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Birkaç milyon y›l önce tektonik kuvvetler, ilk insanlar›n Afrika’dan Kuzey Bat›ya do¤ru
geçmesini sa¤layan bir geçit açmaya baﬂlad›...
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levhas›n› Afrika levhas›ndan ay›rarak
da¤›lmaya baﬂlad›.
Günümüzde Arabistan levhas›, Sina alt levhas›ndan y›lda 4 milimetrelik

Kuzey

Necef

Taberiye Gölü
Ürdün Nehri

Kudüs

Yak›n
Araba Va
Do¤u
disi
Korid

Eriha

Amman

Ölü Deniz

Akabe K
örfezi

el-Ubeydiya
Skhull ma¤aras›

oru

Qafzem
ma¤aras›

Akdeniz

Afrika

On y›llarca sürmüﬂ siyasi çekiﬂmelerle parçalanm›ﬂ bir bölgenin içinde,
‹srail’le Ürdün s›n›r›nda, derin, sessiz,
kimsesiz, hayli tuzlu bir deniz: Ölü
Deniz (Lut Gölü). Hemen hemen içinde yaﬂam bar›nd›rmayan ve sessizlikle
so¤urulan bir antikay› ça¤r›ﬂt›ran Ölü
Deniz, asl›nda jeoloji dilinde oldukça
genç; yaln›zca birkaç milyon y›l yaﬂ›nda. Hem denizin kendisi, hem de içinde bulundu¤u vadi, iki tektonik levhan›n, yani yerkürenin iki kabuk parças›
aras›ndaki s›n›rda oluﬂan kuzey-güney
hareketinin bir sonucu.
K›talar, çok dayan›kl› gibi görünürler; ancak tektonik kuvvetler bir yerkabu¤u parças›n› farkl› yönlerde çekerse, sonuçta k›talar bile parçalanabilir. 20-30 milyon y›l öncesine kadar,
Afrika ve Arabistan levhalar› gezegenimizin litosferinin tek bir parças›yd›.
Fakat sonra, ileride K›z›ldeniz haline
gelecek olan bölge, Arabistan levhas›n› Avrasya’ya do¤ru kuzey-kuzeydo¤u
yönünde f›rlatarak ve küçük Sina alt
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Yaklaﬂ›k 20 milyon y›lda, K›z›ldeniz aç›ld›,
Arabistan Yar›madas› ﬂekillendi ve Ölü Deniz
fay›n›n do¤u kanad› bat› kanad›na göre yaklaﬂ›k
100 km kuzeye kayd›.

bir h›zla uzaklaﬂ›yor. Bu h›z jeolojik
standartlara göre bile oldukça yavaﬂ
(hatta insan t›rna¤›n›n büyüme h›z›ndan on kez daha yavaﬂ). Ancak, yeterince zaman verildi¤inde, önemsiz fakat sürekli olan tektonik levha hareketi bile amans›z ve ﬂaﬂ›lacak de¤iﬂimlere neden olabilir. Yaklaﬂ›k 20 milyon
y›lda, K›z›ldeniz aç›ld›, Arabistan Yar›madas› ﬂekillendi ve Ölü Deniz fay›n›n
do¤u kanad› bat› kanad›na göre yaklaﬂ›k 100 km kuzeye kayd›. Bu geliﬂimler, Yak›n Do¤u Koridoruna uzanan,
uzun, göze çarpan bir yol olan Ölü
Deniz vadisini açmak için yeterli oldu.
O uzak zamanlardan, jeolojik dilde
düne kadar, Ölü Deniz vadisi hem bitkiler hem de hayvanlar için Afrika’dan
baﬂl›ca ç›k›ﬂ rotas› haline geldi. Bunlar›n aras›nda elbette insanlar›n ilk atalar› da vard›. Yak›n Do¤u koridorunun jeolojik geçmiﬂi gündeme geldi¤inde, ﬂaﬂ›rt›c› bir hikaye ortaya ç›kt›:
belki de ilk kez, araﬂt›rmac›lar uzun
ölçekli jeolojik iﬂlemlerin insan tarihi-

niz
›lde
K›z

nin ﬂekillenmesinde yard›mc› oldu¤um›ﬂ durumda. Ölü Deniz’in k›y›lar›,
nu gösterdiler.
Dünya üzerinde en alçaktaki kuru
Do¤ada t›pk› pek çok ﬂeyde oldu¤u
alan. Bir de, deniz seviyesinin yüzlerce
gibi, dünyan›n topografisi de düz çizgimetre alçakta olmas›na karﬂ›n su alt›nlerden sak›n›r. Yaln›zca uydu foto¤rafda olmamas› nedeniyle duvarlar›ndaki
lar›yla ay›rt edilebilen, gizli topografik
kaya oluﬂumlar› çok belirgin.
bir e¤ilimden kaynakl› düz bir özellik
Onlarca milyon y›l önce, Arabistan
geliﬂti¤inde, jeologlar›n deneyimli gözlevhas› Avrasya yolculu¤una baﬂlamaleri depremlerin sürekli yinelenmesine
dan önce Akdeniz bu gün oldu¤undan
neden olan etkin bir fay görür. Ancak,
çok daha büyüktü ve Akdeniz’in do¤u
Ölü Deniz fay bölgesini görmek için jek›y›lar›n›n büyük bir k›sm›n› örtüyorolog olmaya gerek yok. Yüksekten badu. Sina alt levhas› ve Arabistan levhak›ld›¤›nda, Akdeniz’in do¤usundaki
s› s›n›r›nda daha sonra meydana gelen
düz görünüm, bölgenin jeolojik özellietkinlikler, suyata¤›nda çalkant›l› olu¤inin çarp›c› bir göstergesi.
ﬂumlara yol açt›; iki levha aras›ndaki
Arabistan levhas› ve Sina alt levhakabuk parças› batarak graben (yar›k)
s› üzerindeki tektonik kuvvetler, bu
olarak bilinen bir vadi oluﬂturdu. Dev,
levhalar› farkl› yönlerde ve farkl› h›ztuzlu Akdeniz buharlaﬂ›p çekilince, bu
larda sürükleyerek, transform fay
yar›k, suyun bir k›sm›n› tuttu. Sonunmeydana getiriyorlar. Bu fay, Ölü Deda, Ölü Deniz vadisinin büyük bir k›sniz’in güneyinden K›z›ldeniz’e, ve kum›n› tutan tuzlu su yata¤›, buharlaﬂma
zeyden Ürdün nehri boyunca Lübnedeniyle kurudu. Sonradan yar›k vanan’a uzan›p Türkiye’nin güneyinde
dide birçok göl oluﬂtu ve yok oldu; iki
Kabartmal› topografik modelde, Arabistan
sonlan›yor. Taban›ndan 2.500 m yükalt havzaya sahip olan bugünkü Ölü
levhas›yla Sina levhas› aras›ndaki Ölü Deniz
seklikteki duvarlar›yla, Ölü Deniz fay›
Deniz 10.000 y›l önceden kalma. Ölü
transform fay› aç›k biçimde görülüyor.
taraf›ndan oluﬂturulan bu yar›k vadi,
Deniz’in kuzey alt havzas› çok daha
dünya üzerindeki en derin ve en kesderin; ﬂu anda 300 m’nin alt›nda suya
yöntemler geliﬂtirdiler. Önemli ipuçlakin çöküntülerden biri.
sahip ve taban› deniz seviyesinin 720 m
r›ndan biri tortunun depolanma süreAraﬂt›rmac›lar için, geçmiﬂin kan›talt›nda. Çok daha s›¤ olan güney havsinin hesaplanmas›. Araﬂt›rmac›lar,
lar›n› ortaya ç›karmak için Ürdün nehzas›ysa bugün kurumuﬂ durumda.
Ölü Deniz vadisinin sonradan oluﬂrini çevreleyen antropolojik ve arkeJeologlar, geçmiﬂteki tektonik levmuﬂ üst tortu katmanlar›n›n, alt katolojik aç›dan önemli bölgedeki y›k›c›
ha hareketlerini anlamak için ak›ll›ca
manlardan daha h›zl› oluﬂtu¤unu buldepremlerin iﬂaretleri yeterince
dular. Öyleyse, yüksekteki karabelirgin. MS 1. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ
dan düz vadi taban›na tortu taﬂ›Akdeniz
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yan su, biny›llar geçtikçe daha
MÖ 31’deki y›k›c› depremi ﬂöyle
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Ancak ﬂimdi, Ölü Deniz yar›nu gösteren kan›tlar var. Geçmiﬂ
¤›, jeologlara k›tasal parçalanma2 milyon y›lda, komﬂu Necef bölUzaklaﬂan
y› “canl› yay›n” gibi görgesi bat›ya ve Ürdün platosu da
levhalar
Ayr›lan
mek ve incelemek için
do¤uya yükselip e¤ilirken, Araba
deniz
eﬂsiz bir f›rsat sunuyor.
Vadisi aç›ld›. Di¤er yerlerde oldutaban›
Do¤a olaylar› burada
¤u gibi burada da, görünüﬂte yahiçbir engel olmaks›z›n
vaﬂ yavaﬂ geliﬂen bu jeolojik hareincelenebilir; çünkü bölge
ketler uç uca eklenerek çarp›c›
yerleﬂimden uzak ve büyük
2-3 milyon y›l önce fay üzerinde gerçekleﬂen hareket, derin, yaﬂanabilir ve de¤iﬂimlere neden oldular. Jeolodeniz taﬂ›tlar›n›n seyrine imkan veren bir vadi açt›.
oranda bitki örtüsünden ar›njik ölçülerde “göz aç›p kapay›ncaKas›m 2003 69 B‹L‹M ve TEKN‹K

Ölü Denizin su a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k %35’i yaln›zca sodyum klorür de¤il, potasyum, brom ve magnezyum tuzlar›ndan oluﬂuyor; yani Dünya üzerindeki tüm göllerden daha tuzlu. Her geçen y›l, buharlaﬂma, su seviyesini
daha da düﬂürüyor ve kalan suyun tuzluluk oran›n› art›r›yor. Ölü Deniz bugün, yaln›zca yüksek tuz miktar›na
dayanabilen mikroorganizmalara ev sahipli¤i yap›yor.

ya” kadar geçen bir süre içinde, Ölü
Deniz transform fay›, arazide Necef
çölündeki nehir ak›ﬂ tablosunu yeniden biçimlendirmeye yetecek kadar
derin oyuklar açt›. Sonuç olarak, geçmiﬂ 2-3 milyon y›lda Araba Vadisi’nde
yeni oluﬂan çöküntülerde büyükçe tatl› su gölleri oluﬂtu.
Büyük ölçüde kuru bir bölgede birden geniﬂ su kütlelerinin belirmesi,
daha nemli ve ›l›man bir yerel iklimin
ortaya ç›kmas›na yol açar. Göllerdeki
buharlaﬂmadan dolay› hava daha nemli hale gelir ve büyük su kütleleri de
aﬂ›r› s›cak ve so¤u¤u dengelemeye baﬂlar, bölgeyi kara canl›lar› için daha çekici ve yaﬂamaya elveriﬂli hale getirir.
Do¤u Akdeniz’in güneyinde oluﬂan
bu yeni göller de benzer ﬂekilde bitkileri ve hayvanlar› davet etmiﬂ olmal›; t›pk› çok daha yak›n zamanlarda Kuzey
Amerika’da, 1905 y›l›nda, mühendislik
hatas› ve Kolorado nehrinin taﬂmas›n›n
birleﬂimi sonucu ortaya ç›kan güneydo¤u California Salton Denizi’nin etraf›nda bitiveren karavanlar gibi. Elbette
pliyosen ve pleistosen dönemlerinde
karavan araçlara rastlamak mümkün
de¤il. Ancak, ilk modern insanla birlikte Afrika’n›n göçen canl›lar› da, Ölü
Deniz vadisinin oluﬂan gölleri kenar›nda yavaﬂ yavaﬂ kendi yaﬂamsal düzenlemelerini yapt›lar. Böylece, Ölü Deniz
fay›, Afrika’dan ç›k›ﬂ yolunu açm›ﬂ oldu: Kenar› kayalarla yükseltilmiﬂ, yaﬂanabilir ve deniz taﬂ›tlar›n›n seyrine imkan veren bir koridor.
Biz Homo sapiens’ler, ilk olarak 5
milyon y›l önce Afrika’da ortaya ç›kan
hominid atalar›n soyundan geliyoruz.
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Bunlar›n kal›nt›lar›, bugün Etiyopya,
Kenya ve Tanzanya olan Do¤u Afrika
kaz›lar›nda bulundu. Taﬂ alet yap›m›
kültürünün bir parças› olarak kabul
edilen ilk aletler de bu bölgede bulundu. Bunlar, Aﬂölyen (Acheulean) kültürüyle ba¤lant›l› el baltalar›. Bir ucu
avuç içine uyacak ﬂekilde yuvarlat›lm›ﬂ,
öteki ucu k›r›l›p yontularak keskinleﬂtirilmiﬂ bu baltalar, taﬂ devrine ait icatlar.
Yaklaﬂ›k 1,4 milyon y›ll›k olan ilk
Aﬂölyen el baltalar›, Louis ve Mary Leaky isimli arkeologlar›n buluntular›yla
meﬂhur olan Tanzanya’da Olduvai Vadisi’nde bulundu. Afrika’n›n d›ﬂ›nda
bulunan ilk el baltalar› da, Aﬂölyen
kültürüne ait ve yaklaﬂ›k 1.4 milyon
y›l yaﬂ›ndayd›. Bunlar, Ölü Deniz’in
yaklaﬂ›k 100 km kuzeyinde, bir zamanlar güneyi ‹ncil’de Celile Denizi
olarak geçen, ancak ﬂu anda Taberiye
Gölü olarak bilinen el-Ubeydiye’nin
uzant›s›nda bulunan Ölü Deniz vadisinde ç›kar›ld›.
El-Ubeydiye’de yap›lan kaz›lar, insanlar›n ilk atalar›n›n göçlerini gösteren en güçlü kan›tlar› aç›¤a ç›kar›yor.
1960’dan beri pek çok farkl› dönemdeki u¤raﬂlar› gösteren 30 arkeolojik
tabaka ortaya ç›kar›ld›. Araﬂt›rmac›lar,
kaya katmanlar›n›n manyetik özellikleri, tortulaﬂmada meydana gelen de¤iﬂimler, çiçek tozlar›ndan yans›yan
ekolojik de¤iﬂimler ve kemik, fosil ve
alet gibi birbirine yak›nsak birkaç çeﬂit kan›ta dayanarak bu u¤raﬂlar›n tarihlendirmesini güvenilir ﬂekilde yapabiliyorlar. Ölü Deniz fay hatt›ndaki
geç oluﬂumlar, insan ve atalar›n›n etkinliklerini gösteren ilave kan›tlar› da

bar›nd›r›yor içinde; örne¤in, k›r›lmam›ﬂ sert kabuklu ﬂamf›st›¤›, meﬂe palamudu, su kestanesi ve beraberinde
taﬂtan oyulmuﬂ çekiç ve örsler. ‹lginç
olan baﬂka bir ﬂey de, çöl ortas›ndaki
bu tek sulak bölgeye güneybat›dan gelen Sudan kökenli a¤açlar.
Bir milyon y›l önce, Pleistosen (Buzul ça¤›) zamanlar›nda tatl› su bugün
oldu¤undan çok daha fazlayken, Ölü
Deniz vadisi canl›, verimli ve yerel
hayvanlar›n beslenebilece¤i zengin besinlerle dolu olmal›. Zaten paleontolojik kay›tlar da 2-3 milyon y›l kadar önce aç›lan bu yeni koridorun kuﬂ, memeli, omurgas›z, bitkiler gibi pek çok
canl›y› çekti¤ini gösteriyor. Do¤u Afrika bitki örtüsüyle birlikte buraya ulaﬂanlar Do¤u Afrika savanas›n›n ceylan, dev geyik, suayg›r›, gergedan ve
yaban domuzu gibi canl›lar› oldu. Yani, bir zamanlar tektonik hareketlerin
bölgedeki kabuk parças›n› ay›rmas› ve
yana yat›rarak da¤lar› oluﬂturmas›yla
yaﬂam bölgeye ulaﬂt› ve canland›.
Ne yaz›k ki bu gün, eski zamanlardaki bolluk kalmad›. Bir zamanlar
Araba vadisini dolduran tatl› su gölleri kurudu. Ölü Deniz art›k neredeyse
"ölü". Su a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k %35’i
yaln›zca sodyum klorür de¤il, potasyum, brom ve magnezyum tuzlar›ndan oluﬂuyor; yani Dünya üzerindeki
tüm göllerden daha tuzlu. Her geçen
y›l, buharlaﬂma, su seviyesini daha da
düﬂürüyor ve kalan suyun tuzluluk
oran›n› art›r›yor. 1929 y›l›nda hidrologlar kay›t tutmaya baﬂlad›¤›ndan beri, Ölü Deniz’in su seviyesinde 20
m’den fazla düﬂüﬂ gözlendi. Ölü Deniz bugün, yaln›zca yüksek tuz miktar›na dayanabilen mikroorganizmalara
ev sahipli¤i yap›yor.
Jeolojik kuvvetler, insanl›¤›n ilk
atalar›n›n Afrika’dan dünyan›n geri
kalan k›sm›na ilk ad›mlar›n› atmas›
için bu koridoru açt›. Bu ç›k›ﬂ büyük
bir olas›l›kla kaç›n›lmazd›, ancak göçün zamanlamas› ve yönü levha tektonikleriyle belirlendi. Belki de, ﬂimdi
gezegeni çarp›c› ve feci ﬂekilde ﬂekillendirmeye haz›rlanan bu hareketler,
türümüzün temelde gezegenin bizi
nas›l ﬂekillendirdi¤ini fark etmesi için
gereklidir.
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