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Soğuk ve yağışlı bir hafta sonu 
Ankara’nın güneybatısındaki 
Kargalı köyüne ağaç dikmeye 
gitmiştik. Yıllar önceydi. Üni-

versite öğrenci topluluklarının düzenle-
diği etkinlikte geceyi köyün ilkokulunda 
yere serdiğimiz uyku tulumlarının için-
de geçirecektik. Köylülerin “biz böyle 
iyiyiz” dememize rağmen yerde yatma-
mıza gönülleri razı olmamıştı. Gecenin 
ilerleyen saatlerinde kendimizi muhtarın 
Polatlı’daki askeri birlikten ödünç aldığı 
onlarca sahra döşekleri üzerinde şarkı 
ve türküler eşliğinde koca bir karavana 
dolusu dumanı tüten mercimek çorbası 
içerken bulmuştuk. Ertesi gün ağaç di-
kimi sonrasında köyün erozyon ile oyul-
muş sığ vadilerinde yürürken dünyanın 
en ünlü yerbilimcilerinin adını duyduk-
larında düğmelerini saygıyla ilikledikleri 
Polatlı-Haymana Havzası içindeki Kırk-
kavak kaya oluşumu üzerinde olduğu-
muzdan habersizdik. 

Doç. Dr. Yeşim İslamoğlu ve çalışma 
arkadaşlarının bu bölgedeki araştırması 
geçtiğimiz yıl Paris Ulusal Doğa Tarihi 
Müzesi’nin yayın organı Geodiversitas’ta 
yayımlandı. Araştırma Anadolu’nun 56 
milyon yıl önce okyanus tabanından yük-
seldiği zamanlarda Ankara çevresindeki 

ANTROPOSEN

Yeni Bir Çağ

Nüfusu 7 milyara 
ulaşan insan türü 
gezegenimiz üzerinde 
silinmez izler bırakıyor. 
Bu yüzden yerbilimciler 
jeolojik zaman şeridine 
yeni bir kesit eklemeyi 
tartışıyor. Son 200 
yıldan itibaren bu yeni 
bölümün adı “insan 
zamanı” anlamına gelen 
“Antroposen” olacak.
YAZI: UZAY SEZEN (*)

Endüstri devrimiyle birlikte insan yerküre üzerinde köklü 
değişikliklere girişti. Özellikle saniyeleşmeyle birlikte fosil 
yakıt tüketimi hızla arttı. Ulaşımın kolay olması nedeniyle 
deniz kıyısına kurulan sanayi tesislerinin atıkları hem 
küresel ısınmaya neden oluyor hem de denizlerdeki 
biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Bütün bunlar yerküre 
üzerinde geri dönülmez jeolojik izler bırakıyor.
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güçlü bir sera etkisi yaratarak iklimi sı-
cak tutar. Metanın yerini oksijene bırak-
ması gezegenin aşırı soğumasına ve Hu-
ron Buzul Çağı’na gömülmesine yol açtı. 

Acaba biz de böyle, ardımızda yerbi-
limcilerin tanıyabilecekleri izler bırakı-
yor muyuz?

Holosen Dönemine  
Noktayı Koyduk

Nobel ödüllü ünlü atmosfer kimya-
geri Paul Crutzen, 2002 yılında insan 
etkinliklerinin gezegenimizi iklimin gi-
derek daha kararsızlaştığı yeni bir zama-
na sürüklediğini öne sürmüştü. Leicester 
Üniversitesi’nden Jan Zalasiewicz ve yer 
bilimci, biyolog ve ekologlardan olu-
şan bir topluluk Crutzen’in düşüncesini 
Uluslararası Katmanbilgisi (Stratigrafi) 
Komisyonu’nun resmi onayına sunmak 

iklim modellerinden Integrated Global 
System Model (MIT-IGSM) ile yapılan 
hesaplamalar eğer karbon salımı durma-
dan devam ederse 1861-2100 arasında 
5.1 derecelik artış öngörüyor. İnsanoğ-
lunun geçmişte 20 bin yıl süren ısı deği-
şimini 200 yıla sıkıştırdığını görüyoruz. 
Yeryüzündeki canlıların bu kadar kısa bir 
sürede böylesi hızlı bir ısınmaya uyum 
sağlayabilmesi mümkün değil.

Dünya Canlıları,  
Canlılar Dünyayı Değiştiriyor

Yerbilimciler yerkabuğu katmanların-
daki kalıcı izlerden yola çıkarak dö-
nemleri belirliyor. Örneğin başlangıçta 
atmosferde oksijen yoktu. 2.4 milyar yıl 
öncesinde tüm gezegeni bir kutuptan 
diğerine tümüyle donduran Huron Bu-
zul Çağı, atmosferde oksijenin artmasını 
sağlayan “büyük oksitlenme”nin nede-
ni olmasada tetikleyicisi kabul ediliyor. 
Özümseme (fotosentez) yapan canlılar 
sudaki oksijeni serbest hale dönüştüre-
rek denizlerde çözünmüş olan demiri 
paslandırdı ve okyanus tabanına çökel-
mesini sağladı. Batı Avustralya’nın Dales 
Gorge bölgesindeki şeritli demir olu-
şumları oksijen düzeyinin o dönemde-
ki hızlı artışını gösteriyor. Katmanlar-
daki izlerin anlattıkları bu kadarla da 
kalmıyor.

Huron Buzul Çağı’nı başlatan neydi? 
Öyle ya, okyanus tabanından fokur fokur 
metan kabarcıklarının yükseldiği, metan 
üreten tekhücreli canlıların her yeri sar-
dığı bir ortamda nasıl olup da meydan 
özümseme yapan canlılara kalmıştı? 

Katmanlara bakıldığında Huron Bu-
zul Çağı’nın hemen öncesinde henüz 
bilinmeyen bir nedenle yanardağların 
etkinliğinin büyük oranda azaldığı görü-
lüyor. Magma tabakasının yüzeye yakın 
bölgelerindeki soğuma, lavlarla yerka-
buğunun yüzeyine taşınan maddelerin 
azalmasına yol açtı. Bu da denizlerdeki 
çözünmüş metallerin derişiminde (kon-
santrasyon) büyük düşüşe neden oldu. 
Böylece, nikel 400 kat azaldı. Nikel, me-
tan üreten canlıların enzimlerinde yer 
alan olmazsa olmaz niteliğinde bir me-
tal. Yaşanan nikel kıtlığının ardından 
metan üretici canlılar bugün çok dar 
yaşam alanlarına hapsoldu. Metan gazı 

Dağları’nın yükselmesiyle henüz belirgin-
leşiyordu. Dev nehir sisteminin akış yönü 
bugünkünden farklı olarak güneyden ku-
zeye doğruydu. Aynı zamanda Avustral-
ya Antarktika’dan ayrılarak kuzeye doğru 
yönelmişti. Atlas Okyanusu da giderek 
genişliyordu. Anadolu ise Afrika’nın ku-
zeye kayması ile Tetis Okyanusu’nda yeni 
yeni yükselmeye başlamıştı. Bilim insan-
ları gezegenin ayrı bölgelerinde Paleosen-
Eosen geçişini gösteren yer katmanla-
rındaki izlere bakarak o dönemdeki ani 
karbon artışının nedenini ve sonuçlarını 
anlamaya çalışıyor. Tedirginlik uyandıran 
nokta Paleosen-Eosen geçişindeki karbon 
artış hızı günümüzdekinin 20’de biri bile 
değildi! Buna karşın bu dönemi izleyen 
20 bin yıl içinde Yer ortalama 6 derece 
ısınmıştı. Havadaki karbonun geri tutul-
ması 150 bin yıl sürdü. Bu süre içinde 
bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği köklü de-
ğişime uğradı. Tropikal canlılar gezegenin 
kutuplarına kadar yayıldı. Boston MIT 
araştırmacılarının geliştirdiği en güncel 

mangrov ormanlarının varlığını o dö-
nemde yaşamış 21 tür denizminaresinin 
dökümüne dayanarak ortaya çıkarıyor-
du. Örneklenen denizminarelerinin bü-
yük çoğunluğu bugün tropikal mang-
rov ormanlarının bulunduğu sığ deniz 
kıyılarında yaşayan, çok farklı tuzluluk 
düzeylerine uyum sağlayabilen türlere 
aitti. Çalışma ayrıca iki yeni tür deniz-
minaresini bilim dünyasına kazandırdı. 
Ankara’nın mangrov ormanları aslında 
insanlığa önemli bir mesaj veriyordu. 

Paleosen-Eosen  
Geçişinde Ne Oldu?

Geçmişten ders almak, gelecekte ola-
cakları kestirmek için önemli. Dünyanın 
jeolojik geçmişinde, günümüzde yaşadı-
ğımız insan kaynaklı iklim değişikliğine 
en benzer olay 56 milyon yıl önce Paleo-
sen-Eosen (PE) geçişi döneminde yaşan-
dı. Bu dönemde Hindistan’ın Asya kıtası-
na bindirmesi sonucunda Himalaya Dağ-
ları oluşmuştu. Amazon havzası ise And 

Teknolojinin gelişmesiyle büyük 
bir yarışa giren sanayi kolları 
endüstri devriminden bu yana 
üretim miktarlarını katlanarak 
arttırdı. Hızlı nüfus artışı da enerji 
ve diğer kaynakların daha fazla 
tüketimine yol açtı. Tüm bunlar 
Yer’deki insan kaynaklı etkilerin 
her geçen yıl artmasına neden 
oluyor. Yeni bir çağa gerek 
duyulması bir anlamda insana 
uyarı niteliği de taşıyor.

Amerikan Ulusal Okyanus 
ve Atmosfer Araştırmaları 
Kurumu’nun (NOAA) 2010 yılında 
yayınladığı harita, havadaki karbon 
düzeyinin iki katına çıkması 
durumunda yüzyılın sonundaki 
ortalama sıcaklık artışlarının 
coğrafi yayılımını gösteriyor. 
Modele göre Türkiye’nin dağlık 
kuzeydoğusu küresel ısınmadan 
en az etkilenecek bölgelerden 
biri (üstte). Avustralya’nın Dales 
Gorge bölgesindeki şerit demir 
oluşumları yeryüzünde evrimsel 
yolun seyrini değiştiren serbest 
oksijene ilişkin en eski kayıtlardan 
biri. Bu oluşumlar 2.4 milyar 
yıl önce, Huron Buzul Çağı’na 
ait. O devirde fotosentez yapan 
canlılar sudaki oksijeni serbest 
hale dönüştürerek denizlerde 
çözünmüş olan demiri paslandırdı 
ve okyanus tabanına çökelmesini 
sağladı (altta).
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üç kat daha yavaş. Görünen o ki ısınma 
deniz seviyesine yakın yerlerdeki bitki-
leri olumsuz etkileyecek. Öte yandan, 
yüksek dağ kesimlerinde yaşayan ve ne 
yazık ki daha fazla tırmanacak dağ kal-
madığı için gidecek yeri olmayan türle-
rin de soyları tükenecek. Kasnak meşesi 
(Quercus vulcanica) Anadolu’nun yük-
sek dağlarına kısılmış, tehlike altındaki 
türlerimizden birine örnek.

İngiltere’nin Doğu Anglia Üniversi-
tesi’nde çevre bilimleri profesörü Pe-
ter Liss’in sözleri oldukça dikkat çekici. 
Profesör Liss BBC’ye verdiği bir demeçte 
“Araştırmacıların geliştirdiği iklim mo-
delleri, onda bir olasılık ile önümüzdeki 
yüzyıl gezegenin ortalama sıcaklığının 3 
ile 7 derece artacağını hesaplıyor. Bu 10 
sıkımlık bir tabanca ile Rus ruleti oyna-
maya eşdeğer” diyor. Aralık 2011’de Flo-
rida Üniversitesi’nden Edward Schuur 

ve Alaska Üniversitesi’nden Benjamin 
Abbott’un Nature bilim dergisinde ya-
yımlanan raporunda, Arktik bölgedeki 
donmuş topraklarda tutulmuş olan me-
tan gazının ısınma ile havaya karışma 
hızının iklim modellerinde kullanılanın 
çok üstünde olduğu belirtiliyor. Rapor 
bu yeni değerlerle yakın gelecekteki ısın-
ma hızının öngörülenden 2,5 kat daha 
fazla olacağını söylüyor. Yazıyı sonlandı-
rırken gelen bu haber insanlığın başına 
dayadığı tabancaya bir mermi daha sür-
mesi anlamına geliyor n

U. UZAY SEZEN (GEORGİA ÜNİVERSİTESİ, BİTKİ GENOMU 

HARİTALANDIRMA LABORATUARI ARAŞTIRMACISI)

gezegen üzerindeki su ve besin döngüsü-
nü 300 milyon yılı aşan bir süre boyunca 
kilitledi.

Kuzeydoğu Deniz Geçidi
Vikingler çivi kullanmadan yaptıkları 

marangozluk harikası gemileriyle tarih-
te Kuzey Denizi’ni pusulasız ve güneşi 
görmeden geçen ilk insanlardı. Efsane-
lerinde geçen “güneş taşının” bir tür kal-
sit kristali olduğu ve bulutlu havalar-
da ışığın geliş yönünü 5 dereceden az 
hata ile belirleyebilmeye olanak verdi-
ğini geçtiğimiz kasım ayında Fransa’nın 
Ren Üniversitesi’nden Guy Ropars ve 
çalışma arkadaşları kendi yaptıkları bir 
güneş taşı yardımıyla gösterdiler. Vi-
kingler o dönemde sürekli donuk olan 
kuzeydoğu geçidini hiçbir zaman ge-
çemediler. Vikinglerden bu yana süren 
tarihi arayış 2011 yılının Ağustos ayında 
Vladimir Tikhonov adlı doğalgaz tan-
kerinin kuzeydoğu geçidini kullanarak 
Murmansk Limanı’ndan Tayland’a yedi 
buçuk gün gibi rekor bir sürede ulaşması 
ile sona erdi. Kuzeydoğu geçidi dünya 
ticaret dengelerini değiştirecek nitelikte. 
Örneğin Kore’den Hollanda’ya giden bir 
gemi geçidi kullanırsa Süveyş Kanalı’nda 
sıra beklemeden ve Hint Okyanusu’nda 
korsanların eline geçme derdi olmadan 
yolu 5 bin 500 kilometre kısaltarak yü-
künü ortalama 600 bin dolar daha ucuza 
taşıyabilecek.

İklimsel Rus Ruleti
Anadolu’nun bitki örtüsünün üçte 

biri dünyanın hiçbir yerinde olmayan 
türlerden oluşuyor. Böylesi bir zengin-
liğin yanı sıra tarımsal üretimin de sı-
caklık artışlarından etkileneceği açık. 
Isınan bir dünyada bitkiler giderek ku-
tup bölgelerine ya da yüksek dağlardaki 
yaşam alanlarına doğru yayılma eğilimi 
gösterirler. Besin zincirinin temeli olan 
bitkiler ısınmaya ayak uyduramazsa vay 
halimize! Nature bilim dergisinde Kasım 
2011’de yayımlanan makale 1965-2008 
yılları arasındaki 44 yıllık zaman aralı-
ğında orman bitkilerinin yaşanan iklim 
değişikliği hızının gerisinde kaldığını 
gösterdi. Özellikle alçak kesim (0-500 
metre arası) ormanlarındaki bitkilerin 
göç hızı daha yüksekte yaşanlara göre 

hem de okyanuslardaki karbon 12/13 
izotop oranının değişimi Antroposen’i 
destekleyen ölçütlerin en belirgini. Bir 
yıl içinde havaya saldığımız karbon dün-
yanın oluşumundan bu yana gerçekle-
şenlerin en hızlısı. Antroposen’e destek 
veren bir başka ayırt edici özellik de do-
ğadaki azot dengesinin köklü derecede 
değişimi. Birinci Dünya Savaşı sırasında 
bomba yapımı için geliştirilen bir tep-
kime yoluyla yapay gübre üretiyoruz. 
Azot doğal döngüye bir kere girdiğinde 
kolay kolay terk etmez. Besin zinciri 
boyunca her zerresi canlılarca kullanı-
lır. Bu yazıyı okurken vücudunuzdaki 
proteinleri oluşturan azotun yarısından 
fazlasının bir yapay gübre fabrikasın-
da devasa enerji harcanarak damıtılan 
havadan geldiğini hatırlayalım. Destek-
leyici bir başka kıstas da 1945’te İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yapılan atom 
bombası denemeleri. Bu denemeler sez-
yum atomunun izotop oranını değiştir-
di. Bugün dünyanın neredeyse her kara 
parçasından ölçülebilen radyoaktif bir 
katman var. Değişen izotop oranları ve 
döngüler Antroposen’in başlangıcının 
endüstri devrimini de içine alan son 200 
yıl öncesi olduğuna işaret ediyor.

Kutuplardaki Erime
Antroposen döneminin başlangıcın-

dan bu yana insan etkinliklerinin en 
gözle görülür sonuçları kutuplarda oldu. 
Günümüzden 34 milyon yıl önce buz 
tutmaya başlayan bir kıta tüm insanlığın 
gözü önünde erimeye başladı. Bu satırları 
yazarken NASA, Antarktika’nın Pine Is-
land Buzulu üzerinde yırtılmayla oluşan 
bir buz dağını tüm ayrıntılarıyla göz-
lemlemekteydi. Pine Island Buzulu’nun 
Yalova ilinin yüzölçümüne (847 kilo-
metrekare) eşit önemli bir bölümü deniz 
üzerinde yüzer durumda. Kutuplardaki 
erime deniz düzeyini yükselterek yüzer 
durumdaki buzulların kopmasını hızlan-
dırıyor. Artan buzdağı etkinliği deniz-
deki besin zincirini kuşkusuz derinden 
etkileyecek. Buzdağları oluşumları sıra-
sında vadilerden buldozer gibi kürüye-
rek söktükleri kayaları okyanusun uzak 
köşelerine bir sal gibi taşıyarak deni-
zel besin zincirinin temellerinden birini 
oluştururlar. Örneğin Huron Buzul Çağı 

üzere bir çalışma başlattı. Grubun derle-
diği rapor oldukça kabarık. Dede ve ni-
nelerimizin başka bir yerbilimsel zaman-
da (Holosen döneminde) yaşadıklarını 
düşünmek ürkütücü gelebilir. Nihayetin-
de, atalarımız ancak kendi yerel çevrele-
rini değiştirebiliyordu. Bugün kıtaları ve 
okyanusları değiştirdiğimize kanıt ola-
rak kayalara kazınmış imzalar var. Onay 
için gerekli en bariz kıstaslardan yalnızca 
birkaçına değinelim. 

Neden Son 200 Yıl?
İnsan nüfusunun bir milyarı aştığı 19. 

yüzyıldan itibaren fosil yakıtların saçtı-
ğı karbon nedeniyle hem atmosferdeki 

Kutuplardaki ısınma ve yapay gübre 
kaynaklı yoğun azot yüklemesi 
soğuk Kuzey Norveç kıyılarında bile 
tekhücreli yosunların patlamasına 
neden olabiliyor. NASA’nın Aqua 
uydusu tarafından Ağustos 2011’de 
çekilen uydu fotoğrafındaki yeşil 
ve mavi bölgeler bu plankton 
patlamasına işaret ediyor (en üstte). 
Dünya nüfusunun hızla artması 
tarımın da endüstrileşmesini 
beraberinde getirdi. Sanayileşen 
tarım bölgelerinde büyük 
miktarlarda kullanılan gübre ve 
diğer kimyasallar da küresel 
ısınmanın nedenlerinden biri kabul 
ediliyor (üstte).

Genişleyen yaşam ve tarım 
alanları ile birlikte aşırı avlanma 
gibi sadece insan kaynaklı 
nedenlerden dolayı birçok 
hayvan, bitki türünün soyu hızla 
tükeniyor. Anadolu panteri ya 
da halk arasında bilinen ismiyle 
Anadolu parsının da soyu insan 
yüzünden yok oldu. Bu hayvanı 
bugün sadece Ankara’daki MTA 
Müzesi’nde görebiliyoruz.
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