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Amerikal› deniz jeologlar› William Ryan ve
Walter Pitman, 1997 y›l›nda ‹ncil’de “Nuh Tu-
fan›” diye anlat›lan olay›n asl›nda yar›lan ‹stan-
bul Bo¤az› arac›l›¤›yla Akdeniz’in sular›n›n Ka-
radeniz’e boflalmas› oldu¤unu öne sürmüfller
ve bu iddia jeologlar, paleontologlar, okyanus-
bilimcileri ve arkeologlar aras›nda hâlâ sürege-
len tart›flmalar› bafllatm›flt›. fiimdiye kadar iddi-
alar› do¤rulamak ya da çürütmek için aranan
kan›tlar, y›k›l›p sürüklenen yerleflimler konu-
sunda arkeolojik bulgular, ya da denizin kara-
lar› bast›¤›n› gösteren jeolojik bulgular aray›fl›
üzerinde odaklanm›flt›. 
fiimdiyse, genç bir ‹ngiliz okyanusbilimci, konu-
ya yeni bir yöntemle yaklafl›yor. Bern Üniversi-
tesi’nden (‹sviçre) Mark Siddall, büyük bir su
bask›n›n›n Karadeniz havzas›n› nas›l de¤ifltire-
ce¤ini gösteren  bir simulasyon yapm›fl. Model,
mevcut jeolojik yap›larla karfl›laflt›r›l›nca, öngö-
rülerin Karadeniz k›y›lar›n›n ve dibinin yap›s›y-
la büyük ölçüde örtüfltü¤ü görülmüfl. Siddall,
öteki araflt›rmac›lar gibi su bask›n›n›n tarihi
üzerinde durmay›p, dinamikleri üzerinde yo-
¤unlaflm›fl. Çal›flmaya bafllarken kendi kendine
“Böylesine muazzam bir do¤a olay›, bo¤az›n
Karadeniz ç›k›fl› üzerinde yüksek bir yerde otu-
ran bir kifliye nas›l görünürdü ve tortullarda ne
gibi kal›c› izler b›rak›rd›?” diye sormufl. Önce

bilgisayar›na Karadenizi’in 10.000 y›l önce son
buzul ça¤›n›n sonunda sahip oldu¤u düflünülen
bir modelini yerlefltirmifl. O tarihlerde Karade-
niz’i Marmara Denizi ve gerisindeki Akde-
niz’den flimdi su alt›nda kalarak ‹stanbul Bo¤a-
z›’n› oluflturan bir eflik ay›rmaktayd›. O zaman-
lar büyük bir tatl›su gölü olan Karadeniz’in,
Marmara Denizinin seviyesinden 50-150 metre
daha alçak oldu¤u düflünülüyor. Buzul ça¤›n›n
ard›ndan, eriyen buzullar›n etkisiyle Marmara
Denizi yükselmeye bafllam›fl ve günümüzden
8400 y›l önce de efli¤in tepesine eriflerek Kara-
deniz’e dökülmeye bafllam›fl. 
Bu noktadan sonras›n›n manzaras› çok net de-
¤il. Eflik bir felaket biçiminde aniden çökerek
trilyonlarca litre suyun bir su bask›n› biçiminde
Karadeniz’e akmas›na m› neden oldu, yoksa da-
ha yavafl bir süreç içinde ‹stanbul Bo¤az›’n› m›
oydu? Yan›t için Siddall, bilgisayar modelinde
suyun farkl› ak›fl h›zlar›na ayarland›¤› bir dizi
deney yapm›fl ve kara sahanl›¤›n›n jeolojisi üze-
rindeki etkilerini incelemifl. 
Siddall’a göre, su havzaya a¤›r a¤›r aksayd›,
Dünya’n›n kendi ekseni çevresinde dönmesin-
den kaynaklanan Coriolis kuvvetinin, kuzey yö-
nündeki ak›nt›y› sa¤a do¤ru bükmesi gerekirdi.
Buna karfl›l›k bo¤az efli¤inin bir depremle
çökmesi ya da h›zla afl›nmas› sonunda meyda-

na gelen ani bir su bask›n›n›nsa, daha farkl› bir
etki yapmas› gerekirdi.  Siddall’›n modeli, bara-
j›n yar›lmas› sonucu dökülen muazzam güçte
su sütununun, momentumu sayesinde Coriolis
kuvvetine üstün gelece¤ini ve dolay›s›yla rasge-
le bir rota izleyece¤ini gösteriyor. 
Araflt›rmac›, bu ikinci senaryonun  jeologlarca
bir süre önce Karadeniz sahanl›¤›’nda Türk De-
niz Kuvvetleri’nce haritaland›r›lm›fl, aniden sola
dönen bir yar›¤›n varl›¤›yla örtüfltü¤ü düflünce-
sinde. Siddall’a göre  kuvvetli ak›nt› senaryosu-
na bir baflka kan›t da, bo¤az›n a¤z›nda ve aç›k
denizde 2000 metre derinlikte saptanan birkaç
kilometre uzunlu¤unda ve birkaç yüz metre
yüksekli¤inde, dalga gibi s›ralanm›fl kum tepe-
leri. Bunlar›n güçlü su ak›nt›s›m›n tetikledi¤i
tortul ak›mlar›nca meydana getirildi¤i düflünü-
lüyor. Siddall’›n, Ryan’dan ayr›ld›¤› tek nokta,
“tufan”›n süresiyle ilgili. ‹ngiliz araflt›rmac›n›n
hesaplar›na göre saniyede 60.000 metreküp de-
niz suyu Karadeniz havzas›na akm›fl olmal› ki,
bu da Karadeniz ve Marmara’n›n su seviyeleri-
nin eflitlenebilmesi için 33 y›l›n geçmesini ge-
rektiriyor. Oysa Ryan’›n daha basit olan mode-
linde bu süre yaln›zca üç y›l. Siddall’›n modeli,
Türk araflt›rmac›lar› fazla tatmin etmifle benze-
miyor. Kanada’daki Newfoundland Memorial
Üniversitesi’nden jeolog Ali Aksu, kendi araflt›r-
malar›na göre Karadeniz’in böylesine dramatik
biçimde dolmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
söylüyor. ‹TÜ’den Nam›k Ça¤atay’›n sahil
tortullar› üzerindeki araflt›rmalar›na göreyse
Karadeniz, bo¤az yar›lmadan önce
Marmara’dan yaln›zca 18 metre daha alçakt›. 
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Dev Dalgalar 
Birdenbire ortaya ç›kan dev dalgalar, baz› uz-
manlara göre her y›l onlarca gemiyi bat›r›yor.
“Haydut dalgalar” diye adland›r›lan bu dalgala-
r›n daha yak›ndan izlenebilmesi için baz› okya-
nusbilimciler uydu görüntülerinden yararlanarak
bunlar›n hangi s›kl›kta ve nerelerde ortaya ç›k-
t›¤›n› gösteren haritalar haz›rlamay› planl›yorlar.
WaveAtlas (DalgaAtlas›) giriflimi, Avrupa Uzay
Ajans›’n›n (ESA) 3,5 y›l önce iki uzaktan alg›la-
ma uydusunca sa¤lanan radar görüntülerine da-
yal› bir deneyin baflar›s› üzerine kurulu. Deney
verileri, 2001 y›l› Ocak ve fiubat aylar› içinde üç
haftay› kaps›yor. Bu süre, Bremen ve Caledoni-
an adl› iki yolcu gemisinin  camlar›n›n Güney
Okyanusu’nda 30 metrelik dalgalar taraf›ndan
k›r›lmas›yla ayn› zamana rastl›yor. 
ESA deneyinin sonuçlar› ürkütücü: Radar gö-
rüntüleri yaln›zca 30 metre yüksekli¤indeki iki
dalgay› belirlemekle kalmam›fl, dünyan›n çeflitli
yerlerinde 25 metreyi aflan sekiz baflka dev dal-
gay› saptam›fl.  Almanya’daki GKSS Araflt›rma
Merkezi’nden Wolfgang Rosentahl’a göre,

1998’den 2000 y›l›na kadar olan tüm radar gö-
rüntülerinin taranmas›n› içeren WaveAtlas proje-
si, flimdiye kadar aç›klanamayan çok say›da bat-
ma olay›na ›fl›k tutabilir.  Rosentahl, “Kazalar›n
say›s›, düflünebilece¤inizden çok fazla … haftada
ortalama iki tane” diyor. “Bunlar kötü havaya
ba¤lan›p iflin içinden ç›k›l›yor”. Avrupa Uzaktan
Alg›lama (ERS) uydular›, tarad›klar› her 200 ki-
lometrelik dünya yüzeyi için  10x5 km’lik bir
alan›n radar portresini çekiyor.  WaveAtlas ekibi
yans›yan radar sinyallerinin miktar›ndan, okya-
nus yüzeyinin e¤imini, dolay›s›yla da çekilen gö-
rüntü içindeki dalgan›n büyüklü¤ünü hesapl›yor.
Araflt›rmac›lar, flimdiye kadar ESA’dan istedikleri
görüntülerin %75’ini sa¤lam›fllar. Projeyi gelecek

y›l bafllar›nda tamamlamay› umuyorlar.   
Proje lideri olan Miami Üniversitesi deniz fizikçi-
si Susanne Lehner dev dalgalar›n, normal boyut-
lardaki dalgalar›n, ayn› h›zla hareket eden bir
f›rt›na sistemi taraf›ndan kovalanmas›yla olufltuk-
lar›ndan kuflkulan›yor. Rosenthal’e göreyse
proje sonuçlar›, gemilerin ve okyanuslardaki pet-
rol platformlar›n›n daha iyi tasarlanmas›na da
yard›mc› olabilir. Günümüzde petrol platform-
lar›,  genellikle deniz yüzeyinden 15 metre yük-
sekte kalacak flekilde infla ediliyorlar. Rosentahl,
“Tasar›mc›lar iyi bir ifl yapt›klar›ndan eminler;
ama platformda çal›flanlar, ayaklar›n›n ›sland›¤›n-
dan yak›n›yorlar” diyor. 
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Okyanusbilim

Nuh Tufan›’na Yeni Senaryo

Haritadaki gri bölgeler
Karadeniz kapal›yken kara

olan yerleri gösteriyor


