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Paleontoloji

olmufl deniz canl›lar›n›n fosillerini içeren
katmanlardaki bulgularla örtüflüyor.
Ward’a göre yaflam türlerinin yok oluflu 10
milyon y›l süreyle görece yavafl bir seyir
izlerken, Permiyen dönemin sonlar›nda
birden h›zlanmaya bafllad›. Ward, bu
ivmelenmenin 1 milyon y›l da, 10.000 y›l da
sürmüfl olabilece¤ini söylüyor. Bunu, daha
sonra P-T s›n›r›nda belki de 10.000 y›l
sürmüfl olan ani bir yok olufl süreci izliyor
ve süreç yavafllayarak 5 milyon y›l daha
sürüyor. Ward, bulgular›n asteroid çarpmas›

En Büyük Toplu
Yokoluflun Nedeni
‹klim De¤iflimiymifl

Günümüzden 251 milyon y›l önce
yeryüzünde yaflam›n neredeyse tümüyle
ortadan kalkt›¤›n› gösteren kan›tlar› kimse
tart›flm›yor. Gerçekten de henüz tüm
karalar Pangea adl› bir süper k›ta halinde
birleflmiflken okyanustaki canl› türlerinin
%90’›n›n, karadaki canl›lar›n da %75’inin
yok oldu¤u, fosil kay›tlarca belgeleniyor.
Uzun süredir tart›fl›lansa, bu yokolufla neyin
yol açt›¤›. Ringdeki taraflardan biri, suçu
günümüzden 65 milyon y›l önce meydana
gelen bir baflka kitlesel yokolufltaki gibi
dünyam›za çarpan 10-20 km büyüklü¤ünde
bir göktafl› ya da kuyruklu y›ld›za at›yor.
Rakip tarafsa, çarpma teorisi için ortaya
konan kan›tlar› yetersiz buluyor ve
yokoluflun ani de¤il, uzun bir süreç içinde
meydana geldi¤i görüflünü savunuyor. Ve
hemen hemen her y›l taraflardan biri,
tezlerini destekleyen kan›tlar bulundu¤u
iddias›yla tart›flmay› s›cak tutuyor. Son
y›llarda tart›flmada daha atak olan “çarpma”
kuramc›lar›, yokolufla karfl›l›k gelen
Permiyen ve Trias jeolojik dönemlerin
s›n›r›ndaki (P-Ts›n›r›) tortul katmanlarda,
çarpma sonucu floklanm›fl mineraller, cam
kürecikler vb gibi fiziksel kan›tlar›n
yan›s›ra, ancak uzaydan gelebilecek olan,
özel helyum izotoplar›n›n varl›¤›na iflaret
ediyorlard›.
fiimdiyse, sald›r› s›ras› karfl› görüflte.
Washington Üniversitesi’nden Peter Ward
yönetiminde Amerikal› ve Güney Afrikal›
araflt›rmac›lardan kurulu bir ekip, P-T
s›n›r›ndaki tortullardan ç›kard›klar› 126
sürüngen ya da çift-yaflaml› (amfibik) türe
ait kafatas›n›n, aflamal› bir yokoluflu
gösterdi¤ini aç›klad›.
Ekip, ön bilgileri Science dergisinin 21
Ocak say›s›nda yay›mlanan araflt›rmay› ekip,
Güney Afrika’daki Karoo havzas›nda, aç›¤a
ç›km›fl P-T s›n›r›nda bulunan 300 metre
kal›nl›¤›ndaki tortullar üzerinde yapm›fl. Bu
tortullarda elde edilen kimyasal, biyolojik ve
manyetik (dünyan›n manyetik kutbunun
zaman içerisinde yön de¤ifltirmesinin
kayalardaki imzas›) bulgular, Çin’de daha
önce ortaya ç›kar›lan ve Permiyen sonu yok
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251 milyon y›l önce tüm karalar
bir süperk›ta halinde birleflmiflti
Ural Sistemi

Panthalassa Okyanusu
Bugünkü Kuzey Amerika’n›n Pasifik sahilinde
uzanan “Kayal›k Da¤lar”›n atas›

Prototetis
Okyanusu

Paleotetis
Okyanusu

Hersiniyen Sistemi
Tetis Okyanusu

Büyük yok oluflta Permiyen dönemi deniz
canl›lar›n›n neredeyse tümü ortadan kalkt›.
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Arkeoloji
Arkeotopsi
Eski m›s›r firavunu Tutankamon’un
bilime hizmetleri bitmiyor. Keflfedildi¤i
günden bu yana alt›ndan lahdi, yan›na
gömülü de¤erli süs ve sanat eserleriyle
dünyan›n en popüler mumyas› haline
“çocuk kral”, flimdi de tarihin en eski
saray cinayetlerinden birini ayd›nlatmaya
haz›rlan›yor. Tutankamon’un ölümünden
yaklafl›k 3000 y›l sonra, ünlü mumyan›n
1968 y›l›nda çekilen röntgeni, daha 20
yafl›na gelmeden ölen firavunun
kafatas›n›n içine do¤ru sarkan bir kemik
parças›n›n varl›¤›n› ortaya koymufltu. Bu

Permiyen-Trias s›n›r› yokoluflunda karada yaflayan canl› türlerinin 3/4’ü yeryüzünden silindi.

kuram›n› do¤rulamad›¤›n› kesin bir dille
vurgularken, öteki araflt›rmac›lar, çarpma
gerçekleflmifl olsa bile bunun kitlesel yok
oluflta ancak küçük bir rol oynam›fl
olabilece¤ini belirtiyorlar.
Ward, karalarda ve denizlerde hayvanlarla
bitkilerin ayn› zamanda ve ayn› nedenlerle,
afl›r› s›cak ve oksijen yetersizli¤inden
öldüklerini söylüyor. Bu da uzun süreli
iklim de¤iflikliklerinin neler yapabilece¤ini
çarp›c› biçimde ortaya koyuyor. ‹flaretler,
büyük yokolufla Sibirya kapan› denen
bölgede çok uzun süren yanarda¤
faaliyetleri nedeniyle dünyan›n s›cakl›¤›n›n
artmas›n›n yol açt›¤›n› gösteriyor.Bu arada
volkanizm, gezegeni ›s›t›rken, okyanus
dibinde donmufl durumda bulunan büyük
metan rezervleri de aç›¤a ç›k›p atmosferde
dizginden boflanm›fl bir sera etkisi yaratm›fl
olabilir. Ward, türlerin uzun bir süre
boyunca tedricen yok olduklar›n›, ancak
kötüleflen koflullar kritik bir efli¤i afl›nca

yokoluflun h›zland›¤›na vurgu yap›yor.
Araflt›rmac›lara göre iflte bu aflamada
atmosferdeki oksijen düzeyleri de h›zl› bir
düflüfl göstermifl görünüyor. Bu durumda
karalarda yüksek, hatta orta yükseklikteki
yerlerde bile yaflam olanaks›zlafl›yor ve
Dünya’n›n yar›s›ndan ço¤u yaflanamaz hale
geliyor. Yaflam ancak en alçak kara
parçalar›nda mümkün olabiliyor.
Günümüzde atmosferdeki oksijen oran›n›n
%21 olmas›na karfl›l›k, büyük yokoluflun
h›zland›¤› dönemde bu oran %16’ya düflmüfl
görünüyor. Bu da 5000 metre yükseklikteki
bir da¤›n tepesinde zorlukla al›nan nefese
eflit. Ward, “san›r›m olan flu:” diyor.
“S›cakl›k artt›kça artt› ve kritik bir noktaya
geldi¤inde de her fley öldü. Yaflam
türlerinin çok büyük ço¤unlu¤u,
dayan›lmaz s›cakl›k ve oksijen
yetersizli¤inin oluflturdu¤u çifte felaketle
bafl edemedi.”

da Tutankamon’un yaflam›n› bafl›na
vurulan fliddetli bir darbe ile yitirmifl
olabilece¤ini gösteriyordu. Ama k›r›k,
firavunun cesedinin mumyalama
s›ras›nda düflmesiyle de oluflmufl
olabilirdi. Bilmece nihayet ayd›nlanmak
üzere. Bu y›l›n bafllar›nda M›s›rl›
yetkililer, firavunun mumyas›n›n
bilgisayar tomografisi ile
görüntülenmesine izin verdiler. Cihaz,
yar›m milimetre ölçe¤indeki detaylar› bile
ortaya ç›karacak kadar duyarl›. Tarama
sonunda elde edilen üç boyutlu 1700
görüntünün analizi sonunda,
Tutankamon’un ölümünü çevreleyen sis
perdesinin önümüzdeki günlerde
kalkmas› bekleniyor.
Science, 28 Ocak 2005
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