldüğü gibi gelecek için çok 

 42 



da umut vaat etmiyor. Tahminlere göre, 2015’te insan etkinlikleri yüzünden atmosfere 

karışan karbon dioksit miktarı 1990’daki miktarın %50 fazlası olacak, 2100 yılındaysa 

üç katına çıkacak. 

Bugün gelişmekte olan ülkelerdeki kimi fabrika kentleri, 1950’li yıllardaki 

Pittsburgh’u ya da Essen’ i anımsatıyor. Karbon dioksit salımı en hızlı artan ülke Güney 

Kore, Brezilya, Çin ve Hindistan bu alanda onunla yarışıyorlar. 1990’da atmosfere 

bırakılan yaklaşık 6 milyar ton karbon dioksitin %36’sı gelişmekte olan ülkelerin 

bacalarından çıktı. Aynı ülkeler 2015 yılında salınan 8,5 milyar tonluk karbon dioksitin 

%52’sinden sorumlu olacaklar. 

Sera gazlarını salanlar, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler olsun hiç fark 

etmiyor. Sonuç olarak atmosferimizdeki ısı tutan gazların miktarı her geçen gün artıyor. 

Bu da  soğuması beklenen dünyamızın ısınmasına yol açıyor. Küresel ısınmanın ciddi 

sonuçları kendini daha göstermedi. “Önümüzdeki yüzyılda çevre koşuları dünya 

çapında  yıkımlara yol açtıkca, askeri değil ama ekolojik güvenlik tüm ulusların en çok 

önem verdiği  konu olacak”. 
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EKLER 
 

EK 1 

Jeomorjoloji  = Yeryüzündeki engebeleri inceleeyn bilim dalı 

 

Ek 2   

klimatoloji  = İklim bilimi 

 

Ek 3a  

Mor ötesi = Görünür tayfın mor ışınımlarını, artan frekanslar yönünde izleyen 

(ultraviole de denir), mor ötesi, x ışınları tayfına kadar yayılır morötesi ışınımların 

frekansları  7,5.1014 ile 7,5.1016  Hertz arasında  bunlara denk düşen dalga boylarıysa 

400 ile 20 nanometre (milimetrenini milyonda biri) arasındadır. 

                         MOR ÖTESİ IŞINIMLARIN KAYNAKLARI 

                         Güneş, doğal morötesi morötesi ışınım kaynağıdır. Kömür elktrotların, 

özellikle de metal elektrotların arasındaki elektrik mor ötesi açıdan zengin bir ışınım 

yayınlar. 

    ÖZELLİKLERİ 

                         Mor ötesi ışınların yüksek bir iyonlaştırıcı gücü vardır. Özellikle Güneş 

tarafından yayınlananlar, yüksek atmosferdeki gazları iyonlaştırarak, iyonesfer 

tabakasını oluştururmuşlardır. Bu ışınımlar bir yandan oksijenin ozon halinde 

yoğunlaşmasını kolaylaştırıken, aynı zamanda ters dönüşümde katalizör rolü oynar 

 

Ek 3b  

Kızılötesi = Işık Tayfda  kırmızı alanın ötesinde yayılan ve kırmızıdan daha az kırılan, 

gözle görülmez ışınımdır. Dalgaboyları 0,8 –1000 µm arasında yayılan kızılötesi ışınlar 

gözle algılanmazlar. Çünkü göz ancak 0,4-0,8 µm arasına yayılan ışınım bölgesine karşı 

duyarlıdır. Kızılötesi  ışınım bakımından Güneş çok zengindir. Bununla birlikte, 

yeryüzünde, atmosferdeki su buharı ve karbondioksit gazının neden olduğu soğurmadan 

dolayı, bu kızılötesi ışınlarının bir bölümünü alabiliyoruz. 
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Ek 4 

Anaerobik =Bakteriler organik besinlerin parçalayarak enerjilerini elde 

ederkengenellikle oksijen kullanmazlar. Bunların havasız yerlerde de 

yaşayarakçoğalırlar (Konservelerde olduğu gibi). Bunlardan bazıları oksijenin olduğu 

ortamlarda gelişmezler. 

 

Ek 5  

Tropikal Kuşak =  Yılın en fazla 8. en çok 11. ayında ortalama sıcaklıklar 20 ºC nin   

üzerindedir. Yıllık sıcaklık farkları ekvatoral iklimden daha çok olmakla birlikte fazla 

belirgin değildir.Yazları yağışlı tropikal iklimdir. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın 

geldiği aylarda sıcaklık ve yağış artar. Çünkü yağış şekli konveksiyonel akıma bağlıdır. 

Isınarak yükselen hava konveksiyonel yağış sağlar. Kış mevsimi yoktur. Ancak güneş 

ışınlarının eğil geldiği aylarda ısınma fazla olmadığından yağışlar azalır. 

 

Ek 6 

PLANKTONLAR = Dünya ya da göl sularında az çok edilgen olarak yüzen,    yani 

suyun etkisiyle dolaşan canlı varlıkların tümüne verilen addır. Planktonu oluşturan 

canlıların boylarına göre, ültraplankton, cüce plankton, küçük plankton ve büyük 

plankton ayırt edilir. Ültraplanktonlar 5 mikrondan  daha küçük (1 mikron: mm‘nin 

binde biri) cüce planktonlar 5-75 mikron arasında    küçük planktonlar 76 mikron 1 mm 

arsında ve büyük planktonlar   1 mm den daha büyük canlıları oluşturur. Zooplankton 

(hayvansal plankton) ve fitoplankton (bitkisel plankton)olmak üzere 2 çeşidi vardır. 

Denizlerdeki birçok besin zincirinin kökenini, güneş enerjisini canlı maddeye 

dönüştüren ve Yer’deki oksijenin üçte ikisini üreten bitkisel plankton oluşturur. Çevre 

kirlenmesi, bitkisel planktonun gelişmesini yada fotosentez oluşumunu engelleyerek, 

dünyamızın  en önemli oksijen kaynağına zarar verir. 
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EK 7 

Artik  =  Artik hava, kuzey yarıkürenin büyük   hava   kütlelerinden biri. Arktik denizi 

de kuzey buz denizidir. Artik Ozon da o bölgenin (ozon tabakasıdır). Artika bölgesi 

kuzey kutup çemberinin Kuzeyinde yer alan kıta toprakları (Amerika ve Avrasya) ile 

adaları içeren bölgeler bütününe verilen addır. Ada bölgeleri şunlardır: Kanada ya bağlı 

takım adalar; Gröland (Danimarka); Spitzberg  ya da Svalbard (Norveç); Novaya 

Zemlya, franz Josef takımadaları, severnaya Zemlya ve Yeni Sibirya takımadaları. 

Arktika  takımadaları, Amerika kıyısı ile Grönland arasında Kanada’ya (Kuzey-batı 

toprakları) bağlı takımadalar Başlıca adaları, Baffin, Ellesmere ve Victoria’dır. 

 

Ek 8   

ALİZELER =  30° kuzey ve 30°  güney enlemleri  arasında  esen   düzenli, sürekli ve 

kuru rüzgarlardır. Etkilerini kuzey yarıkürede yengeç dönencesi ile  güney yarıkürede 

oğlak dönencesi arasında gösteren alizeler, Kuzey yarıkürede, kuzeydoğudan 

güneybatıya, güney yarıkürede de güneydoğudan kuzeybatıya doğru eserler. Bu 

doğrultuları, dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinden kaynaklanır. Konumlarıysa, 

dünya’nın güneşe göre eğik olmasının (23°27´) sonuçlarından biridir (ticaret rüzgarları 

olarak da adlandırılırlar). 
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