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Cesare Emiliani Kimdir?
I zotop jeokimyası ve paleoklimatoloji topluluğunun en yaratı- 
Icı-üretici simalarından biri olan Cesare EMILIANI, 1922 yılında 

İtalya'nın Bologna kentinde doğdu. Bologna Üniversitesi'nde 

Jeoloji okuduktan sonra aynı üniversitede mikropaleontoloji 
konusundaki doktora çalışmasını 1945 yılında tamamladı. 1946
1948 yılları arasında Floransa'da mikropaleontolog olarak çalıştı ve 

bu arada Bolonga yakınlarındaki Kretase yaşlı killi birimlerle, Faen- 
za yakınlarındaki Pliyosen yaşlı birimlerin foraminifer taksonomisi ve 

stratigrafisi üzerine çok sayıda makale yayınladı.
1948 yılında Rolün D. Salisbury bursuyla gittiği Chicago Üniversite

si Jeoloji Bölümünde ikinci doktora çalışmasını 1950 yılında tamam
ladı. 1950 ile 1956 yılları arasında Chicago Üniversitesine bağlı Enri
co Fermi Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Harold Urey Jeokimya Labo- 
ratuvarında araştırmacı olarak çalıştı. Duraylı izotoplarla ortamsal 
değişkenler arasındaki ilişkiler üzerine ilk çalışmalar bu laboratuvar- 

da gerçekleştirilmişti. Urey ve öğrencilerinin ilk çalışmaları güncel yu
muşakça kabuklarındaki oksijen-18 izotopu ile sıcaklık ilişkisi ve bu
nun Kretase'deki paleosıcaklıkların belirlenmesinde kullanılmasını 

kapsıyordu. Emiliani, bu tekniği okyanus tabanındaki çökellerde bu
lunan foraminifer kavkılarına uyguladı ve Erken Tersiyer'de okyanu

sun derin sularının çok daha sıcak olduğu sonucuna vardı. Böylece, 
derin okyanusların değişmeyen, kararlı ortamlar olmadığının keşfi 

yeni bir bilim dalının başlangıcı oldu: Paleooşinografi...
Bu keşiften hemen sonra birbirini izleyen önemli keşifler geldi. Kul- 

lenberg'in geliştirdiği piston karotiyer kullanılarak İsveç Derin Deniz 
Araştırma Programı (1947-1949) ve Lamont Jeolojik Gözlem Labora- 
tuvarı, Pasifik ve Karayiplerde derin denizlerden uzun karbonat ça
muru karotları almışlardı. Emiliani bu karotları 10'ar cm'lik kısımlara 

ayırarak örneklediği planktonik foraminiferler üzerinde oksijen-18 
tekniğini uyguladı. Oksijen 18 (ağır oksijen)-Oksijen 16 (hafif oksijen) 
oranının testere dişine benzer şekilde sistematik olarak birbirini izle
yen dönemlerde artıp azaldığını gördü. Ağır ve hafif oksijen oranın

daki değişimi iki ana etmenin göstergesi olarak değerlendirdi: deniz
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suyunun sıcaklığı ve buzulların hacmi.... Sıcaklığın düşük, 

buzul hacimlerinin büyük olması ,eO: 6O oranının pozitif 
olarak artması (büyümesi) anlamına geliyordu. Emiliani, 

orandaki artışın % 60'ının sıcaklık, %40'ının da buzul etki
sini yansıttığını düşündü. Ekvator ve tropik denizlerin yü

zey sıcaklıklarının buzul dönemlerinde birkaç derece da
ha düşük olması gerektiği sonucuna vardı.

Çalışmasını yürüttüğü dönemde, Pleyistosen'de sa
dece dört ana buzul dönemi olduğu sanılıyordu. Emili- 
ani'nin analizleri sonucunda çok daha fazla sayıda bu
zul dönemi olduğu ortaya çıktı: Karayiplerden alınan ka- 

rot örneklerinden 7, Pasifik karotlarından alınan örnekler
den ise 15 buzul dönemi ayırtlayabildi. Buradan çevrim
sel (dönemsel) buzullaşmaların, orojenik yükselme, yer- 
güneş hareketlerinin neden olduğu değişim (Milanko- 
vitch çevrimleri), buzul-albedo geri-beslemesi ve buzul 

katmanlarının kabuksal kıtalara bindirdiği yük nedeniyle 
izostatik dengenin değişmesi gibi etkilere bağlı olduğu 

sonucuna vardı. Bütün bu etkiler, günümüzdeki çalışma

ların ana konularını oluşturmaktadırlar. Emiliani'nin bu 
keşifleri okyanus ve buzullara ilişkin düşüncelerimizde ye
ni ufuklar açtı.

Diğerleri çalışmaları arasında, oksijen-18 izotopunun 

paleoekoloji ve paleoklimatoloji alanlarında kullanılması 
konusundaki katkılarını özetlemek gerekirse:

1- Oksijen izotopu çevriminin G. Arrhenius tarafından 
ölçülen yüksek karbonat dönemlerine karşılık geldiğini 

göstermiştir. Bu çevrimlerin de buzul-buzularası dönem
leri yansıttığını kanıtlamıştır. Bu kesit, Pleyistosen'de dört 

buzul dönemini varsayan görüşün ölümü olmuştur. Bul
gular, Senozoyik'te son üç milyon yılda 36 buzullaşma 
dönemi olduğunu ortaya koymuştur.

2- Bu buzullaşma dönemlerinin, yeryuvarının yörün
gesel ve presesyon hareketlerinin sonucunda ortaya çı

kan Milankovich çevrimindeki sıcaklık değişimlerine kar
şılık geldiğini göstermiştir.

3- Derin okyanus sıcaklığının Geç Kretase'den bugü
ne, düzenli bir şekilde düştüğünü göstermiştir.

1957 yılında Emiliani, adı daha sonra Rosenthiel De
niz ve Atmosfer Bilimleri Okulu olarak değişen Miami Üni
versitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne geçti. Burada deniz 
jeolojisi ve jeofiziği programlarını başlattı ve gelişmiş bir 

izotop jeolojisi laboratuvarı kurdu. Kuvaterner buzullaş
malarının doğası ve nedenleri üzerindeki çalışmalarını 

burada sürdürdü. Bu dönemde Amerika'nın en büyük 
bilimsel faaliyetlerinden birisi olan ve Mohorovicic Sürek

sizliği olarak adlandırılan, yerkabuğunu mantodan ayı
ran yüzeyi kesecek bir delgi kuyusu açmayı amaçlayan 

Mohole Projesi gündemdeydi. Cesare Emiliani, bu proje 
kapsamında alınacak uzun karotlardan çok önemli bil

giler elde edilebileceğini düşünüyordu. Ancak, Mohole 
Projesi için yapılan maliyet analizleri projenin yapılabilirli

ğinin olanaklı olmadığını ortaya koyunca, Emiliani, hazır
ladığı LOCO Projesini (Long Cores) Amerika Ulusal Bilim 
Kurumuna sundu. Nikaragua yakınlarında karot delgileri 
için uygun bir gemi olan SUBMAREX proje çalışmalarına 

verildi. Bu projeden elde edilen başarılı sonuçlar, derin 
deniz karotlarından okyanusların evrimine ilişkin bilgilerin 

yanı sıra okyanus tabanı yayılması ve levha tektoniği hi

potezinin sorgulanmasını sağlayacak kanıtlar elde et
menin olanaklı olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, JOIDES 

Programının (Joint Oceanographic Institutions for Deep 
Earth Sampling) ve bu program kapsamındaki üç proje
nin yaşama geçirilmesini sağladı. Atlantik Kıta Kenarı 
Delgi Projesi (1966); Derin Deniz Delgi Projesi (1967-1983) 
ve Okyanus Delgi Programı (1984-2003).

1967'de Emiliani Miami Üniversitesi'nde Jeoloji Bilim

leri Bölümünü kurdu ve 1993 yılında emekli olana kadar 
bu bölümün başında kaldı. Olağanüstü ve sürekli heye

can dolu bir hocaydı. Yerbilimlerini, çok sayıda öğrenci
yi bilimle tanıştırmak ve bilimin içine çekmek doğrultu

sunda çok ustaca kullandı. Bu anlamda yerbilimlerini bi
limin merkezine yerleştirdi.

Cesare Emiliani gerçek anlamıyla bir Yenidendoğuş 
Bilim adamıdır. Klasik dilleri (Latince ve Antik Yunanca) 

ve tarihi çok iyi bilen, ilgi alanı çok geniş bir akademis
yendi. ilgi alanı, izotop jeolojisi, tektonik, yıkımlar, yok oluş

lar, evrim, düşünce tarihi ve insanın yeryuvarına etkileri gi
bi konuların çok ötesine de taşmıştır. Çeşitli yaratıcı dü

şünceleri vardı: Kara üzerinde (Bahamalardaki Eleuthera 
Adası) bir delgi ile okyanusal Mohorovicic Süreksizliğine 



ulaşarak burada yapılacak nükleer patlamalarla 
depremlerin denetimi; virüslerin kitlesel yok oluşların 

nedeni olabileceği; evrimin doğrudan bir rekabetten 
çok yok oluşların ardından gelişen bir boşluk doldur
ma süreci olabileceği gibi düşünceler bunlardan sa
dece bir kaçıdır.

Emiliani, ayrıca bir takvim reformu önerisi üzerinde 
de çalıştı. Bu yeni düzenlemenin amacı, kısmen, 
İ.Ö./İ.S. kronolojisinde sıfır yılı bulunmamasından kay

naklanan zaman boşluğunu (hiyatüs) ortadan kaldır

mak, ama daha önemli olarak, çoklu kültür yapısına 
sahip toplumlarda din tabanlı sistemlerin kullanımını 

ortadan kaldırmak olmuştur.
Emiliani'nin yaratıcı düşünceleri ve başarıları yanı 

sıra çeşitli kaygıları da vardı, insan nüfusunun hızlı artı
şı ve gezegenimize olan çevresel etkileri Emiliani'yi 

çok kaygılandırıyordu. Genel olarak bilgi ve bilimin 
gelişmesine paralel olarak bilimciyle toplumu oluştu
ran halk arasındaki bağın gittikçe zayıfladığını görü
yor ve bu da onu çok endişelendiriyor ve üzüyordu. 

Bu üzüntü ve kaygı, onu 1988 yılında basılan ve bilimin 
öyküsünü, hem uzmanlara hem de sıradan insana hi
tap edecek şekilde eğlenceli bir dille anlatan The Sci
entific Companion'u yazmaya yöneltti. Olağanüstü 
kişiliği ve geniş ilgi alanı, 1992'de yayınlanan Planet 
Earth kitabına yansımıştır. Planet Earth yerbilimleri için 

olduğu kadar matematik, fizik, kimya ve biyoloji için 
de muhteşem bir giriş kitabı niteliğindedir. Kitap, bilim
sel düşüncenin gelişimini tarihsel süreciyle birlikte ver
mektedir. Önceleri coccolith olarak bilinen huxleyi 

taksonuna yuva olan bir cinse adı verilerek (Emiliania 
huxley) Cesare Emiliani onurlandırıldı.

Emiliani, çok sayıda dili akıcı bir şekilde konuşabil
mekteydi. Hiçbir dogmaya katlanamazdı. Dogmala

ra ve sabit fikirliliğe karşı amansızca savaştı.
Ayrıca, 1983 yılında İsveç Vega Madalyası, 1989 

yılında A.B.D. Ulusal Bilimler Akademisi Agassiz Madal
yası ile ödüllendirildi. 20 Temmuz 1995 günü beklen

meyen bir şekilde Florida'daki evinde geçirdiği kalp 
krizi sonucunda öldü.

Emiliani'nin dediği gibi "Sic transit gloria mundi/ 
Geçti işte dünyevi ihtişam'.

Emiliani'den 'Yeryuvarının Yaşı ve
Jeolojik Zaman Çizelgesi Üzerine'
Farklı bilim dallarından çok sayıda araştırıcının 

emek ve katkılarının bir ürünü olan Jeolojik Zaman Çi

zelgesi, büyük bir hayranlık ve saygıyı hak etmektedir. 
19.yy'ın ilk yıllarına kadar bilim adamlarının pek çoğu 

kutsal kitaptaki yaratılış öyküsüne sadık kalmış ve dün

yanın 6 bin yıl yaşında olduğu yolundaki inançlarını 
sürdürmüşlerdir. 19. yy. jeoloji için de gelişme yüzyılı ol

du. Darwin, 1859 yılında yayınladığı ünlü kitabı Türlerin 
Kökeninde, güneydoğu İngiltere'de bulunan Weald 
antiklinalinin aşınma hızını hesaplayarak, Kretase'den 

itibaren 300 Milyon yıldan fazla bir süre geçmiş olma
sı gerektiği sonucuna vardı.

Kambriyen'den bu yana kumtaşı, grovak gibi hızlı 

çökelen sedimanların yaklaşık 150 bin metre olarak 
tahmin edilen toplam kalınlıklarından yola çıkarak el
de edilen sonuç ise çok daha farklı olmuştur. Kuzey 
İtalya'daki Ravenna gibi büyük nehirlere yakın liman

larda siltlenme oranı, ortalama çökelme hızının bin yıl
da 1 metre dolayında olduğunu göstermiştir. Bu du

rumda, çökelmenin sürekli olduğu varsayılırsa, Kamb
riyen başlangıcından itibaren geçen sürenin 150 Mil
yon yıl olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Okyanusların, dolayısıyla da yeryuvarının yaşının 

tahmini için uygulanan bir diğer yaklaşım da okyanus 
sularının tuzluluğuna dayanan hesaplama yöntemi 
olmuştur. Sodyum ve klorür karalardaki kayaçlardan 
yağış ve yağıştan süzülen sularla çözünerek okyanus

lara akarsu ve yeraltı sularıyla taşınmakta ve burada 
birikmektedirler. Bu elementlerin okyanuslara taşınan 

miktarları, örneğin kalsiyum gibi biyolojik süreçlere ka
tılmadıkları için korunabilmektedir. Deniz suyunun 
sodyum içeriği 10.8 g/l veya 10.8 kg/m3 ve okyanusla

rın hacmi 1.356x10’km3 veya 1.356 x 1018 m3 olduğuna 
göre okyanuslarda 1.5 x 10” kg sodyum bulunmakta

dır. Okyanuslara tatlı su akışı yılda 3x1016 kg ve nehir 
sularının sodyum içeriği 6.3 mg/l (dünya ortalaması) 

ise okyanuslara sodyum akışı 3xl016 * 6.3x10” =1.9x10" 
kg/yıl'dır. Buradan okyanusların yaşı 1.5x10'7 1.9x10" 
= 0.8x10° yıl (800 Milyon yıl) olarak bulunur.

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Lord Kelvin 
kendini yeryuvarının yaşı problemini çözmeye verdi. 
Lord Kelvin, yeryuvarının ilkin ergimiş bir küre olduğu 
varsayımından yola çıktı ve bu kürenin dış yüzeyinde 
soğumuş ve katılaşmış bir kabuğun oluşarak, bugünkü 

sıcaklığına ulaşabilmesi için geçen süreyi küre için 

yaptığı ısı akışı hesaplamaları ile belirledi. Bu şekilde 
1899 yılında yaptığı hesaplama sonucunda yeryuva
rının 20 ile 40 Milyon yıl arasında bir yaşa sahip olabi
leceği sonucuna vardı. Yeryuvarı için bulduğu bu yaş 

aralığı, güneşin yaşı için hesaplanan yaşa (20 Milyon 
yıl) yakındı. Güneşin yaşı, o dönemlerde yaygın olan 
güneşin verdiği enerjinin yerçeklmsel büzülme ile or
taya çıktığı görüşüne dayanarak hesaplanmıştı. Lord 
Kelvin'in yöntemi ile jeolojik yöntemlerin verdiği



Emiliani'den Jeolojik Zaman Çizelgesi

Yas
Zaman Devir Devre (*G.Ö  Yıl) Ana Olaylar

*G.Ö.:Günümüzden Önce
Bu Çizelge Emiliani tarafından 1992 yılında hazırlanmıştır.
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0
50 'Atom çaflınr başlangıcı (2 aralık 1842) 

3000 Demir (ağının başlangıcı
------ 10000

12 000 Buzdlareı yaygın bir şakide çözütnesi
20 000 Son büzü çağsın en şiddeti dönemi

125 000 Son buzda rat ı döneminin en yüksek 
sıcak! 6 dönemi: Homosapienı sapiens 
ve Homosapaens near darts lenfti n 
ortaya çıkışı

250 000 Homoeradut'un ortadan kayboluşu;
Homosapienı 'praesapierıt'n ortaya çâtşı

1.6Miyon Paranthropus'un ortadan kaytakşu: 
H omoered ut' un ortaya ç dcı şı

1 <M Möyon Hyafenee bafcca'nn ortaya çâışı
3 0M4yon Australaprttıecus afrieanusün ortaya çfcışı
3.2 M»yon Orta Amerika kıstaknr kapanması,

Yay gri kuzey buzul aşma s sı m başlangıcı
3.6 M İyon Australopithecus ■faransis'ln ortaya çıkışı
5.2M»yon Cebeiiaı*  geçidnn a çime sı
6 2Mtyon Akdarı iz »i göl hain o geknesi: taban r de 

evaporit (hali, pps) çökelen
14.0 M iyon Antarktik yaygısın n okyanusa d aşma sı: 

Ramepkhecus
23 3M4yon AJp Dağokışıanunun en yoğun dönemi

30.0M4yon AegypiopAhecus

3S.4Miyoıı Antarktik buzul yay pırım ani genişlemesi; 
Arustu rafya-'11'1 Antarfctâa'dan ay t ima sı; 
artodactyl. perissodactyl ve maymunların 
ortaya çdcrşı

M5M4yon
Globorotakdenn ortaya çâtşı: pissen tali 
memaUerin yayılması: * pnmaöar. çiçekli 
beklerin ya yi ması

MOlMyen
Dev astreoid çarpması; cycadeoktaterin, 
gtobotnjncandonn. sim mı silerin.
belemn adlar n idi tyosa urlar m. piaiosauriafn 

dnotatalım yokduşu

İlk anposparmier (kapalı tohurridar) ve 
marsupial ar; Güney Adanbk'm açılması

145.6 M4yûr
Kuzay Adınbk n aç İması ik eoccokth ve 
plankton*  Foraminderalar: * kuşlar

208.0 Miy on
Daıosauriarm. kertenkelelerin, kaplumbağalarr 
ortaya çâışı; * memeMar

245.0 Milyon

Dağokışırnu Güney yarımkürede buzullaşma: 
tatra-mercanlarına). cyst odların piacodormienrı 
yokduşu

nen n
Yay gri kömür duşunu: eye loth emi er; 
ilk sürün geder, kanadı böcekler

M2 .S M iyon
İlk köpek balaları: ilk çil yaşamlılar

fO“5M4yon Tak'rö -KMdorvyen Degduvanu 

bk kemM balâlar; İk ağaçlar
438 0 M-^raı

be mercanlar; i*  omurgalılar (çeneni balâlar)

510 0M4yon
TnlotaBer, bradıtopodar. echaıodermler ve kabuklu 
yumuşak çala rai ortaya çıkışı

M00 mâyvıı Â«cflM«CyO*IO  HV» Ortay*  C*»>

500 0 M »yon Metazoanm ataya çâtşı
1.7 Miyar Atmosferde O nin artışı; Eucaryetamn

ortaya çâışı
2 7 MM' En yaşlı stromatoHar
3.5 Miyar bk bakteriler (hatarotrph)
4 0 MM' En yaşlı karasal kayaçtar
4.6 MM' En yaşlı meteorit ve ay taşı
4.7 Miyar Güneş sisteminin duşumu
4 7 MM' GUriftŞ voaomnde tasada*  duş«xraı

Yidızların, kuvasartarn ve gataksderin oluşumu 
ve evrimi: günümüze kadar süren ağr elementlerin 
görei bokukiarvı<ta genel artış

16.5 Mitya' MO 000-800 000 yıl: elektronlar çekirdekler 
ta ra fvıdan kapıldı; H ve He atomlarının ve H. 
mdeküllemn duşumu; evren saydamlaşıyor

3 8 dakka: H. 3He ve He çekirdeklerinin 
kararlı hale gelmesi; göreli bolu War kütlece 

% 74 H, % 26 He veya atom sayısınca % 02 
H,%8He

10 saniye: Elektron!arın karadı haie gelmesi

10-10 saniye Prdon ve natronlarvı kararlı haie 
gel mas

10 -10' sanrye: Kuvark-antâuvaridann yckdkışu
10 -10' sanıya Kuvarkiarvı karartı hale gelmesi
10 ' saniye: Elektromanyetik kuvvatierta zayıf 

kifwederki ay rime sı
10"-1Û' saraya: Sşme
10 " saniye. Güçlü kuvvet ie elekho-zayıf kuwebn 

ayriması
10■■ saniye Küfle çckirnnrı ayrdması

105Meyft

0-5.360x10 san iye: Uzay, zaman, enerji ve 
süpargüçOı ortaya çâış1

16.6MM'



sonuçlar arasındaki bu büyük uyumsuzluk halen açık

lanabilmiş değildir.
Radyoaktivitenin keşfi, jeolojik oluşukların yaşları

nın ölçülebilmesini sağlayan yöntemlerin geliştirilebil
mesini sağladı. Bu keşifle, yeryuvarının yaşının genel 

ve belirsizlik içeren varsayımlara dayanmadan he
saplanabilmesi olanaklı olmuştur. Bu keşiften sonra 
yapılan hesaplamalarda dünyanın yaşı, 1956 yılında 
hesaplanan ve artık değişmeyen sonuca ulaşana 

dek her seferinde biraz daha büyük bulunmuştur. Bi
rinci Dünya Savaşı'ndan önce bulunan yaş 2 Milyar yıl 

iken 1930'larda yeryuvarının yaşı 3.5 Milyar yıl olarak 
hesaplandı. Sonunda, Chicago Üniversitesi'nde 1956 

yılında Clair Patterson tarafından hesaplanan 4.6 Mil
yar yıl değişmeyen yaş oldu.

Görüldüğü gibi, daha önce yapılan hesaplama

ların tümü bundan çok uzak ve hep daha küçük yaş

lar vermiştir. Okyanus suyu tuzluluğuna dayanan yön
temle bulunan yaşın çok küçük olması, karalarda ve 

bugün artık bildiğimiz gibi Akdeniz'in tabanında gö

mülü olan kalın tuz yatakları varlığının dikkate alınma

masından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, yine bugün bil

diğimiz gibi, dalma-batma zonlarında deniz suyu kay

bolmakta ve büyük bir çevrime katılmaktadır. Dolayı
sıyla, belirli bir zaman aralığında büyük miktarlarda 

sodyum ve klorür bu şekilde mantoda tutulmuş ol

maktadır. Büyük bir olasılıkla, dalma-batma zonların- 

da kaybolan miktar ile volkanik çıkışlarla geri kazanı
lan miktar arasında kararlı bir dengeye Kambri- 

yen'den çok daha önce varılmış olsa gerek. Böylece, 

Kambriyen'den sonraki dönemlerde okyanus suyu

nun tuzluluğu aşağı yukarı sabit kalmıştır.

Clair Patterson'un yeryuvarının yaşı olarak hesap

ladığı 4.6 Milyar yıl değişmedi: ama, değişen evrenin 

yaşı ile ilgili tahminler oldu. Büyük Patlama (Big Bang) 
kuramı 1948 yılında George Gamow tarafından ileri 

sürüldü. Kuram, doğrulanmak için 1964 yılını bekledi. 

Arno Penzias ve Robert Wilson, 1964 yılında mikrodal

ga arkaplan ışımasını keşfetti. Bilimciler, evrenin bir 

başlangıcı olduğuna aslında bu keşiften sonra inan

maya başladı. Hubble Değişmezi değerindeki belirsiz

liklerden dolayı evrenin yaşı ancak 10 Milyar ile 20 Mil

yar yıl gibi geniş bir aralıkta hesaplanabilmektedir. 

Hubble Değişmezinin olasılı değerinin 18 km/s/10 Mil

yon ışık yılı olduğu varsayılırsa, evrenin 16.5 Milyar yıl 

yaşında olduğu bulunur. Bu rakamdaki ondalık sayı

nın aslında pek bir anlamı yok, çünkü, hesaplama 

yönteminin hata aralığı artı-eksi birkaç milyar yıldır. 

Yeryuvarının kökeni ve evrimine ilişkin zaman ölçeği 
bundan çok daha belirli ve sağlam verilere dayan

maktadır. Jeolojik Zaman Çizelgesinde verilen yaşlar
daki hata payı % 1-2'yi geçmemektedir.

Başlangıçtan (t=0), t=5.390x!044 saniyeye kadar 

geçen kozmolojik t zamanı Planck Zamanı'dır. Bu za

man aralığı, Planck uzunluğu (Gh/27tc3)1/2 'nin ışık hızı

na bölümü kadardır. Dolayısıyla Planck Zamanı 

(Gh/27tc5),/2'e eşittir"'. Planck Zamanı, uzayın, zama

nın ve enerjinin varlık kazandığı zaman aralığıdır. Hak
kında hiç bir şey bilmediğimiz yaratılış anıdır. Bunun 

aksine, Gamow Zamanı, Planck Zamanının bitimin

den güneş sisteminin oluştuğu ana kadar geçen en 

uzun zamanı tanımlar. Gamow Zamanı sırasında, ilksel 

ışımadan soğuma ve yoğunlaşmayla madde oluştu; 

yıldızlar oluştu ve kümelenen yıldızlar galaksileri oluş

turdu. Bu şekilde yüz kuşaktan fazla yıldız doğdu ve 

yitti. Bu arada, yıldızlar arası madde ağır elementler- 
ce sürekli olarak zenginleşti.

Emiliani'nin Holosen Takvimi
Cesare Emiliani, başlangıcı (sıfır yılı) jeolojik Holo

sen Devresine karşılık gelen bir takvim önerisinde bu

lunmuştur. Bu önerisine ilişkin makalesi Nature'da 1995 

yılında yayınlanmıştır. Kimileyin Beşeri Zaman olarak 

da adlandırılan Holosen yaklaşık 12 bin yıl önce sona 

eren son buzul çağının bitimi ile başlar.

Halen kullanmakta olduğumuz ve Hristiyan inancı 

açısından önemini anlayabileceğimiz Gregoryen Tak

vimi 1582 yılında Papa XIII Gregor tarafından düzen

lenmişti. Bu takvimde başlangıç, Hz. İsa'nın doğumu 

olarak kabul edilmiş, bu nedenle, insan uygarlığının 
gelişimi İsa öncesi (İ.Ö.) ve İsa sonrası (i.S.) dönemlere 

ayrılmıştır. Bu ayrımın sınırı (İÖ/İS), özellikle tarihçiler, ar

keologlar ve bu sınırın her iki tarafını kapsayan tarih
lerle ilgilenen herkes için sıkıntılara neden olmaktadır. 

Ayrıca, Gregoryen takviminde 'sıfır' yılının bulunma
ması da ayrı bir sorun oluşturuyordu. Örneğin, Papa II. 

John Paul'un ikinci binyıl (mileniyum) sonu-üçüncü 

binyıl başlangıcını tanımlarken bu nedenle hataya 

düştüğünü Nature'dakı makalesinde göstermiştir.

"* Eşlitlikte geçen simgeler ve değerleri
G: Kütle Çekim Değişmezi = 6.6720x10 " Nm2/kg2 
h: Planck Değişmezi = 6.6720x10M J/Hz 
c: Işık Hızı= 299 792 458 m/s
k = Pİ Sayısı= 3.141592654



Emiliani’den Holesen Takvimi
HOLOSEN GREGORYEN

12001 HD Yeni bin yılın (yeni milenyumun) ilk yılı I.S. 2001
12000 HD İkinci bin yılın (Önceki milenmyumun) son yılı I.S. 2000 
11953 HD Watson ve Crick DNA’nın yapısını açıkladılar
11860 HD Gustov Mahler'in doğumu
11859 HD Darwin Türlerin Kökeni’ni yayınladı
11804 HD Alexander Hamilton Aaron Burr tarafından düelloda öldürüldü 
11649 HD İngiltere'de Charles I başa geldi
11627 HD Günümüz Sığırın atasının son bireyi avcılar tarafından 

yokedildi.
11582 HD Papa Gregory XIII halen kullanmakta olduğumuz takvimi 

uygulamaya koydu
11492 HD Taino yerlileri Columbus’u kıyılarında gördüler 
11456 HD Gutenberg Yayınları reklamların doğuşunu müjdeledi 
11215 HD Ingiltere kralı John I Magna Carta'yı imzaladı 
11066 HD William I, Ingiltere'yi Norman yönetimine aldı
11000 HD Norse kaşifleri Kuzey Amrika'ya ulaştı I.S. 1000
10622 HD Muhammed'in Medine'ye hicreti- Hicri takvimin ilk yılı 
10476 HD Batı Roma İmparatorluğunun düşüşü
10455 HD Vandallar Romayı soydular 
10410 HD Visigotlar Romayı soydular 
10330 HD Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarının resmen ayrılışı 
10250 HD Maya uygarlığının doğuşu (10900’da en ihtişamlı dönemleri) 
10079 HD Vezüv'ün Pompeii'l yıkan püskürmesi 
10070 HD Romalıların Kudüsü yıkmaları
10001 HD Gregoryen takviminin başlama yılı I.S. 1
9993 HD Nasıralı Isa'nın muhtemel doğumu I.Ö. 8
9967 HD Julius Caesar katledildi
9955 HD Sosigenes Juliyen takvimini düzenledi
9669 HD Büyük Iskebder'in Filistin'i fethi 
9645 HD MakedonyalI İskender'in doğumu 
9614 HD Platon akademisini kurdu
9600 HD Guatama Buddha'nın yaşadığı dönem
9450 HD Konfüçyüs'ün doğumu
9248 HD Roma'nın kurulması I.Ö. 1000
8850 HD Orta Amerika'da Olmec uygarlığı
8450 HD Minos uygarlığının yükselişi
8420 HD Mısırlıların Jerico'yu yıkışı

Uygarlık gelişimini iki döneme ayıran Gregoryen tak

vimi bu ayrımla kalmamış, yapılan bölümlemeyle, uygar

lığın sanki, İsa'dan önceki dönemde gelişimini 2 bin yıl 

öncesine kadar geriye doğru 10 bin yıl sürdürdüğü; son

ra İsa'nın doğumuyla aniden yön değiştirerek son 2 bin 

yıldır ileriye doğru geliştiği izlenimi vermektedir. Oysa, iyi 

bir takvimin, en az son 12 bin yıllık sürekli değişim'] ifade 
eden uygarlığın da hep 'ileriye doğru' geliştiğini göster
mesi ve İ.Ö/İ.S. sınırında olduğu gibi bir zaman boşluğu 

(hiyatüs) kapsamaması gerekir.

Aslında, genel olarak bilinen, Holosen'in 12 bin yıl ön

ce değil, 10 bin yıl önce başladığıdır. Kimilerine göre de 

dünya hala Pleyistosen dönemi içindedir. Ne olursa ol

sun, günümüzden 12 bin yıl öncesini başlama (sıfır) nok

tası olarak kabul etmek en uygun yol gibi görünmektedir. 
Çünkü, bu şekilde hem uygarlık gelişimindeki en önemli 

olaylar ve dönemeçleri kapsamış olur hem de çok basit 

bir şekilde, istediğimiz tarihi bu yeni takvime göre yeniden

I.Ö. 3000
I.Ö. 4004

I.Ö. 6000

HOLOSEN GREGORYEN

8400 HD Çin'de Shang Sülalesi
8372 HD Ege’de Thera volkanının püskürmesi
8251 HD Hammurabi Babil İmparatorluğunu kurdu
8000 HD Yunanistan-Minos saray kültürü

Çin - Xia, ilk devlet
Güneydoğu Asya - metal işçiliği
Pecos Irmağındaki kaya üzerine resim I.Ö. 2000

7650 HD Sargon I Sümeri fethetti
7500 HD Mezopotamiya - Akad Imparatorluğu-ulus devlet
7000 HD Sümerler - uygarlık kurdu

Akdeniz- küçük şehirlerin kurulması I.Ö.3000
6900 HD Mısır - Birleşme ve Menes hakimiyetinde Birinci Sülale

Güney İsrail'de Mısır kolonisi
6700 HD Avustrya Alpleri - ‘Buz adamı’nın ölümü ve mumyalanması
6600 HD Mezopotamya - İlk yazı

Mısır - kültürel gelişme
6500 HD Mezopotamya - Uruk ve Jemdet Nasr
6400 HD Amerika kıtaları - mısırın evcilleştirilmesi
6000 HD Deniz seviyesinin bugünkü seviyeye ulaşması

Cüce mammutların yokoluşu
Hindistan - tarım
Avrupa - bakır, çiftçilik

5997 HD Ussher’e gore Tanrının evreni yarattığı tarih 
5400 HD Kuzey Amerika - Mazama'nın püskürmesi 
5000 HD Sümer - Ubiad I kültürü

Çin - Laquer ware, rice 5000 BC
4000 HD Kuzey Amerika - Idaho'da Bitterroot kültürü

Avrupa - Maglemose kültürleri (mezolitik)
Kore - Chulmun avcı-toplayıcıları

3000 HD Indus Vadisi - İlk Mehrgarh Dönemi, buğday, arpa, 
koyun ve keçilerin İslahı

2000 HD Güney Amerika - kabağın evcilleştirilmesi I.Ö. 8000
1000 HD Abu Hureyra - çiftçiliği başlattı I.Ö. 9000

800 HD Brezilya- Amazon mağarası-resimlemeler yapılar
500 HD Japonya - En erken Jomon çömlekçiliği

0 HD Holosen devresinin kabul edilebilir en erken dönemi
Afganistan-Hindu Kush, koyun ve keçinin evcilleştirilmesi I.Ö. 10000

düzenleme olanağı buluruz.

1.5. tarihleri, HD (Holosen Devresi/HE Holocene 

Epoch) tarihlerine sadece 10 bin yıl eklenerek çevrilebil
mektedir. İ.Ö. tarihleri ise İ.Ö. tarihinden onbinbir çıkarıla

rak HD tarihine çevrilebilir. Buradaki fazladan 1 yıl, Papa 

Gregor'un sıfır yılını takviminde dikkate almamasından 

kaynaklanmaktadır.
iki örnek vermek gerekirse:
1.5. 1066=10 000+1066= 11066HD
İ.Ö. 44 =10 001-44 = 9957 HD

Katkı Belirtme

Çok kısa bir sürede hazırlanan bu nedenle eksik ve yanlış arınma ola

nağı bulamayan metni düzelten dergi inceleme kuruluna ve özellik

le Sayın Dursun Bayrak'a (MTA) sonsuz teşekkürler.
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