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aktif karbon-14 izotopunun a¤açlardaki y›ll›k büyüme halkalar›ndaki say›s›n›n belirlenmesi temeline dayan›yor. Ölçümler, Güneﬂ etkinliklerinin
de 206 ile 208 y›l aras›nda de¤iﬂen
bir sal›n›m gösterdi¤ini ortaya koyuyor. Hodell, göldibi tortular› ve a¤aç
takvimlerinin bu çak›ﬂmas›n›n çöküﬂle iklim aras›ndaki ba¤›nt›y› yeterince sergiledi¤ini, ancak kurakl›klar›n
ﬂiddetindeki farkl›l›klar›n, Mayalar›n
sonunda baﬂka faktörlerin de rolüne
iﬂaret etti¤ini söylüyor. Arkeologlarsa, paleontologlar›n ilginç kuramlar›yla iﬂlerine kar›ﬂmalar›ndan rahats›zlar. Onlara göre Maya uygarl›¤›n›n
sonu imparatorlu¤un bir ucundan
ötekine aniden ortaya ç›km›ﬂ bir süreç de¤il. Çöküﬂ M.S. 750 y›llar›nda,
görece sulak olan Guatemala’n›n güney yaylalar›nda baﬂlam›ﬂ. Kurakl›¤›n
ortaya ç›kt›¤› s›ralarda kuzeydeki Yucatan ovalar›ndaysa uygarl›k daha
yeni yeni filizleniyormuﬂ. Yucatan
bölgesinde Mayalar› kurakl›¤a teslim
olmalar› için yüz y›l geçmesi gerekmiﬂ. Vabderbilt Üniversitesi’nden arkeolog Matt E. O’Mansky, "(Hodell’in
modelindeki) en büyük sorun, neden
bir kurakl›k s›ras›nda kurak bölgenin sulak bölgeden çok daha uzun
süre dayand›¤›n› aç›klayamamas›" diyor. Georgetown Üniversitesi’nden fiziki co¤rafya uzman› Timothy Beach
ise, kurakl›k kan›tlar›n›n inand›r›c›
oldu¤unu kabul ederek, bunun Mayalar›n çöküﬂüne neden olan faktörler kar›ﬂ›m›n›n bir parças› olabilece¤ini söylüyor.
Bu arada bir Alman araﬂt›rma grubunun vard›¤› sonuçlar da Hodell’in
bulgular›n› do¤ruluyor. Heidelberg
Bilimler Akademisi’nden çevre fizikçisi Ulrich Neff ve ekip arkadaﬂlar›,
Umman’da bir ma¤aradaki sark›tlar
üzerinde Hint Okyanusu’ndaki Muson ya¤murlar›n›n bir tarihçesini
keﬂfetmiﬂler. Neff ve ekibi de 17 May›s tarihli Nature dergisinde yay›nlanan makalelerinde, a¤aç halkalar›ndaki Güneﬂ etkinli¤i izleriyle örtüﬂen, iki yüzy›ll›k bir iklim de¤iﬂimi
döngüsü belirlediklerini aç›klad›lar.
.
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gösteriyorlar. Okyanuslar, ›s›y› gezegenimiz yüzeyine da¤›tt›¤›ndan ve
sera gazlar›n›n yo¤unlu¤unu etkiledi¤inden, iklim de¤iﬂiminde baﬂrol
oynuyorlar. Deniz diplerindeki tortular, Dünyan›n bir buzul modundan
bir baﬂkas›na girmesinin yaklaﬂ›k
yaklaﬂ›k bir milyon y›l ald›¤›n› göste‹klimde meydana gelen de¤iﬂimler
riyor. Araﬂt›rmac›lar, bu sürece de
ve bunlar› tetikleyen olaylar›n, insanokyanuslar aras›ndaki geçitleri gel›k üzerinde çok daha temel bir etkiniﬂletip daraltan levha tektoni¤inin
de bulundu¤unu savunan iki araﬂt›ryol açt›¤›n› düﬂünüyorlar. Cane ve
mac›, insanlar›n evrimini, okyanus
Molnar’a göre, Pasifik ve Hint okyasular›n›n döngüsünde meydana genuslar›n› birleﬂtiren Endonezya kalen bir de¤iﬂikli¤e ba¤l›yorlar. Araﬂnal› son beﬂ milyon y›l içinde daralt›rmac›lar, Nature dergisince yay›nlad›. Bu geçit, Hint okyanusuna akan
nan tezlerinde, günümüzden 5 milPasifik sular› için bir vana iﬂlevi göyon ve 2.5 milyon öncesini kapsayan
rüyor. Araﬂt›rmac›lar, Pasifikten gezaman aral›¤›nda Do¤u Afrika’n›n
len sular›n ak›ﬂ›n› belirleyen geçitledaha kuru haline geldi¤ine, bu nerin, beﬂ milyon önce daha geniﬂ ve
denle azalan ormanlar yerine ilk indaha derin olduklar›n›, ayr›ca busanlar›n savan ortam›na uyum sa¤lagünkü konumlar›na göre daha güd›klar›na, hemen hemen ayn› zamanneyde bulunduklar›n› gösteriyorlar.
larda Dünya’n›n düzenli olarak ﬂidGüney Pasifik’teki yüzey sular›, kudetlenip zay›flayan bir buzul ça¤›
zeye göre daha s›cak ve tuzlu. Doladöngüsüne girdi¤ine iﬂaret ediyorlar.
y›s›yla vana daha güneydeyken, Hint
Küresel so¤uman›n, Afrika’daki kuokyanusuna akan sular da bugünkürakl›¤›n ve insan evriminin ayn› döne k›yasla daha s›cak ve tuzlu olmaneme rastlamas›n›n nedenlerini araﬂl›. Bu da beﬂ milyon y›l önce Hint
t›ran Cane ve Molnar, sonunda tüm
Okyanusu’nun yüzey s›cakl›¤›n›n dadü¤ümleri çözen ortak bir anahtar
ha yüksek, bunun sonucu olarak da
olarak, okyanus sular›n›n ak›ﬂ dönbuharlaﬂma ve ya¤›ﬂ düzeylerinin de
güsünde meydana gelen de¤iﬂimi
yüksek olmas› sonucunu veriyor. Bunun da anlam›, Do¤u Afrika k›y›lar›nda daha
nemli bir iklimin egemen olmas›.
Son beﬂ milyon içindeyse,
Endonezya geçidi, hem daral›p hem de kuzeye kay›nca
Güney Pasifik’ten gelen su
S›cakl›k
kayna¤› giderek azalm›ﬂ, buna karﬂ›l›k daha so¤uk Kuzey Pasifik’in etkisi
artm›ﬂ bulunuyor.
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