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B‹L‹M VE TEKN

Antropoloji
‹klim ve ‹lk ‹nsan
Yaklaﬂ›k 1 – 3 milyon y›l önce Afrika’da
yaﬂanan iklim de¤iﬂiklerinin, ilk insan
türlerinin oluﬂmas› ve da¤›lmas›nda önemli
bir rol oynam›ﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor.
Geleneksel düﬂünceye göre, hominid
atalar›m›z Afrika’n›n do¤usunda kurak iklim
koﬂullar›nda yavaﬂ yavaﬂ evrim geçirmiﬂlerdi.
Ancak, yap›lan yeni araﬂt›rmalar›n sonuçlar›
bu kurak dönemlerin, insan ve di¤er
memelilerin ani çevresel de¤iﬂikliklere uyum
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göstermelerini sa¤layan nemli dönemlerle
kar›ﬂt›¤›n› gösteriyor.
Almanya’daki Postdam Üniversitesi’nden
Martin H. Trauth ve ekibi, bu nemli
dönemlere ait bulgulara, Do¤u Afrika
bulunan Rift Vadisi göllerindeki tortullarda
rastlam›ﬂlar. Bu tortullarsa, çevresel
göstergeler konusunda çok duyarl› oldu¤u
bilinen ve suyun derinli¤ini ya da tuzluluk

oran› hakk›nda önemli ipuçlar› veren
diatomlar› (koloni oluﬂturan bir tek hücreli
alg grubu) bar›nd›r›yor. Çok eski
dönemlerden kalma diatomlar üzerinde
çal›ﬂan ekip, üç kez önemli bölgesel iklim
de¤iﬂimleri saptam›ﬂ. Bu dönemlerin ayn›
zamanda küresel iklim de¤iﬂiklikleriyle de
ilintili oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ. Nemli ve kuru
dönemler aras›ndaki ani de¤iﬂimlerin, türlerin
üzerinde ayr›lmaya neden olacak biçimde
bask› oluﬂturmuﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor.
Bunun bir rastlant› olmad›¤›n› söyleyen
biliminsanlar›, 1 – 3 milyon y›l önce Homo
erectus’un ortaya ç›kt›¤›n› ve hominidlerin
Afrika’dan ilk göçlerini yaﬂad›klar›n›
an›msat›yorlar.
Science, 19 A¤ustos 2005

Yerbilim
“Dünyan›n ‹ç Motoru
Nas›l Çal›ﬂ›yor”
Tart›ﬂmas›na Nokta...
Columbia Üniversitesi’nin Lamont-Doherty
Yer Gözlemevi araﬂt›rmac›lar› Dünya’n›n
derinlerinde olup bitenlerle ilgili olarak,
uzun zamand›r süregelen bir tart›ﬂmay›
noktalam›ﬂ görünüyorlar. Henüz bu
say›m›zdaki kapak konumuz “Bilimin
(ﬁimdilik) Bilemedikleri” kapsam›nda ve
“Dünyan›n Derinlerinde Neler Oluyor?”
baﬂl›¤› alt›nda sunulan sorulardan biri,
me¤er dergimiz bask›ya girmeden
yan›tlanabilmiﬂ!
Tart›ﬂma konusunu özetlemek
gerekirse: Bir grup araﬂt›rmac›
manto tabakas›n›n (Dünya’n›n,
kabuk ile d›ﬂ çekirdek
katmanlar› aras›nda kalan
k›sm›) derin bölgelerinin,
Dünya’n›n oluﬂumundan
beri ayn› kald›¤›n›, karﬂ›
grup da mantonun jeolojik
zamanlar boyunca bir
bütün olarak
‘çalkaland›¤›n›’ ve ›s›
dolaﬂ›m›n›n (konveksiyon)
da kendini mantonun tümü
boyunca gösterdi¤ini
savunmaktayd›. Çekiﬂmeye bir
nokta koymuﬂ görünen Columbia
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ysa,
küresel okyanusal manyetizma verileri
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üzerine dayand›rd›klar› oldukça kapsaml›
inceleme sonuçlar›n›n ikinci, yani ‘bütünsel
manto’ görüﬂünü çok kuvvetli biçimde
destekledi¤ini, Dünya’n›n en derin
k›s›mlar›n›n, asl›nda yüzeyde geliﬂen
tektonik süreçlerden etkilendi¤ini
söylüyorlar.
Dünya’n›n iç iﬂleyiﬂinin katmanlar temelinde
ya da bütünsel temelde mi gerçekleﬂti¤i
sorusu, gezegenimizin iç ›s›s›n› nas›l
kaybetti¤inin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan merkezi
önem taﬂ›yor. Araﬂt›rma ekibinden Steven
Goldstein’e göre bulgular›n›n iﬂaret etti¤i
bir baﬂka ﬂey de, manto tabakas›n›n maruz
kald›¤› kuvvetlerle kabuk hareketlerini
yönlendiren kuvvetlerin, ayn› kuvvetler
oldu¤u.
Nature, 25 A¤ustos 2005

Çekirdek Manto S›n›r
‹ç Çekirdek

Manto

‹çi, D›ﬂ›ndan H›zl›
ﬁu s›ralar yerbilim, yan›tlanmam›ﬂ sorular›
aç›s›ndan ﬂansl› dönemini yaﬂ›yor gibi. Illinois
Üniversitesi (Urbana-Champaign) araﬂt›rmac›lar›
da, yaklaﬂ›k on y›ld›r süren bir baﬂka tart›ﬂmaya
nokta koymuﬂ olduklar›nda iddial›lar.
Aç›klad›klar›na göre Dünya’n›n kendi
çevresindeki dönüﬂü s›ras›nda, çekirdek k›sm›,
yüzey (kabuk) k›sm›n› y›lda 0,3 - 0,5 derece
farkla geride b›rak›yor.
Araﬂt›rmac›lar, ilk kez 1996 y›l›nda ortaya
at›lan, ama karﬂ›tlar› da çok olan bu görüﬂle
ilgili olarak sunduklar› güçlü kan›tlar›, Güney
Sandviç Adalar›’nda (Güney Amerika k›y›lar›na
yak›n) gerçekleﬂen depremlerin ortaya ç›kard›¤›
17 ikili sismik dalga grubunu inceleyerek
edinmiﬂler. Alaska ve yak›nlar›nda bulunan 58
deprem istasyonunda kaydedilen veriler,
araﬂt›rmac›lara dalga rotalar›ndaki zamansal
farkl›l›klar› saptayabilme olana¤› tan›m›ﬂ.
Ekipten Xiaodong Song, çal›ﬂma sonuçlar›n›
ﬂöyle aç›kl›yor: “‹ç çekirdekten geçen benzer
sismik dalgalar, ikilinin her bir birimi
birbirinden birkaç y›l arayla ayr›ld›¤›nda,
yolculuk zaman› ve dalga biçimleri bak›m›ndan
düzenli farklar gösteriyorlar. Bunun tek
aç›klamas›, iç çekirde¤in kendisinin de
hareket ediyor olmas› olabilir. D›ﬂ
çekirdekte oluﬂan manyetik alan, iç
çekirde¤e do¤ru yay›larak burada bir
elektrik ak›m› oluﬂturuyor; elektrik
ak›m›n›n manyetik alanla etkileﬂimiyse iç
çekirde¤in dönmesine neden oluyor...
Dönüﬂ h›zlar›ndaki bu farkl›l›k,
gezegenimizin nas›l oluﬂtu¤u ve evrimiyle ilgili
olarak da çok önemli veriler sa¤layabilecek,
temel nitelikteki bir dinamik sürecin ürünü..”

D›ﬂ Çekirdek
Illinois Üniversitesi Bas›n Bülteni, 27 A¤ustos 2005

