B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Dünyan›n En Büyük Soyk›r›m› da Uzaydan

Yaklaﬂ›k 250 milyon y›l önce
meydana gelen kitlesel yok oluﬂun bir
asteroid ya da kuyruklu y›ld›z›n
Dünya’ya çarpmas›ndan
kaynakland›¤› anlaﬂ›ld›.
Gezegenimizde yaﬂam›n neredeyse
tümüyle ortadan kalkt›¤› bu
soyk›r›mda denizlerdeki canl›
türlerinin %90’›, karada
yaﬂayan omurgal›lar›n da
%70’i ölmüﬂtü. Science
dergisinde yay›mlanan
makalede Washington
Üniversitesi yer ve uzay
bilimleri araﬂt›rmac›s›
Luann Becker ve ekip
arkadaﬂlar›, toplu yok
oluﬂa çarpman›n tek baﬂ›na neden
olmad›¤›n›, yol açt›¤› yayg›n
volkanizm, global ›s›nma ve
okyanuslarda oksijen azalmas› gibi
etmenlerin de rol oynad›¤›n›
belirttiler. Günümüzden 65 milyon y›l
önce dinozorlar›n topluca yok
olmalar›na da Meksika körfezinde
Yucatan yar›madas› yak›nlar›na düﬂen
bir asteroidin neden oldu¤u ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›. Luann ve arkadaﬂlar›,
250 milyon y›l önce düﬂtü¤ünü öne
Pangea

250 milyon y›l önceki Dünya

sürdükleri gökcisminin, Pangea diye
adland›r›lan ve günümüzdeki k›talar›n
bir araya gelerek oluﬂturdu¤u tek
kara kütlesinin neresine çarpt›¤›n›
belirleyebilmiﬂ de¤iller. Kraterin
bulunmay›ﬂ› nedeniyle araﬂt›rmac›lar,
çarpmay› ancak b›rakt›¤› parmak
izlerinden belirleyebilmiﬂler. Bu
izlerse, en az 60 karbon
atomundan oluﬂan özel
moleküllerden al›nm›ﬂ.
Bunlara, kafes biçimli
(jeodezik) kubbeyi icat
eden Buckminster
Fuller’in onuruna
"buckminsterfulleren" ya
da futbol topunu and›ran
yap›lar› nedeniyle k›saca "buckyball"
deniyor. Suç kan›t›, bunlar›n içinde
hapsolmuﬂ "asil" gazlardan baﬂka bir
ﬂey de¤il. Asil gazlar, xenon, argon,
neon ve helyum gibi kimyasal
reaksiyona girmeyen gazlara verilen
ad. Araﬂt›rmac›lar, buckyball içinde
hapsolmuﬂ asil gazlar›n izotop
oranlar›n› incelediklerinde, bunlar›n
Dünya d›ﬂ› kaynakl› oldu¤unu
belirlemiﬂler. Çünkü Dünya’da
bulunan helyum, genellikle helyum-4
izotopu biçiminde olup çok az
helyum-3 izotopu içerirken, Dünyad›ﬂ›
kaynakl› helyum, büyük ço¤unlu¤uyla
helyum-3’ten oluﬂuyor. Becker, bu
izotoplar› taﬂ›yan buckyball
moleküllerinin ancak Güneﬂ sistemi
d›ﬂ›nda, karbon yakmaya baﬂlayan
y›ld›zlarda oluﬂabilece¤i

düﬂüncesinde. Çünkü ancak karbon
y›ld›zlar›n›n içindeki muazzam bas›nç,
bu asil gazlar›n karbon kafesler içine
girmesini sa¤layabilir. Bu kan›tlar›
elde etmek için araﬂt›rmac›lar, iki y›l
süreyle Japonya, Çin ve Macaristan’da
Permiyen ve Trias jeolojik dönemlerin
s›n›r çizgisinin yeryüzüne ç›kt›¤› az
say›da yerde araﬂt›rma yapm›ﬂlar. Bu
s›n›rlaman›n nedeni, Dünyam›z›n
iklim ve yaﬂam döngüsünde çok
önemli yeri olan levha tektoni¤i
nedeniyle yeryüzünde 250 milyon
yaﬂ›nda pek az kaya kalm›ﬂ olmas›.
S›n›r çizgisini oluﬂturan tortul
tabakan›n alt›ndaki ve üstündeki
bölgelerde buckyball miktar›
s›n›rl›yken, s›n›r çizgisinde ani bir
yo¤unlaﬂma belirlenmiﬂ.
Araﬂt›rmalarda ayr›ca tüm canl›
türlerinin neredeyse %90’›n› yok eden
büyük yok oluﬂun 8000-100 000 y›l
gibi görece çok k›sa bir süre içinde
gerçekleﬂti¤i de ortaya ç›km›ﬂ
durumda. Becker ve arkadaﬂlar›,
büyük yok oluﬂa neden olan
gökcisminin çap›n› 6-12 kilometre
olarak hesapl›yorlar. Bu, 65 milyon y›l
önce dinozorlar› yok eden gökcismiyle
aﬂa¤› yukar› benzer bir büyüklük.
Ancak, dinozor katili gökcisminin
geride b›rakt›¤› ölçüde iridyum
elementine permiyen-trias s›n›r
çizgisinde rastlanmamas›,
araﬂt›rmac›lar› iki gökcisminin farkl›
yap›da oldu¤u düﬂüncesine götürüyor.
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