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Denlzln 
Hareketslz Kaldlgl 

Derin deniz sedimanlanndan <;:Ikartlian 

55 mit yon yli ya?Jndaki fosit foraminifer

ler! inceleyen bitimadamlan, Ge<;: Pale-

osen Termal Moksimumu (Late Pale

ocene Thermal Maximum) olarak biti

nen bir iklimsel felaket d6nemini belge

lediter. Okyanussal dola?lm sistemi bu 

d6nemde mityonlarca VII sOren kOresel 

ISlnma yOzOnden zaVlfiam/? ve nere

deyse duracak hale gelmi?tir. Soguk ve 

oks/lence zengin sulann 6zlemini yeken 

derin deniz ya?aml ise, bu d6nemde 

mahvolmu?tur! 

(:eviri: Okan Zimitoglu 
,uTA Gl'llei Miidiirliigii 

okcm@mta.goll.lr 

G il I un ... 

G 
OnOmuzden 55 milyon YII once, Paleosen devrinin 

sonuno dogru Karoyib Denizinde bir gun bir volkon 

patladl, ayle ki, bu volkonln otmosferin yOksek se

viyelerine Kadar pOskOrtlOgO kO"OcOk partikOlier. 

iklim degi,tiren bir gOne, ,emsiyesi meydana getlrmi,tl. Bu tip olay

. lor asllndo olduk<;a nodirdir. Ancak soz konusu volkon, Sirodan bir 

voikor, degildi:. devasa boyutlardaydl ve patladlgl an. gezegenin 

torihinde Si rodan o lmayan bir andl . Yeryuzundeki ortam, 90k bOyOk 

bir degi,imin e,igine bu patlamayla gelmi,t i! 

Deniz jeologlan taraflndan ileri surOlen yeni bir teoriye g6re. Ko

rayib denizindeki volkan pOskOrmesinin neden oldugu iklimsel degi

~im, dOnyoYI bu e~igin 6tesine ge<;: i rmi~tir. Bu degi~im son 10 Vtl k;:in

de tontmlonon ve dOnvo t;:optndo bilinen dogol degi~imlerin en 

dikkot <;:ekicisidir. Yerbilimcilerin kobo tobiriyle, bu olav Ge<t Pole

osen l ermol Moksimumu veyo LPlM olarak odlondlrllmt~ttr. Geride 

kalanlarrn ifade ettigi kadarryla ise inanllmaz bir olaydrr. Volkan 

pOskOrmesinin ba,laml, oldugu 60 milyon YII bncesinde. dunya ok

yonuslortnln dolo~lm sistemini zOYlfloton uzun sOreli kOresel ISlnmo 

sOreci de bbylelikle bo~laml~ oldu. Be~ milyon YII suren bu ISlnmo sO

reci. yeryuzundekl dogol oltoml zomonlo feloketle sonu<tlonocok 

olan bir degi,ime gbtormO,tor. Daha sonra . Paleosen'in en son db

nemlerinde, okyanuslardaki dola~lm sistemi. kalp krizinin okyonussal 

e~lenigi savtlabilecek bir tecrube ya~aml~tlr. Bu tecrube, okyonus

sal aklntllarrn kuresel dbngOsunun soguk ve oksijence zengin sularr 

okyonuslonn derinliklerine ta~lmasi g ibi hoyoti bnemi o lan bir i~i 

yopmoYI durdurmasl ile sonu<:;:lanmt~ttr. Bun un sonucundo ise, ok

yanus dipleri ISlnml~ ve durgunla~mJ~hr. Bu ~ok, derin deniz foramini

ferlerine ait tOm tOrlerin yanslndan fazloslnl do kapsovon denizel or

ganizmalarrn kitlesel blOmune sebep olmu,tur. Hemen her verde 

bulunobilen bu tek hOcreli deniz hayvanclklan ailesi. okyanussol 

besin zinc irinin ilk holkolartnl olu§tururlar. Foraminiferlerin ve diger 

conll tUrlerinin bu ~ekilde kitlesel blOmleri, son 90 milyon Yllda derin 

denizlerde meydona gelen en buyOk blum olaYldir ve daha once 

hi<;:bir olay buna yakla,amaml,trr bile. 

Okyanussal kalp krizi vurdugunda. yeryOzO bugOnkOnden "ok 
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Karayib bOlgesinin 55 milyon YII 6nceki halinin tekrar olu:;;turulmasl ve iki 

ODP lokasyonunun yeni ~ek i l Ozerinde gOsleri lmesi. 

doho Sicokti ve ortolamo kOresel hava slcak~lg l bugOn~ 

kOnden birkay derece daha yOksek!L C;:OnkO ku!uplar 

yak daha Slcak!!. Antarktika kltOSinda buzul yoktu ve 

muhtemelen ormonlarlo kapllydl. Bu kltOYI ~evreleyen 

deniz suyu ise 35°F gibi bir yuzey sicakllgi ile §imdikinden· 

«ok daha sicakti. Kriz olaYlndan hemen sonra yeryuz~ . 

ISlnmaya devam etti ve zaten klzarml~ durumda "oIan 

yeryOzO. yak yOksek bir kOresel Slcokllk ortOsO ile kaplan

dl. 

Avustralya James Cook Universitesinden Gerald Dic

kens'a g6re okyanuslonn derinlikleri ISlnlnca deniz taba

nlndan sollverilen meten gazlnln atmosfere C;lkmasl, yer

yOzOnOn yOksek sicakhklara ulo§moslnln sebebini en iyi 

oylklayan olaydlr. LPTM'un okyanussol ve iklimsel degi

,imleri 10000 Yllilk bir pik yapml,tJr ki. bu sOre jeolojik za

man ol<;:eginde sadece bir nablz atl~1 kodardlr. Metan 

(CH,) gozl. karbondioksit gibi yOksek sera etklsi alan bir 

gazdir. Her bir molekOIO. CO; den 10 ilo 20 kat doh a faz-

10 ISII radyasyon absorblamo ve ic;inde tutarak atmosfe

ri ISltmo yetenegine sahipt ir. 

Birden Ortaya <;::Ikan Memeliler 
YOksek slcokllk ,!ok oz canli tOrOne dokunmoml§t lr. lSI, 

korolar Ozerinde moksimum degerine ulo~hglndo , sonro

dan kendi tOrlerimizi de verecek olan primotlan do kop

sayan ve ~imdi yeryOzOnde egemen olan bir grup mo

dern meme]\' en oz iki kltodo oniden ilk varhklannl gaster

mi~tir. Bu d6nem, Dickens'ln do dedigi gibi, yeryuzO tari

hinin belki en bOyOleyici zaman arollklonndon birinin 

bo~langlclna denk gelir. 

Bu d6neme oit oloylonn aro~tlfllmosl. milyonlarco yll 

once meydana gelen iklimsel degi,imlerin yeniden olu,

turulmaSi gibi daho bOyOk bir ugra,lnln sadece bir bolO-

iklimi nasll degi~tirebilecegimizi bilme zQrunlulugu ile yon

lendirilmektedir . 

iklim degi~ikliginin uzun sOreli nedenlerinin ve etkileri

nin anlo~llobilmesi iGin jeolojik iklim kaYltlannln bilinmesi 

gerekir. Gee; Paleosen Termal Maksimumu bu kaYltlar

dan en gOvenilir olanldlr, <;:OnkO ~imdiye kodar belgelen

mi~ en ani ISlnma olaYldir. Deniz tabanl sedimanlannda 

korunmu~ olan bu kaYlt, yeryOzOndeki e;evresel sistemin 

dOjOndOgOmOz kadar durayll olamayacagl konusunda 

b ize bir uyan vermektedir. YeryOzO zaman i<;:inde degi

?imlere kar~1 son derece hassas bir (fevreseJ sistem geli~

t irir ve bu sistem bir durumdan, felaketler yaratan diger 

bir duruma gee;ebilir. 

KOresel ISlnma krizine ait belli belirsiz garip bulgular, 

1989 Yllindo ortaya ylkmaya ba,laml,tl. Ancak inandinci 

veriler 1991 Yllinda Antarktik deniz tabanlna ait ta,la,mij 

<;:amur arneklerinden geldi. South California Oniversite

sinden Kennett ve jeokimyaCi Lowell Stott, bu sediman 

arneklerinde okyanusun ISlnml~ ve kendi dola§lm sistemi

ni degi?tirmi? olduguna i~aret eden kimyasal parmak iz

lerini buldular. 

Kennett ve Stott. iza!op olorok adlondlnlan ve fosil 

foraminifer iskeletleri i(flnde korunmu~ olon iki farkll oksi-

mudur ve bu tip ugra~l lar, klsmen de olso sera gozlon ile LPTM d6nemine all planktonik loraminilerler, Site 865. 
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Kuzey Atlantik Magmatik Provensinin Gor6nland'daki yOzeylenmeleri, Resmin On ve aria kesimlerinde 55.5 milyon yil ya~lndaki Skaergaard gab
rOylk sokulumu gOrOlmektedir. Bu sokulumun bu dOnemde dOnya ikliminde Onemli de~;Ii~im le{e neden alan bazaltlk aklotllarla e~ zamanh oldu
Quna inanlhr. Sokulumun gerisinde gonJlen buzul ise Kangerdlugssuaq Fiyordu'dur Buzulun arkaslndaki daQlar Ise yakla~l k 50 mllyon YII ya~ln

daki Kap Evard Holm gabroyik sokulumunun zirveleridir. 

jen formunun miktarlanndaki farkllhgl ana liz etmi~ler

dir. KOC;Ok deniz hayvanclklan aklntllar ile sOrOklendik

ge, kendilerini gevreleyen ortamdan daha fazla "ha
fif IbO· ve daha az "aglr 1&0 ' izotopunu, su ISlndlkc;a 

bOnyelerine allrlar. Bu tip bir degi~imin delilleri forami

nifer iskeletlerinde korunmu~tur. Foraminiferler slcak 

sularda 160 izotopunu absorbe etmeyi tercih ederler, 

c;Onku bu izotopun atomlan, 180 izotopu atomlann

dan daha hlzll titre~ir. Fizik9i1er, su ISIndlk9a faramini
ferlerin daha hlzll titre,en atomlan daha kolay absor

be ettiklerine dikkat c:;:ekerler. Foraminiferler clOnce, 

bunlann iskeletleri okyanus diplerine c:;:6kelir ve deniz 

tabanl Gamurunu olu~turmak Ozere Ylglhrlar. Bu sedi

manlar zamanla derine gOmOlerek, baslnc; altlnda 

ta,la,lnca, boylece ge9mi~teki su Slcakhglnln kaYltla

nnl ic;eren oksijen izotoplan do hapsolmu~ olur. Bilima

damlan bu kaYltlara deniz tabanlna sondaj yapIP, se

diman karotlan alarak ula~abilirler. 

Kennett ve Stott'un Antarktik sulanndan toplaml~ 

olduklan 55 milyon yll ya~lndaki foraminiferler: Pale
osen kaponmodan hemen Once, dip sulannln 50°F Sl

cakllga sahlp oldugunu ve bugOn donma noktoslna 
yakln olan degerlerden 90k daha Slcak oldugunu 

gostermi§tir. Doha sonradan bir§eyler bu sulann slcak-
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hglnl muhtemelen 1 (X)()() Ylldan doha klso bir sOrede 

20°F arttlrml§hr. Bu sOre zarflnda yOzey sulan do bir ~e

kilde 5rF'dan lOT a kador orton bir Slcakllga ula,tl

lor, Bu noktada taban ve yOzey sulan neredeyse bir

birine yakln bir slcakllktaydi ve os11 §ok edici olan ~ey 

de budur. Birkoc; istisna dl~lndo, okyanus sulan her za

man katmanlldlr ve slcak su Ostte, soguk su ise altta 

bulunur. 

Yaz aylannda golde yOzOldOgOnde, yOzey sulan

nln derinlerde insanl uyu§turacak kadar soguk olon 

dip suyuna gore olduk9a Slcak oldugu fork edilir. GO

zOn gOI sulan, slcak ve soguk seviyeler kan~lnca altost 

olur. Fakat bun un okyanusta gergekle,ebilecegi dO

~Onulmemekted ir. Ornegin, bug un Karayib denizinde 

yOzey suyu Slcakllgl ortalama 81 °F iken, yOzeyin yanm 

mil altlnda sadece 40-45°F Slcakllk vordlr, Bu forkllilk su 

katmanlannl durayh tutor. 

Kennett ve Stott'un elde ettikleri deliller, okyanus

lardaki slcak ve soguk su seviyelerinin Paleosen'in so

nunda aynl slcakllga ula§lnca kafl§ml§ olabileceklerini 

gostermi,tir. Kennett'e gore okyanus tipkl bir gol gibi 

alt Ost olmu§tur. Derin sulann ISlnarok bu tOr bir o ltOst 

olma olaYlna sebep olmasl, muhtemelen yuzeyin 

6000 feet a,aglSlnda meydana gelmi,tir, Kennett ve 
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Stott, bu derin ISlnma olaYlnln kOresel okyanussal dola

jlmda c;ok buyuk bir degijimin, belki de sanal bir durak, 

samanln sonucunda meydana geldigini ileri sOrmO~ler

dir. 

O kyonussol Dolo§,m Sistemi 
Takip eden Yillarda, bilimadamlan Kennett ve Stott 

taraflndan ke~fedilmi~ olan degi~im modelinin Antrakt i

ka 'nln d lj lnda, dOnyanln diger okyanuslannda do tekrar' 

lanml~ o ldugunu ve karalann birdenbire ISlndlglnl onay

l aml~lardir. Ornegin. oksijen izotop verileri, ba~langl c;ta 

sebebi belli olmayan bir ~ekilde okya nus diplerinde mey-

Bralower'a gore bu patlama okyanussal dola~lm sistemi

ni aglrla~tlrarak zaYlflatml~tlr. 

Bilgisayar modellemeleri. yeryOzu iklimi ISlndlglnda. 51-

eakllk artljlnln yuksek enlemlerde tropikal ve subtropikal 

b61gelere g6re daha fazla olaeaglnl g6stermijtiL GOne, 

muzden 60 ila 55 milyon YII 6ncesi araslnda meydana 

gelen IS lnma olaYlnln bu ~ekilde olabilecegini ise forami

niferlerden elde edilen deliller gostermi~tir . Sonuc; olarak. 

kutuplor ve tropikal b61geler oraSindaki Sleakllk forkllllgl' 

nln azaldlgl sonucuna vanlml~tlr. Bu olay daha sonra ok

yanussal dola~lm sisteminde ana arterlerin sert l e~mesi g i

b i b ir etkiye sebep olaeaktlL 

dana gel en ISlnmanln. daha ileri bir ISlnmaya ve kOresel Doha sonra Paleosen'in sonuna dogru ka lp krizi gelir, 

okyanus-atmosfer slcakllklannda hlzll bir slyramaya ne- Bilimadamlan tropikal b61gelerdeki slcak yOzey sulannln 

den oldugu sonucunu desteklemektedir. kuzeydeki yOksek enlem b61gelerine dogru akmaYI dur-

Ancak okyanuslardaki dola~ lm sisteminin degi§mesi- durdugunu tahmin etmektedir. Bu teoriye gore slcak yO-

ne sebep olabilen §eyin ne oldugu bilimadamlannca 

halo merak konusuydu? Kutup b61geleri ile tropikal b61, 

geler araslndaki Slcakllk farklli lklan, bOyOk 6h~ekli okya

nussal dola§lm sistemini gOc;lendirir. Doga her zaman bu 

tip farkllilkian silmeye c;all§lr. Su, havanln ta~ lyabilecegin 

den daha fazla 151 ta~lyabiidigi iyin, okyanus aklntllan , 151-

nln yeniden dag,t,labilmesinde oldukc;a etkili bir orac; 

gorevi g6rOrier . 

S6z konusu aklntl lar, oksijence zengin kanl tOm vOcO

do dagltan dola~lm sistemine benzer olan ve termoha

lin (151 tuzu) dola§lm olarak adlandlrllan bir sisteme kendi 

ic;inde organize olurlar. Okyanussal dola§lm sistemi ISlyl 

kutuplara dogru taw ve soguk, oksijence zengin sular do 

b6ylece derinlere ula§lr. Bu sistem suyu hlzllca daglta

maz. Ornegin, Kuzey Atlantik'teki suyun orta Pasifige 

ula§masl 1500 YI I allr. Ancak her saniye dOnyadaki nehir

lerin tOmOnden 20 kat daha fazla su ta~lnlr. Okyanussal 

dola~lm sisteminin bir b610mO boyunca , tropikal a klntllar

dan gelen ve kuzeye, yuksek enlemlere dogru horeket 

eden slcak yOzey sulanndan a tmosfere buharla~ma ile 

151 verilince, bu sulann tuzlu lugu artor, B6ylece sular da

ha soguk, daha tuzlu ve daha yogun bir hale gelir. Yo

gun la~an soguk sulor gomulerek gOneye dogru akmaya 

ba~larlar ve daha slcak sulan da ic;ine a larak okyanussal 

dola~lm sistemini desteklerler, B6ylelikle, daha derin sevi

yelerden akmayo bajlayan aklntl lor, okyonus diplerinin 

soguk ve yogun sui ann I beslerler, En nihayetinde ise, de

rinlerde clkan sular tropikal b61gelerde yava,c;a yuzeye 

dogru sOzOIOrler. Bu bolgelerde gOne~ taraflndan ISltlldlk

tan sonra tekrar kuzeye dogru hareket ederek, yeni bir 

d6nguye bajlarlar, 

Bugun dola,lm sistemi oldukc;a guC;luduL Fakat Pale, 

osen doneminin bit i ~ i nden 6nce ba§layan be§ milyon YII

Ilk kOresel ISlnma d6nemi, Kuzey Atlantik b61gesinde 

meydana gelen patlamall bir volkanizmanln sonucudur. 

North Carolina Universitesinden deniz jeologu Timothy 

zey sulan dogrudan dibe batmaya ba,laml,lar ve diple, 

ri soguk su verine slcak su ile besleyen bir sOreci ba§lata 

rak, DOnya okyanuslan boyunca yaYl lml§lordir. Bu o lay 

dOnya yevresindeki dip sulannln neden ISlnml~ oldugunu 

aYlklamaktadlr. Sicak su, soguk sudan daha az oksijen 

tuttugu iyin derin deniz organizmalan bogulmaya ba~la

ml§lardlr ki, bu olay da kit lesel foramin ifer 610mlerini aylk

lamakta dlr. 
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999 numarall lokasyonda (Kolombiya Baseni) tesb it ed ilen LPTM d6nemi 

ortamsal de<j i$imleri. $ekl in sol tarallnda biyostratig ral i, magnetostratig

ral i ve LPTM kilta$mln konumu gosterilmektedi r. "c izotop oran larmda ar
tl ~ l arin oldugu donemdeki sO per pOskOrmeler dikkat <;:ekicid ir. Ancak 

bentik foraminifer tOrler in in yokoldugu seviye <;:ozOnme yOzOnden maske

lenmi$tir. 
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Karbon Oranlannln Artl~1 
Buroyo kadar yapllon o<;lklamalar derli-toplu 

a Ylklamalardlr. Ancok sieck yOzey sulon neden derin ~ 

lere g6mOlmO~tO ve dip 5ulonnln ISlnmaSI ned en doho 

fozlo bir ISlnmaya ned en olmu~tu? Karat orneklerin

den side edilen bir diger deli!, bu son soruya oiosl bir 

GGlklama getirmi§tir. Bu deli!, foramin iferlerin metabo

lizmo esnOSlnda bOnyelerine olml§ olduklon karbon 

izotoplonnln miktarlanndaki bogll degi§imdi r. Deniz 

tabonl sedimonlonndoki i§aretler asllnda oldukc;a 

a<;lkt lr. TOm dOnyadaki dip sulan ISlnlnca foraminifer

lerdeki 12C l'3C oranl ani bir ortl§ gostermi§tir. Yani, 12C 

baklmlndan zengin ancak 13C baklmlndan fakir olan 

b ir, ey, a <; lk<;a okyanuslara karl,ml, olmalldlr! 

Birkac; VII once Cook Oniversitesinden Jerry Dic 

kens ve meslekta~1 Michigan Universitesinden James 

O'NeiL soz konusu durum kar~lslnda ~imdiye kadar ya

pllml, en iyi a<;lklamaYI ileri sOrmO,lerdir. Dickens 1994 

yazlnda laboratuvannda metanhidrat olu~turmaktay

dl, bu madde suyun <;ok kOC;Ok molekOler kafeslerin

de hapsolmu, metandan olu,an katl bir maddeydL 

Metan, batakllklarda, dogal gazlarda ve 90gu hay

vanln sindirim faaliyetleri sonucunda oIu*an bir kar

bon-hidrojen bile*igidir. Laboratuvar deneylerinde ar

tan slcakllgln kat! hidratl eriterek metan gazlnl ser

bestle,tirdigi <;ok bariz bir ,ekilde Dickens taraflndan 

gozlenmi*tir. Ancak laboratuvar ko~ullannda ger<;ek

le~en olaylar ile karbon izotoplanndaki degi~im ara

slndaki baglantl hemen ortaya <;Ikmaml~t lr. 

1994 ylllnin sonlanna dogru Dickens'ln bir bar orta

mlnda Jim O'Neil ile yaptlgl bir sohbet esnaSinda, 

O'Neil konuyu LPTM esnaSindaki karbon izotop degi

~imle rine getirmi* ve bunun jeokimyadaki en garip 

~eylerden birisi oldugunu kendince vurgulaml~tlr. An

cak O'Neil bOtOn bu 12C izotoplannl Oreten *eyin ne 

olabilecegini merak etmekteydi. DickenS'ln "sadeee 

LPTM kil ta~;lInln (47-49 em arasl) hemen altlndaki kalln mavimsi-grimsi kGI sevi

yesi (57·6 1 em araSI), Site 1001 (a$aQI Nikaragua Slrtl ). Kil ta$lnln hemen llze

rindeki klzll-kahve kGI seviyesi d ikkat (,(ekieidir 
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OOP (Okyanus Sondaj Programl) 165. ayak gemi rotasl ve bu rota 

Ozerinde 999 ve 1001 numarah sandal lokasyonlannln yerlen . 

hidratlar" demesiyle, her~eyin bir anda zihinde ean

landigf 0 nadir anlardan birisi ya~anml~ oldu. 

Dickens Gogu deniz tabonl sed imanlonnln metan 

hidratlarco zengin oldugunu hotlrlodl. Meton, 12C izo

topu baklmlndan inanllmaz zengindir. Bokteriler i<;in 

organik materyalin metana donO~tOrOlmesi ve hafif 

12C izotopunun absorbe edilmesi. aglr 13C izotopunun 

absorbe edilmesine gore daha az enerji gerektirir. Ya

pilon hesaplamalar, deniz suyu sedimanlannln sicak 

sulann derin akl*lan ile ISltllmasl sonucunda, yakla~lk 

1000 ila 2000 gigaton (mi lyar ton) etkili sera gazlnln 

sallverildigini desteklemektedir. Bu sonu<;lama, fora

minifer iskeletlerinde dOnya <;aplnda gozlenen kar

bon izotopu degi~imlerinjn sebebini a<;:lklamada ye

terli o lmu, tur. Metan atmosfere baloncuklar ,eklinde 

ula~tlglnda , doho fozlo ISlnmoyo ve dolaYlslyla bir Sl

cakllk sl<; ramoslna sebep olmu~ veyo en aZlndan kat

klda bulunmu~tur. 

KOI Parfesi 
LPTM konusunda m;: lklanamaml, <;ogu nokta 

6nemli bir tonesi dI~lndo birbirine baglanml~ gozOk

mektedir. Sicak tropikal sulann derinlere gomOlmesine 

sebep olan ve okyanus-iklim sistemini degi~imin e~ig i

ne iten bu kalp krizi benzeri oiaYI ilk o larak ba~lotan 

,ey neydi? 

1996 Ylllnin ba,lannda, JOIDES Resolution isimli ge

mi Okyanus Sondaj Programl kapsamlnda kiralano

rak i,e koyuldu, 300 foot uzunlugundaki silindirik tOpler 

i~indeki deniz tabanl sedimanlan haftalarca yOzeye 

analiz i~in ~ekildi. Ne yazlk ki bu karotlann bOyOk bir 

bolOmO dikkate deger degiidL Ancak birgOn , bilima

domlan renkli b ir sOprizle kar~lla~t l lar . Altl ve OstO gri se~ 

dimanlardan olu~on, OrtOSI klrmlzl , ye~il ve mavimsi se

viyelerden olu,an b ir volkan kOIO parfesi ortaya <;Ik

ml,t!. Bralowe( a gore bu karotun ve digerlerinin ana

liz sonuylan, Karayib volkanlnln tepesin i 55 milyon yll 

once uyurduguna i~aret etmektedir. KOI seviyesinin 

hemen OstOndeki sedimanlar, okyanussal kalp krizinin 
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ve ani iklimsel hararetin kimyasal izlerini ve kitlesel olum

lerin delillerini ta~lyordu. Bu saptamaya gore once vol

konln potlodlgl ve bunun sonucundo do LPTM'yi tetikle

digi onloml C;: lkartlllyordu. 

Ancok volkonik potlomolonn genellikle iklimsel sogu

molora sebep oldugu bilinir. DolaYlslyla patlamanln ku

resellSlnma ile nasI I ili~kili olabilecegi sorusu oklo gelmek

tedir. Volkanlar atmosferin yuksek seviyelerine sulfat zer

reciklerini flrlotip , gOne~ 1~lglnl engelleyerek iklimi sogutur

lar. Filipinlerdeki Mount Pinatubo volkonl. 1991 Yllindo 

patio dig I zaman zerrecikleri ue; haftada yeryuzunu c;ev

relemi§ ve sadece iki ayda gezegen yuzeyinin %42'sini 

kaplaml~tl. Zerreciklerin ~emsiye etkisi ortalama kOresel 

slcakllgl JOF dO~urmu~tur ve en fazla soguma, ale;ak en

lemlerdeki okyanuslar Ozerinde gen;ekle~mi~tir. 

Karoyib volkonlnln Pinotubo'don birkoc;: bin kat do

ha fazla zerrecigi atmosfere flrlattlgl tahmin edi lmektedir 

ve bu ~imdiye kadar tarihte b ilinen en buyOk patlama

dan daha bOyuktur. Kul seviyelerinin kallnllgl esas allna

rak , volkanln 10 milyar tondan daha fazla sulfat zerreci

gini atmosfere flrlattlgl tahmin edilmektedir. Pinatubo 

volkonl gibi Karoyib volkonl do olc;:ok enlemlerde yer olir. 

DoloYlSlylo sebep oldugu sogumo oloYI do olc;:ok enlem

lerdeki okyanuslar uzerinde etkili olmu~, 01051 en buyuk 

soguma oloYldir. Bu soguma OIOYI, dOnyaYI bir degi~imin 

e~igine getirmi~tir, Uzun sOrell ISlnmo yOzOnden zaten 

oglrlo,ml, olon okyonussol dolo"m ile. tropikol bolgeler

deki Slcok yOzey sulon kutuplaro dogru bu donemde son 

derece yavo, bir ~ekilde c;:ekilebiliyordu. POskOrmeden 
soma, tropikal yOzey sulannln biraz sogumasl, tropikal 

bolgeler ile yOksek enlemler araslndaki slcakhk farkllllglni 

azaltml~tlr. Bu olay okyanuslarda do l a~lml saglayan kuv

veti daha fazla zaYlflatml§tlr. Bu ~ekilde Bralower'ln hipo-

NAIP 
~ Aktivitesi 

Jeolojik Ya~ (mil yon YII) 

1001 numarah sondaj lokasyonunda rasUamlan ve OSI Paleosen'den All 

Eosan'a kadar olan 0.25 milyon yrlhk artl~ta , te fra seviyelerinin slkhQlnl 

g6steren grafik. Frekans histog ramlan araslndaki bo~ luk l ar hi9bir tefra 

seviyesinin ahnamadl(jl zaman arahklanna kar~lhk gelmekledir. Kuzey 

Allantlk Magmatik Provensi (NAIP) faaliyetierine all zaman arahQI da ay

nl graflk uzerinde gOsteri lmi~t ir. 
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Ge<; Paleosen T ermal Maksimumu d6nemi i<;in Onerilen senaryoyu gosle

ren basitle$tirilmli} r;;ekil. Kuzey Atlantik Magmatik Provensinin (NAIP) (1) 

faal iyetleri, yOksak en lemlerd e YOQunla~an bl r kO resel IS lnmaya neden 

olur (2) . Karayib super poskormeleri (3) al<;ak enlemlerdeki Ismmayl da

ha da arttlm (4), Nispelen YOQun olan sublropikal yuzey sulan a~(j l lara 

GOkmeye ba$lar (5). Bu Ilik sular, yamac; sedlmanlaflndaki metan hidratm 

ayrl$maslna neden olur (6) va LPTM ISlnmasl i9in yakll gbrevi g6ren bu 

olay, aynl zamanda karbon izOIOp oran larmda da art l~a neden olur (7) 

tezine gore doh a fOlio soguyon ve doho yogun hole 

gelen yOzey sulon, kuzeye dogru okmok verine olduklon 

verde d ibe botmoyo bOjlomljlardlr. Buno ragmen su, 
halo bOyOk miktarlardo lSI tOjlmoktoydi. Boylece okyo

nus diplerini ISltml~ ve metanhidratl eriterek, milyarlarca 

tonluk sera gazlnln baloncuklar ~eklinde atmosfere yOk

selmesine izin vermi~ ve zaten slcck olan iklimin ivice ha

raretlenmesine sebep olmu~tur, 

Brolower'a gore, tropikol bolgelerde yer alan bir vol

kanln kuresel ISlnmanln ba~langlclndan hemen once 

patlaml§ olmasl bir rastlantl olamazdl. Ancak diger bili

madam Ian bundan emin degildi, Kennett volkanlann 

her zaman pOskOrdOgune i~aret ederken, Dickens boyle 

bir patio man In kOresel tSlnmayl tetiklemi~ olabi!ecegine 

inanmlyordu, ana gore okyanus-iklim sistemi basit<;e 

uzun sOreli ISlnma vOzOnden e~ik atlaml~tl. 

$Ophecilik bilimin hatal! fikirleri defetmesine nasI I ya

farsa, Bralower'ln hipotezi de eninde sonunda bir §ekilde 

c;:urOtUlecektir. Ancak 0, Dickens, Kennett ve digerleri 

LPTM'den hoyoti dersler ollnobilecegi konusundo hemfi

kirdiler. Ancak ollnon dersler kOresel ISlnmanln insanllgl 

bir ,ekilde 55 milyon YII once meydono gelen boyle hoy

retverici oloylonn tekronna goturecegi onlomlna gel

mez. GOnOmOzde, kutuplar ile tropikol bolgeler aroSindo 

bOyOk bir Slcokllk farkl lllgi vardir. Bu farkllilk bizi bu tip bir 

karga~anln kendine 6zg0 alametlerinden korur. Fakat Vi

ne de bizim gee;mi~tekine benzer bu tip slklntllardan ta

mamen slynlmamlzl tam olarak saglayamaz, 

Koynok 
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