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Paleontoloji
Nuh Tufan›
Karadeniz’de
Olmam›ﬂ
‹ncil’de sözü edilen Nuh
Tufan›’n›n gerçekte
Akdeniz’in 7500 y›l
önce aniden
Karadeniz’e boﬂalmas› oldu¤u
yolundaki görüﬂ, son y›llarda epey
yandaﬂ toplam›ﬂt›. Ancak Kanada’daki
bir Türk araﬂt›rmac›n›n ortaya
koydu¤u yeni bulgular, bu popüler
kuram› yads›yor.
Columbia Üniversitesi jeologlar› Bill
Ryan ile Walter Pitman’›n 1997
y›l›nda ortaya att›klar› varsay›ma göre
yaklaﬂ›k 18.000 y›l önceki son buzul
ça¤› s›ras›nda deniz seviyelerinin
düﬂmesi sonucu Akdeniz’le ba¤lant›s›
kesilen Karadeniz bir tatl›su gölü

Global Is›nma Evrimi
H›zland›r›yor mu?
Atmosferde karbondioksit oran›n›n
art›ﬂ›, evrim sürecini h›zland›r›yor
olabilir. ABD’nin Kansas
Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar, son
545 milyon y›l süresince atmosferdeki
CO2 miktar›n›n gösterdi¤i de¤iﬂimin,
bu görüﬂü destekledi¤ini aç›klad›lar.
Atmosferdeki gazlar›n deriﬂimiyle
ilgili olarak yap›lan bilgisayar
modellemeleri, geçmiﬂte bu gaz›n
bugünkünden 20 kat fazla oldu¤unu
ortaya koymuﬂ bulunuyor.
Araﬂt›rmac›lar, atmosferdeki CO2
miktar›nda son 545 milyon y›l
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haline geldi. ‹klim yeniden
›s›n›nca, eriyen buzullar
denizlerin yeniden
yükselmesine yol açt› ve Akdeniz,
bugünkü ‹stanbul Bo¤az›’n›n
a¤z›ndaki bendi y›karak Karadeniz’i
doldurdu. Varsay›m›n temel dayana¤›,
7500 y›ll›k tortullarda birdenbire
tuzlusu kabuklular›n›n ortaya
ç›kmas›. Kanada’n›n Newfoundland
eyaletindeki Memorial University’den
Ali Aksu’nun baﬂkanl›k etti¤i bir
jeologlar grubuysa, sismik verilere
dayanarak böyle bir tufan›n
gerçekleﬂmedi¤i tezini savunuyor.
Aksu ve ekibine göre, Marmara
boyunca meydana gelen
de¤iﬂimleri belirledikten
sonra, fosil kay›tlar›n›
tarayarak, ayn› süre
içinde denizlerdeki
hayvanlar›n ortaya ç›k›ﬂ
ve yok oluﬂ tempolar›n›
incelemiﬂler. CO2
miktar›ndaki de¤iﬂimleri
fosil verileriyle
karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda da,
yüksek CO2 oranlar›yla yeni türlerin
ortaya ç›k›ﬂ› aras›nda aç›k bir
iliﬂkinin varl›¤› aç›kça görülmüﬂ. Bu
iliﬂki, çok say›da hayvan türünün
birdenbire ortaya ç›kt›¤› "Kambriyen
patlamas›" denen dönem için de söz
konusu. Atraﬂt›rmac›lar, CO2
düzeylerinin evrimi nas›l etkiledi¤i
konusunda bir öneride
bulunmuyorlar. Bununla birlikte,
iklimbilimcilerce öngörüldü¤ü gibi
içinde bulundu¤umuz yüzy›lda
atmosferdeki CO2 oran›n›n art›ﬂ›n›n,
yeni türlerin ortaya ç›kmas›na yol
açmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u
görüﬂündeler. Ancak Kansas
ekibinden Bruce Lieberman’a göre,

Denizi’nin dibinden al›nan sismik
görüntüler, yüzeydeki katmanlar›n
alt›nda Karadeniz’den gelen sular›n
oluﬂturdu¤u 10.000 y›ll›k bir deltan›n
varl›¤›n› gösteriyor. Sismik
görüntüler, ak›nt›n›n 9000 y›l önce
yön de¤iﬂtirdi¤ini ve Akdeniz’in
sular›n›n Karadeniz’e akmaya
baﬂlad›¤›n› gösteriyor. Aksu’ya göre
Karadeniz’deki tuzlusu
kabuklular›n›n ortaya ç›k›ﬂ›, ani bir
su bask›n›n›n de¤il, Karadeniz’in
tuzluluk derecesinin sürekli olarak
yükselmesinin bir sonucu.
Aksu’nun görüﬂüne Kanada Jeolojik
Araﬂt›rmalar Kurumu’ndan David
Piper da kat›l›yor. Ancak Tufan
varsay›m›n›n mimarlar›ndan Ryan,
kolay teslim olaca¤a benzemiyor.
Araﬂt›rmac›ya göre Aksu’nun
yaklaﬂ›m›, Karadeniz taban›n›n 350
metre alt›nda neden 9000 y›ll›k kum
birikintileri oldu¤unu aç›klam›yor.
Ryan’a göre bu "plaj" kal›nt›lar›,
denizin, deltay› oluﬂturduktan sonra
kurudu¤unu gösteriyor.
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yata¤›m›z›n alt›n› kontrol etmek için
henüz vakit erken. Evrim sürecindeki
bir h›zlanmay›, ancak 5-10 milyon y›l
sonra gezegenimizde kim yaﬂ›yorsa
onlar fark edebilecek.
Kansas Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›n›n
ortaya att›¤› bulgulara karﬂ›n,
gezegenimizin k›r›k kabu¤unu
oluﬂturan parçalar›n sürekli hareketi
anlam›na gelen levha tektoni¤inin de
evrimin temposunu etkiledi¤i
görüﬂünü savunanlar var. K›talar›n
birbirinden ayr›l›ﬂ›, yerin
derinliklerinden atmosfere büyük
ölçüde CO2 sal›nmas›na yol açmakla
kalm›yor, popülasyonlar tecrit
oldu¤undan türleﬂmeyi de
h›zland›r›yor. Ancak, evrimin
temposunu karmondioksitten
tümüyle ba¤›ms›z olarak gören
araﬂt›rmac›lar da yok de¤il. Cincinnati
Üniversitesi’nden Arnold Miller’e
göre, deniz hayvanlar›nda türleﬂme
h›z›n›n Kambriyen patlamas›ndan bu
yana düﬂmesinin nedeni, trilobit gibi
çabuk evrilen hayvanlar›n ortadan
kalkmas› da olabilir.
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