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BÖLÜM ÜÇ 

YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ 

 

3.1 YERKÜRENİN BİÇİMİ VE ÖZELLİKLERİ  

 

Yerküre, Güneş Sisteminde yer alan bir gezegendir. Yerkürenin ortalama çapı 12.742 km'dir 

(~40.000 km/π), kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in 

etrafında 365,25; kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir. 

Tek uydusu vardır: Ay. 

Yerkürenin uzaydan görünüşü mavi olduğu için uzay dilinde dünya mavi gezegen ismi ile de 

çağrılır. Bu mavilik atmosferde bulunan oksijenin, güneş ışığının tayfı neticesidir. Bu mavilik 

aynı zamanda kâinatta yegane canlı bulunan yerin dünya olduğunu da göstermektedir. 

Dünya'nın atmosferi esas olarak iki gazdan oluşmaktadır: Nitrojen (%78) ve oksijen (%21). 

Ayrıca bileşimde az miktarda da olsa argon ve karbon dioksit gibi başka gazlar ve değişken 

miktarda su buharı bulunur. Güneş sistemindeki başka hiçbir gezegen, yerküredekine benzer 

bir atmosfere sahip değildir.  

Yerküre güneşten itibaren üçüncü büyük gezegendir. Güneşten 149.589.000 km uzakta 

elipsoidal bir yörünge boyunca dönmektedir. Güneş etrafındaki bir dönüşü güneş yılı olarak 

tarif edilmiş olup 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyedir. Bu dönüşünden mevsimler oluşur. 

Yerkürenin yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik (1540) ve Galile 

(1640)dir. Bundan çok daha önce dünyanın yuvarlak olup döndüğünü büyük İslam alimleri 

mesela, Brûn isbat etmişti. Dünya’nın üzerindeki topoğrafik oluşumlar ve kendi ekseni 

etrafındaki batıya doğru dönme hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Geoibs bir 

biçimdedir. Kutuplardan basık küresel geometrik şekil "geoid" (Latince, Eski Yunanca Geo 

"dünya") yani "Dünya şekli" diye adlandırılır. Yerkürenin ortalama çapı 12.742 km'dir 

(~40.000 km/π). Yerküre kendi ekseni etrafında hızla dönüyor. Viraja giren bir arabada 

hissettiğimiz gibi dairesel bir yol üzerinde dönen bir cisme dışarı doğru bir kuvvet etki eder, 

onu dışarı fırlatmaya çalışır. Bu kuvvete 'merkezkaç kuvveti' denir. Dünyadaki her cismin 

üzerinde dönüşten dolayı bir merkezkaç kuvveti etkisi vardır. Ancak bu merkezkaç kuvveti, 
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yerçekimine göre çok zayıftır. Eğer zayıf olmasaydı zaten dönerken atmosferle birlikte uzaya 

fırlar giderdik.  

Merkezkaç kuvveti ekvatorda maksimum, kutuplarda ise minimumumdur. Yer’in kendi 

ekseni etrafında dönmesi ekvatorun dışarı doğru biraz fırlamasına neden olduğu için 

ekvatorun çapı, kutupları birleştiren çaptan 43 km daha uzundur. Ortalamadan en büyük 

sapmalar, Everest Dağı (denizden 8.848 m yüksekte) (Şekil 35) ve Mariana Çukuru dur 

(deniz seviyesinin 10.924 m. altı) (Şekil 36). Dolayısıyla ideal bir elipsoide kıyasla Yer'in 

%0,17'lik toleransı vardır. Ekvatorun şişkinliği yüzünden Yer'in merkezinden en yüksek nokta 

aslında Ekvador'da Çimbarazo Dağıdır. 

Dünyanın ekvatordaki çapı 12.756,3 km, kutuplardaki çapı ise 12.713,6 km’dir. Ekvator 

bölgesinde çapın büyük olması dünyanın ekseni etrafında hızla dönüşünün neticesi olabilir. 

Dünyanın yoğunluğu 5.52 gr/cm3’ tür. Atmosferinde % 78.09 azot, % 20.95 oksijen ve az 

miktarda da hidrojen, karbondioksit, helyum, argon, kripton, metan, neon bulunur. 

Atmosferdeki su miktarı ise % 0.2-0.4 arası değişir.  

Dünya bir günde, yani 23 saat 56 dakika 4 saniyede kendi ekseni etrafında bir tur atar. Bu 

dönmesinden gece ve gündüz meydana gelir. Dünyanın ekseni yer küresi ile güneş arasındaki 

doğruya dik olmayıp bu doğruya dik olan aydınlanma düzlemine 23,5 derece eğik olduğu için 

gece ile gündüz uzunluğu yalnız ekvator üzerinde her zaman eşittir. Diğer yerlerde eşit 

olmayıp her ay değişmektedir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ile gündüz 

arasındaki fark artar. Kutuplarda altı ay gündüz, altı ay gece sürer. Gece de tam gece değil 

yarı karanlıktır. Son yapılan ölçümler ayrıca göstermiştir ki, günün uzaması kısalması, ayın 

çekim kuvveti etkisi ile dünya dönüş hızında yaptığı yavaşlatma sebebiyle de değişmektedir. 

Güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin çekim kuvvetleri etkisi ile 41.000 senelik bir peryotta 

dünyanın eğimi 23,5 derece ile 22 derece arasında değişir. Her mevsim dünyanın eksenel 

eğimi farklıdır.  

Dünya güneş etrafında elips şeklindeki yörüngesinde dönerken güneşten mesafesi artar ve 

azalır. En yakın noktada dünyanın ekseni etrafında dönüş hızı da saniyede 960 km artar. 

Bunun neticesi olarak kuzey yarım kürede kışlar, kısa ve daha ılık geçer. Buna mukabil güney 

yarımkürede de yazlar uzun ve serin geçer. Güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin çekim kuvveti 

sebebiyle yörünge elipsindeki yaklaşma ve uzaklaşma özelliği 25.800 sene ara ile değişir. 
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Kuzey Yarımkürede bugünkü özellikler 12.900 sene sonra tam tersine dönecektir. Kıtaların 

Kuzey Yarımküresine kümelendiği düşünülürse dünya ileride tekrar bir buz çağı yaşayabilir. 

 

 
Şekil 35. Güneş ışıkları altında Everest Dağı'nın zirvesi. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Mount_Everest_%28topgold%29.jpg) 
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Şekil 36. Mariana Çukuru 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Mariana_trench_location.jpg) 
 

3.2 YERKÜRENİN HAREKETLERİ 

Dünya kendi çevresinde (23 saat, 56 dakika, 4.091 saniye) ve güneş çevresinde (365 gün, 6 

saat, 48 dakika) hareket eder. Günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak gece, gündüz, 

mevsimler, kayaçların oluşması ve diğer canlılık ve biyolojik olaylar gerçekleşir. Mevsimlerin 

oluşmasında etken ise 23 derecelik eksen eğikliğidir. 

Hareketleri: Sürekli olarak hareket eden dünyanın iki çeşit hareketi vardır. Bu hareketlerden 

birisi kendi ekseni etrafında olur ve batıdan doğuya doğrudur. Bu dönmesini 24 saatte 

tamamlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bu dönmesi ile birlikte olan ikinci hareketi, 

güneş etrafındadır. Güneş etrafında dünya, elips şeklinde çok geniş bir yörünge üzerindeki 

hareketini de 365 1/4 günde, yani bir yılda tamamlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki ve 

güneş etrafındaki bu iki hareketi, iki önemli olaya sebep verir. Kendi ekseni etrafında dönmesi 

ile gece ve gündüz, güneşin etrafında dönmesi ile mevsimler meydana gelir. Dünyanın 

yüzeyi: Dünyanın yüzölçümü 509.200.000 kilometrekaredir. Bunun % 70 denizler 

360.600.000 kilometrekare, % 39,u karalar, 148.600.000 kilometrekare dir. Kuzey kutup 

çevresinde karalarla çevrilmiş bir deniz, Güney Kutup çevresinde denizlerle kuşatılmış bir 

kara parçası vardır (Şekil 38) (Tablo 1). 
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Şekil 38. Apollo 17'den Yer'in görüntüsü: Mavi Bilye. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg) 
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      Tablo 1.Yer Kürenin Fiziksel Özellikleri 

Yörünge Özellikleri 

Yarı büyük eksen 149.597.887 km. 

Günberi 147.098.074 km.  

(0,983 A.Ü.) 

Günöte 152.097.701 km. 

 (1,017 A.Ü.) 

Yörünge dışmerkezliği 0,017 

Yörünge eğikliği 0 

Dolanma süresi 

(Yıldız yılı) 

365 gün 6 sa. 9 dk. 9 s. 

(365,25636 gün) 

(1,000039 dönencel yıl) 

Yörünge hızı 

Ortalama 

En yüksek 

En düşük 

 

29,78 km/s 

30,29 km/saniye 

29,29 km/s 

Doğal uydu sayısı 1 

Fiziksel Özellikler 

Ekvator çapı 12.756,28 km 

           Kutuplar arası çap 12.713,56 km 

                 Basıklık 0,003 

   Ekvator çevresi 40.075 km 

Yüzey alanı 

Karalar 

Denizler 

510.067.420 km2 

148.847.000 km2 (%29,2) 

361.220.420 km2 (%70,8) 

Hacim 1,08 x 1012 km3 

Kütle 5,97 x 1024 kg. 
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Yoğunluk 5,51 g/cm3 

Eksen eğikliği 23,44° 

Dönme süresi 

(Yıldız günü) 

23 sa. 56 dk. 4,1 sn. 

(0,99727 gün) 

Yerçekimi 9.78 m/s2 

Kurtulma hızı 11,18 km/s 

Beyazlık (albedo) 0,37 

Yüzey sıcaklığı 

Ortalama 

En yüksek 

En düşük 

 

14°C (287 K) 

57,7°C (331 K) 

- 89,2°C (184 K) 

Atmosferin içeriği 

Azot  %78.08 

Oksijen  %20.94 

Argon  %0.93 

Karbondioksit  %0.038 

Su buharı Eser (iklime bağlı olarak değişir) 

 

 

3.3 YERKÜRENİN BİLEŞİMİ 

 

Levha hareketlerinin nedenlerinin ve depremlerin anlaşılması açısından yerkürenin 

içyapısının bilinmesi önemlidir. 6371 km yarıçapında olan yerküre, dıştan içe doğru 

Yerkabuğu, Manto ve Çekirdek olarak adlandırılan katmanlardan oluşmuştur. Manto, üst ve 

alt manto olarak iki bölüme ayrılırken, çekirdek de dış ve iç çekirdek olarak alt katmanlara 

ayrılmaktadır. Şekil-37 yerkürenin katmanlarını göstermektedir. Yerkabuğu yer hacminin yüzde 

% 1'ini, ağırlığının ise % 2,5’uğunu oluşturur. Tüm manto ise yer hacminin % 84'ünü, 
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ağırlığının ise % 67'isini kapsar. Çekirdek yer hacminin % 15'ini oluştururken, tüm ağırlığın % 

32'isine sahiptir. 

Alt ve üst manto önemli oranda demir, magnezyum, silikat ve oksijenden oluştuğuna 

inanılmakta, ancak kimyasal yapısı ayrıntılı olarak bilinmemektedir. Yerin sıvı nitelikli dış 

çekirdeğinin % 8-20 arasında alaşımlı olduğu, erimiş demirden oluştuğu öne 

sürülmektedir.Yerin iç çekirdeği ise katı olup, bileşiminde yüzde 80-85 oranında demir 

içermektedir (Tablo 2). 

 

 

Şekil 37. Yerkürenin katmanlı iç yapısı (Press ve Siever, 1999) 
(http://img301.imageshack.us/img301/6840/resim1jd6.jpg) 

 

Manto katmanı, yeryüzündeki hareketliliğin en büyük nedenidir. Manto’nun alt bölümleri üst 

bölümlerine göre çok daha sıcaktır. Burada oluşan konveksiyonda, daha sıcak olan magma 

yükselir, soğur, katılaşır ve Üst Manto’daki daha soğuk kayaların batmasına neden olur. Batan 

bu kayalar, tekrar ısınır, ergir ve yükselir. Henüz tam anlamıyla modellenemeyen bu devinim, 

Litosfer’deki levhaların hareket etmesine neden olur.  
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Tablo 2. Yerkürenin Katmanları ve Bileşimleri 

Yer Küre Katmanlarının Bileşimi (%, Ağırlık)  
 

Element Yer 
Küre 

Kıtasal 
Kabuk Okyanusal Kabuk Manto Çekirdek 

Demir (Fe) 31,9 5,1 8,2 6,3 85 
Oksijen (O) 29,7 46,6 44,9 44,8  

Silisyum (Si) 16,1 27,7 24,1 21,5 6 
Magnezyum (Mg) 15,4 2,1 4 22,8  

Nikel (Ni) 1,82 0,01  0,2 5,2 
Kalsiyum (Ca) 1,71 3,6 7,8 2,5  

Alüminyum (Al) 1,59 8,1 7,7 2,3 align="center"  
Kükürt (S) 0,63 0,05  0,03 1,9  
Krom (Cr) 0,47   0,26 0,9  

Sodyum (Na) 0,18 2,8 1,6 0,27   
Mangan (Mn) 0,17 0,1  0,1 0,3  

Fosfor (P) 0,12 0,1  0,009 0,35  
 

3.4 YERKABUĞUNUN YAPISI  

 

Yerkürenin en dış katmanıdır. Yerkürenin karalarda ortalama 30-40 km kalınlıktaki, 

okyanusların altında ise 5-8 km’lik bir kalınlığa sahip en dış kısmına kabuk adı verilir. 

Yerkabuğu kendisi gibi katı olan ve Litosfer adı verilen ve yaklaşık olarak 70-100 km kalın bir 

katmanın en üst kısmını oluşturur. Litosferin sıcaklığı altta 1300oC derece civarındadır. 

Kabuğun Litosfer içindeki alt sınırına Mohorovicic sınırı denir. Litosferin altında ise Üst 

Mantonun daha yumuşak (akıcı) bölgesi olan ve Astenosfer olarak adlandırılan bölüm yer alır. 

Kabuk başta kalınlık olmak üzere, diğer fiziksel özellikler açısından da temel olarak karaların 

ve okyanusların altında birbirinden çok farklı yapısal özellik gösterir.  

Kıtasal kabuk deyince, en üstte birkaç km kalınlıkta sedimentlerden oluşmuş 2,25–2.50 

gr/cm3 yoğunlukta tortul tabaka, onun altında 15-18 km kalınlıkta 2.65 gr/cm3 ortalama 

yoğunlukta GRANİTİK tabaka ve altında 18-20 km kalınlıkta ve 2.85 gr/cm3 ortalama 

yoğunlukta BAZALTİK tabaka kastedilmektedir. 

Bu tanım klasik ortalama 35-40 km kalınlıktaki kıtasal kabuğun muhtemel yapısıdır. 

Okyanusal kabuk denince yaklaşık 3-4 km lik su tabakasının altında taban çamuru 1-2 

km sediman, yaklaşık 4-5 km kalınlıkla okyanus bazaltları adı verilen TOELİTİK 

bazaltlar yer almaktadır.  
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Şekil-38. Yerkabuğunun yapısı (Press ve Siever, 1999). 

(http://www.buzlu.org/images/2007/07/litosfer.jpg) 
 

Kıta ve okyanusların altında bu yadsınamaz kalınlık değişimi izostazi kavramını gündeme 

getirmiştir. 

Yerçekimi kuvvetinin alanların yüksekliklerinin oluşumunda önemli rol oynar. Airy’ nin 

ortaya attığı yüzen kabuk parçalarındaki denge durumuna izostazi denmiştir (Şekil 39). 

İzostazi kavramını anlatmanın en iyi yolu su içinde yüzmekte olan farklı yükseklikteki tahta 

blokları düşünmektir. Daha kalın blokların ince olanlara oranla su yüzünde daha yüksekte 

durduğu görülmektedir. Benzer bir şekilde dağ kuşakları yüzeyden daha yüksekte durmakta 

ve alttaki materyalin içinde derinlere uzanmaktadır yani özetle izostazi, hafif maddelerden 

oluşmuş dağlık bölgelerin daha yoğun bir temel üzerinde yüzmekte olduğunu ve dağların 

yükseklikleri ile orantılı derin kökleri bulunduğu gerçeğini de açıklar. Böylece yüksek dağlar, 

kuzey denizlerinde yüzen aysberg’ ler gibidir; büyük ve derin kökleri, yeraltında, küçük ve 

sivri tepeleri ise yerüstünde bulunur. Şöyle ki; ortalama yoğunluğu 2,7 gr/cm3 olan Sial 

maddelerinden yapılmış dağ şeritleri, yoğunluğu 3.3 gr/cm3 olan plastik Sima kayaçları içine 

gömülmüşlerdir. Dağ kütlesinin tüm hacminin 9/10’ unu kök, 1/10’ unu ise yüksek zirveler 

oluşturur (Şekil 40). 
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Şekil-39. Yerkabuğundaki izostazi durumunun AIRY’ye göre açıklanması. (GILLULY – WATERS – 
WOODFORD, 1953) “Dağlar zemine çakımış kazıklar gibidir.”  

 

 

 
Şekil-40. Yerkabuğu ve Mantonun üst kısmının basitleştirilmiş kesiti. Burada yeryüzü şekli ile kabuk 

yapısı arasındaki alâka açıkça görülmektedir. (A. HOLMESİ 1965’TEN) 
 

3.5 MANTONUN YAPISI  

 

Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve esnek bir kattır. Kalınlığı 2860 km.’ye yakındır. 

Ultrabazik kayaç veya ultramafik kayaçlardan oluşur. Ağırdır; yoğunluğu 3,5 – 6 g/cm3 

arasında bulunur. Üç kısma ayrılır: 

 Üst manto veya (astenosfer) 

 Orta manto 

 Alt manto 

Litosferin altından 700 km derinliğe kadar uzanan kuşağa üst manto veya astenosfer 
denilir. Bu kuşağın yoğunluğu 3.3-4.3 gr/cm3 arasında değişmekte olup, bileşiminde 
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ultrabazik ve ultramafik ([Olivin olivinli] veya (piroksin piroksinli), yani fazla miktarda 
alkali madde ve mineral içeren magma veya ergimiş malzeme bulunur, üst mantonun alt 
kısmında P dalga hızı yoğunluk artışından dolayı 10.7-11 km/sn'yi bulur. Yerkabuğu 
parçaları veya plakalar, üst mantonun üzerinde yüzerler. Çünkü bu seviyelerde mantonun 
bir kısmı ergiyebilir. Bunun için de, belli bir sıcaklıkta mantonun bir miktar su içermesi 
yeterlidir. Bu durum gerçekleşince, kısmen eriyen astenosfer hemen hiçbir direnç 
göstermeden biçim değiştirir. 

700-2900 km derinlikleri arasında uzanan kısmında ise alt manto başlar; bu kuşakta demir ve 
magnezyum silikatları egemen durumdadır. Bundan dolayı alt mantonun alt kısmında 
yoğunluk 5.5'e kadar çıkmakta ve P dalga hızı ise 13.6 km/sn'ye ulaşır. 

Orta manto kısmı üst ve alt manto arasında bir geçiş zonu oluşturur. Manto yerkürenin toplam 
hacminin %80 den fazlasını meydana getirir ve yerkabuğu hareketleri (deniz dibi yayılması, 
kıtaların kayması, epirojenez (yer kabuğunda meydana gelen geniş alanlı alçalma ve 
yükselme hareketleri), orojenez (dağ oluşumu), derin depremler ile volkanizma için gerekli 
enerjiyle iç kuvvetlerin kaynağını teşkil eder. 

 

 
Şekil 41. Yerkürenin derinlik kesiti. 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Manto) 
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3.5 ÇEKİRDEK 

 

Çekirdek yerkürenin yaklaşık 2900 km derinliklerinden başlayıp yerkürenin merkezine 6371 

km ye kadar devam eder. 2900 km sınırına manto–çekirdek sınırı (Mantle–Core Boundary) 

adı verilir. 

Yerin başlangıçta çekirdeğinin sıvı tabiatta olduğu bilinirdi. 1936 da Lehmann’ın çalışması ve 

onu izleyen çalışmalarda 5120–5140 km (5150 km) derinliklerde başlayan katı bir iç 

çekirdeğin varlığı ortaya konmuştur. 

Böylece çekirdek 

  2900 – 5150 km dış sıvı çekirdek, 

  5150 – 6370 km iç katı çekirdek şeklinde kesin bir yoruma kavuşturulmuştur. 

Çekirdeğin bileşimi ve oluşumu ile ilgili görüşler birbirinden hayli farklıdır. 

Ramsey(1949) manto çekirdek sınırının bir faz dönüşümü sonucu meydana geldiğini, olivinin 

manto–çekirdek sınırında moleküler fazdan metalik faza dönüştüğünü belirtmiştir. Ringwood 

(1960) modelinde çekirdek oluşumunun dünyanın oluşumu ile birlikte başladığını 

söylemektedir. Buna göre yerküre ilkel gaz–toz bulutundan birikim yolu ile oluşurken 

metaller redüklenmiş, kolay uçan maddeler kaydedilmiş ve ergime işlemleri başlamıştır. 

Yeryüzüne yakın ortamlarda ergime başlayınca da demir–nikel–kuvars alaşımı gibi 

düşünülebilecek büyük kütleler yerin merkezine doğru çekirdeği oluşturmak üzere göçüp 

çökmüştür (Şekil 42). 
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       Şekil 42 Dünyanın sıvı dış çekirdeğinin muhtemel yoğunluğu (taranmış zon)      

                      derinliğinin ve basıncın fonksiyonu olarak çizilmiştir. 

         (http://yubam.kou.edu.tr/) 

 

Dünyanın sıvı çekirdeğinin ne zaman meydana geldiği konusunda doğrudan doğruya 

kullanabileceğimiz bir veri yoktur.  Genellikle kabul edildiği gibi yer manyetik alanı, 

elektriksel iletimi yüksek sıvı çekirdek içindeki konvektif hareketler sonucu meydana 

gelmektedir. O halde kayaçlar oluştuğu zaman yerin bir manyetik alanı vardı ve dolayısı ile 

yerin dış sıvı çekirdeği oluşmuştu. Bu görüşe göre Runcorn (1962) çekirdeğin 3x109 yıl önce 

oluşmağa başladığını söylemektedir. 

Öte yandan yerkürenin mutlak yaşı 4.6 x 109 yıl kabul edildiğine göre kaba sınırlarda çekirdek 

günümüzden 3.1 milyar yıl önce (ya da oluşumundan 1.5 milyar yıl sonra) bir tarihte oluşmuş 

olmalıdır denilmektedir.  

Yerkürenin termal geçmişi ile ilgili 2 özellikten bahsedilebilir.  Bunlar, 

1) Kütle toplanmasından itibaren yer içinin sıcaklığı zamanla artmıştır 

2) Kütle toplanmasını takiben ilk 1 milyar yıl sonunda yer içinde 400–800 km lerdeki aktüel 

sıcaklık, bu derinliklerdeki demirin ergime sıcaklığına ulaşmıştır. 
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Yani çekirdeği oluşturacak ilk malzeme meydana gelmiştir. Ancak 400–800 km 

derinliklerdeki demirin ergime sıcaklığına birkaç yüz milyon derinliklerdeki demirin ergime 

sıcaklığına birkaç yüz milyon yıl içinde ulaşmak mümkündür. 

Yerin çekirdeğinin oluşum zamanı için şunlar söylenebilir: 

1- Yerin çekirdeği ilk kütle toplanması sırasında oluşmuştur 

2- Bugünkü yapısına ayrımlılaşma işlemleri sonucu ulaşmışsa çekirdeğin oluşumu ilk 1 

milyar yıl dolaylarında başlamış olabilir. 

Yerin çekirdeğinin asal malzemesinin demir ilgili metal malzeme olduğu düşünülmekle 

beraber; belli sınırlar içinde kalmam koşulu ile düşük yoğunlukta hafif elementlerin varlığına 

da inanılmaktadır. Buda kuvarstır. 

Çekirdeğin içinde bazı hafif elementlerin bulunması gerektiği Şekil 43 den anlaşılmaktadır. 

 
Şekil 43. Yerküre, okyanuslar ve kıtalar için ısı akısı histogramı (W.H.K.Lee,1970) 

(http://yubam.kou.edu.tr/) 
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Şekil 42’ de ayrıca saf nikel ile demirin ve % 20 silikonlu demirin şok deneyleri ile saptanan 

yoğunluk değerleri de basıncın fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Bu çalışmalara dayanarak 

yerin çekirdeğinin başlıca demir ile yoğunluğun bir miktar azalmasına sebep olacak hafif bir 

maddeden (örneğin silis) oluşmuş olduğu sonucu çıkarılmaktadır. 

Şekilde taranmış alan, çekirdeğin sahip olacağı muhtemel yoğunluk değerlerini 

göstermektedir. Şekilde ayrıca şok dalgaları yardımı ile söz konusu derinlikler karşı gelen 

basınçlar altında saf demir, saf nikel ile demir+%20 SiO2 bileşimli maddenin yoğunluğunun 

değişimi verilmiştir. 

Açıkça görülmektedir ki saf demir ve nikel yoğunlukları, çekirdeğin muhtemel 

yoğunluğundan büyüktür. Hâlbuki demir+% 20 SiO2 karışımı yoğunluğu çekirdeğin 

muhtemel yoğunluğundan biraz küçüktür. 

Özetle söylemek gerekirse, bugünün kabul edilen yaygın görüş çekirdek kütlesinin % 80 

den fazlasının demirden (Fe) den ve geri kalanının hafif elementlerden oluştuğudur. 
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AÇIKLAMALAR 

Astronomik birim : (Simgesi: AU; İngilizce: Astronomical Unit), gökbilimde kullanılan bir uzaklık birimi. Bir 

astronomik birim Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon km. ya da 92,9 

milyon mil'dir. Astronomik birim, evrendeki büyük uzaklıkları belirtmek için kullanılır. Örneğin, Güneş'e en 

yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri yıldız sistemi, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 25 astronomik birim, yani 

3,75 milyar km. uzaktadır. 

Dünya'nın yörüngesi dairesel değil, eliptiktir. Bu nedenle, 1 astronomik birim, Dünya'nın Güneş çevresinde 

çizdiği eliptik yörüngenin büyük ekseninin yarısı (bkz. Yarı büyük eksen) kabul edilir. 

 

 

 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/1/1d/Astronomik_birim.gif) 

Yarı büyük eksen: Gökbilimde, bir yörüngeyi tanımlayan elipsin büyük eksen uzunluğunun yarısına eşit olan 

değer, o yörüngenin yarı büyük eksen uzunluğu olarak adlandırılır. Bu ölçü, 'dolanan cisim'in yörünge periyodu 

ya da dönemini belirler. Başka bir deyişle bir 'merkezi cisim' çevresinde aynı yarı büyük eksen uzunluğundaki 

yörüngelerde hareket eden gök cisimleri, yörünge dışmerkezliği ne olursa olsun bir devirlerini aynı sürede 

tamamlarlar. 


