
I\gn Dogi ndO KormoSlk Bir Yerokmosl 

1959 yi/lnda bir harita muhen

disi, bir hava fotografl uzerinde, 

gemiye benzer bir yer§ekli sap

taml§tl, Nuh'un gemisi oldugu 

du§unulen bu §eklin hava 

fotograflndaki g6runfUsu 

aidatici bir bir;:imde mukem

meldir. Bu r;:all§mada, 6zel hava 

fotograf degerlendirme teknigi, 

jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel 

kanlflar kullani/arak gemiye 

benzer §eklin olu§umunu 

r;:6zmede r;:ok 6nemli bir kanlf 

olan, §imdiye kadar g6zleneme

mi§, anahtar bir ipucu bulundu, 
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N 
uh Tufonl ve Nuh'un Gemisi gibi hikayeler, dOnya 

kOlturOnde kOyOk degi,ikliklerle de olso bilinen oykO

lerdir. Aynca, bu 6ykOIer hem Tevrat ve Incil'de, 

hem de Kuron'do yozllidlr. OykOye gore, Nuh tufanl 

sOrecinde yeryOzOnde kalan yegane kero porGasl Agrl dog I oldu

gu iGin Nuh'un gemisi de onun nhtlmlna yano§mak zorunda kalm l~

tlr. Bu nedenle de Nuh'un gemisinin 0 zamondon bu yana Agrl da

Qlnda oldugu bilinir ve onun iGin de bu Gemi bulunmalidir. insonlor, 

bu bilgilerin kutsol kitoplor oroclligl ile aktanlmaslndan dalaYI onun 

ortoyo ylkonlmoSi i<;oin tetiktedirler. 

Nuh'un gemisinin Agrl daglnda oimasl o laslliglnln ilk inandinci 

bulgusu 11 EylOI 1959'do Harito Genel MOdOrlOgO'nde <;:o ll,on bir 

haritaci yuzba~1 taraflndan ileri surulmu~tur. 0 gun, yuzba~1 ilhan 

Duruer optik a letlerle bazl hava fotograflan ile gunlOk harita yaplml 

uzerinde c;:ali~lyordu , Bu fotograflardan birisinde, bilinen diger yer

~ekiller i nden farkli gorunen, insan yaplmlna benzeyen bir ~ekil goz

lemledi. $ekil bir mekik gibiydi ve kenarlarlnln kalklkligl, ortaslnln ka

bankligl ile ~a~lrtlc l bir derecede, bir gemiye benziyordu, 

o anda yuzba~1 ilhan'ln dini bilgileri c;:agrl§lm yaptl ve hemen 

§ekil ile ilinti ledi. Nuh'un gemisini bulmu§tu. Duruer <;ok co§kulandi 

ve konuyu arkada~lanna a<;tl. Doha sonra, haftallk Hayat mecmu

OSi konuyo ilgi gbstererek yOzbo,1 Duruer ile yoptlgl bir sbyle,iyi ho

vo fotogroflylo birlikte YOYlnlodl, 0 soyle,ide yOzbo,1 Duruer, ,ekli 

yerinde Incelememesine kar,ln, ,eklin ISrarla Nuh'un gemisi o ldugu

nu soyler. insonln, ~ekli hava fotograflndan g6rOnce, yOzba~1 Duru

er'in gorO§unu onemsememesi ger<;ekten de zordur. YolnlZ yuzba

~I Duruer'in mesleki bi lgisi ~eklin olu~umunu aC;:lklayabilecek bir 

olondo olmodigl i<;in medyoya verdigi bilgiler, varolan bo§inan sa

vlnln devomlno neden olmu§tur. c;unkO 0 bir yerbilimci degil bir ha

ritacldir. Zaten bu ondan beklenmemelid ir, c;:Onku haritoci sodece 

yer§ekillerinin geometrisine bakar ve onlar hokklnda elde ettigi 0<; 

boyutlu motemotiksel bilgileri bir koglt par<;:oSl Ozerinde depolar, Bu 

nedenle konunun, §eklin bir yerkaymasl urunu olmosl nedeniyle, 

yerkoymolon Ozerinde uzmon bir yer bilimci taraflndan ara§tlrllma

sino gereksinim vardlr. 
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Nuh 'un gemisi 0 hova fotograflnln 1959 Vll indo yay In

lonmOSlndon sonra gDncelle~mi~tir. Bu tarihten once, din 
kitaplan hari<; medyada fazla bilgiye rastlanmamakta

dir. Bu ned en Ie, 0 zaman dan ber! bireyler olsun, gruplor 
olsun ortoyo Glkml~ ve degi~ik fikirler lIeri sOrmO~lerdir. Bu

nun nedeni ~Ophesiz ki §eklin inanJlmaz derecede gemi

ye benzeyi*idir. Sbylece konu kendini derinligine ince
lenmek Dzere ortoyo koymu~tur. insanlor, bu bilgilerin 

kutsal kitaplar araclhgl ile oktanlmaslndon dalaYI onun 

ortoyo Glkmasl i<;in umutla beklemektedirler, 
Bu nedenle. bu GolI~manln konuyla ilgilenen her kesi

min dikkotini Gekecegi umulmoktodlr. Ashnda bu yer~ek

linin bir gemi gibi gbrOnmesinin nedeni klsmen dogada

ki golge oyunlanyla ilgilidir. Goigeler hava fotograflann

do yok iyi kaYltlanlrlar ve fotografik degerlendirmelerde 
temel ip uc;lan verebildik leri gibi aidatici do olabilirler. Bu 

nedenle gemi ,eklindeki yer,ekli yerinde gorOldOgO za

man hava fotogroflnda gbrOldOgO kador mOkemmel 

degildir ve bir gemiye de yok benzememektedir. Bu
nunla berober, bir c;ok bilim ve din adomlnln bblgeyi zi

yoret etmesine ve ~eki l hokklnda c;:e~itli fikirler ileri sOrme
sine neden olacak kadar dikkot c;ekicidir. Amo bu fikir

lerden hic;:birisi Yilmaz GOner'in c;:ali~mas l kadar detayli 

ve montlkll olamoml§tlr. GOner bu §eklin bir erozyon 

sOrecine bagh olarak olu?tugunu ileri sOrmO§ ve bir "<;a

murakmaSl 'na ilintilendirmi,tir. O. her,eyden once. ,eklin 
olu§umunu bir erozyon sOrecine baglamoklo torh§manln 
bo§inon y6nunu kapatml§hr. GOner'e g6re §ekil. alttaki 

ofiyolit anakayaslno ili§kin bir kaliktepedir ve olu§an bir 

yamurakmaSi taraflndan ,ekillendirilerek bu ,ekle do
nO§tOrOlmu§tUr, Her ne kadar, GOner'in bu yakla§lml okll

CI bir yakla~lm ise de §eklin olu§umunu saptamoslndaki 

teknik tonisl yolnl§tlr. yunku, onun ileri surdugu jeomeko
nik sOre<;ler dogru olmaktan <;ok uzaktlr. Her,eyden on

ce hem arazide, hem de havo fotogroflndo g6rulebile

cegi gibi erozyonel surec; tipi bir c;:amurakmosl degil bir 
yerakmasldlr. Aynco, y6rede varolan litoloj ik karakterler 

ve devamll sOre giden kutlesel devinimler mekanigi b ir 

kallktepe du§Oncesini ct0k mantlkslz kllmoktodlr, Buna 
ilaveten. gemi ,ekli. derinligine a,agl-yukan 1000 m ke-

silmi§ ve ba~ka da bir topografik anomoli gbstermeyen 

bir vodde olu§mu§tur. yevredeki kaya tipleri ve onlann 

istiflenmesi. mevsimsel kar erimesi ve yagl~lar nedeniyle 
kolayca ayn,lp dengesizle,en karakterdedirler. Aynca. 

volkonik dayk veya monodnok tipi yer§ekilleri geli§imine 
de rastlanmamaktadlr. Buna g6re, duzgun bir §ekilde is

tiflenmi~ ve devamlilik gbsteren bir kaya biriminde 1000 

m derinlige kadar ula§on o~lnorok kesilme devam eder

ken. neden bir kallktepe bulunsun. Bunun yanlnda i<;:eri

gi to,. kayo ve toprak olan ve bOyOk bir nehir gibi akan 
bir yerokmaslnln bnunde bu boyuttoki bir tepe sag lam 

kalamazdl. B6yle bir yerakmasl normal olarok 6nundeki 

her§eyi silip, sOpururdu, Son olorak, gemi §eklindeki yer

§eklinin malzemesi sag 10m bir onokoya degil civardaki 

kayo par<;alanndan olu,mu,. bre,le,mi, b ir malzemedir. 
Aynl zomonda, yaklndan bir inceleme gasterir ki gemiye 
benzer yer§ekli, yerakmasl malzemesinin oltlndo degil 

ictinde veya uzerindedir. BuWn bu g6zlemler gemi §ekli

nin bir kallktepe olmadlQlnl gbsteren pozitif konltlordlr. 

Jeolojik Konum 
Gemi ,ekli a,agl-yukarl 150 x 50 x 4 m ol<;Olennde 

olup Dogubeyazit iii sin Irian ic;indeki Turkiye-iran otoyolu

nun 3 km Guneybatlslnda, Telc;:eker k6yOnOn Guneyin

deki Uzengili KoyO'nOn 300 m dogusundadlr. 
Y6redeki en yo§h kayo birimi Ost Kretase ofiyolifleridir. 

Bu birimin kaya tipleri daha ct0k altere olmu§ serpantin , 

morumsu-klrmlzlmsl kirectto§1 ve konglomeratik kumto§la
fldlr. Birim fazla kil k;erir ve bu nedenle de Ozerindeki ko

luvial molzemeden slzon suyu tutor. Buyuk yerokmoslnln 

kayma yOzeyi i,te bu birimde olu,mu,tur. 
Ofiyolitler, ye§ilimsi gri morn , kumto§L kilto§1 ve killi ki

rectto§1 ardl§lkh Eosen serisiyle 6rfulmO§tUr. Sert kotmanlo

nn kahnliklon degi§kendir ve k0ct0k 61c;ekli foylonmo ve 
klvnlmalarla par<;alanml,lardlr. DI, etkenlerle kolayca so

kOIOp tO~lnabildikleri ictin koluviol malzemesinin bOyOk b ir 

b610mOnO o lu§tururlor, Bu birim icterdigi yOksek kil m ikton 
nedeniyle su ile kOfl§lnco koluviol molzemeyi koygonlo§

tlrarok yerokmaslnln oluiumundo bOyuk rol oynaml~tlr. 

En gene;: kayo birimi, kolay o~lnabilen ve ta~lnobilen , 

yumu,ak Eosen katmanlannln Ozerindeki bol fosilli. kolin 
Miyosen kirectta~1 birimidir. Bu birim yatoy veya yotoya 

yakln egimde olup yanklarla blokla,mr,tlr. Yumu,ak Eo

sen serisi Ozerinde bu torzdoki istiflenme yuksek dengesiz

lik yaratlr. Bloklar. yanklardan killi ve yumu,ak Eosen kat

monloflna kodor su SlzmOSI sureciyle, yo kopup dO§erek, 
koyarak veyo alt birimi ezerek oturmo bie;:iminde yomoc; 

a§agl yer degi~tirir ve koluviol birikimi artlnrlor. Kjre<;to~1 
bloklan yerokmasl molzemesinin oglr yOkOnO sogloml§tlr. 

Koluviol malzemeler, erozyon sOreci ile civardoki ka

yo birimlerinin yamac; dokOntOJerinden o§ogl-yukon 10 
m kallnllga kadar birikmi, Kuvaterner <;okeltileridir. Gemi 

~eklini icteren bOyOk yerakmosl bu koluvial molzemeden 
kaynoklonml§ ve birbuc;uk kilometre uzokllkto okml§tlr. 
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Jeomorfolojik Evrim 
Y6rede, labanda a,agl dogru a,lnma ve Ost ke

simlerde de gerilemesine o~lnma sOreei lie geli~mekte 

olon bir vadi olu~umu vardlr. Vadi uc;genimsi bir ~ekle 

sahip alup o~agl-yukan 5 kilometre karelik bir alanl 

kaplar. Bu vadi geliiirken, erozyon sOreei tobandoki 

ofiyolit birimine vardlg lndo diklemesine a~lnma ya

va~laml~tlr. Bunun sonucu alarok do vadi profili alGol

ml, ve vadi tabanl dOzle,meye yakla,ml,t lr. Bu a,a

madon sonra vadinin a~agl kesimlerinde diklemesine 

a~lnmo azalml~ arna Ost yamoGlordaki geriye dogru 
a~lnma devom etmi§ti r. Boylece ta~lnmanln yerini YI

gllmo olml~ ve yamac;lardan gelen malzeme g8<;i

rimsiz ve bel killi afiyolit lar Ozerinde onlarca metre ko

IInllga varaeak kadar Ylgllml,tlr. 

Zaman i<;:inde vadideki erozyonel d 6ngO etkin ik

lim §ortlan oltlnda devam ederken, iklimsel genliklere 

bagh olarak dairemsi vadi c;:evresinde, d6rdOncOsO 

gemiye benzer yer~eklini ic;:eren yerakmasl olmak Oze

re, d6rt ana kayma evresi geli~mi~tir. Gerek litolojik ve 

gerekse iklimsel ko~ullar y6reyi sanki yerkaymalan ile 

suslemi,tir. Soguk mevsimlerde butOn b61ge karla 

kaplanml, ve hatta yer yer buzullar o lu,mu,tur. 

Bu buzullar vadi tabanlnda ve koluvial malzeme

ler Ozerinde, dogal olarak, vadinin uzunluguna o lan 

eksenine paralel olarak ,ekilienmi~lerdi. 
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Mevsimsel kar 6rtOsOnOn tekran ve her YII erimesi. 

vadi tabanlnda birikmi~ gev~ek koluviyal malzemeyi, 

i,leyen kimyosal ve fiziksel sOre<;:lerle verine oturtmu, 

ve bu int izamslz olarak Ylgllm l~ malzemenin topograf

yaslnl olgunla§tlrml~tlr. Bu durum vadideki bozulmaml~ 

yerlerde g6zlenebilir. Ama yeniden erozyona ugrayan 

b61umlerdeki topogrofik onomoliler <;:ok belirgind ir. 

$u an buzul yoktur ama, sirk g611eri ve diger bir sO

rO buzul yer§ekilleri slk slk g6ze c;:arpar. Bunlar uzun, 50-

guk mevsimlerin varllQlna ve Ostelik kar ve buzuJlann 

slcak mevsimlerde bile varhklannl sOrdOrdOklerinin i~a

retidir. j~te, gemiye benzeyen yer§eklinin olu~umu kls

men bu buzulla~ma ve erime sOreci ile ilgili o larak ge

Ii,mi,t ir. Ger<;:ek ,udur ki, son buyuk yerakmaSi son $l

eak ve yagl,1I mevsimde olu,tu. Y6redeki bOtOn kor 

6 rtOsO ve buzullar eridiginde bOyOk yerakmoslnln olu~

masl ic;: in gerekli potansiyel saglanml~tlr. Ama bOyOk 

yerakmaslndan 6nce iyi geli~mi§ bir buzul belki de yb

redeki en uzun bmOrlO buzuldu koluvial malzemelerin 

bir b610mOnun ustOnde erimemi, olarok kaldl. Bu bu

zulda aynl diger buzullar gibi vad inin uzunlomaslno 

eksenine paralel olarak geli~m i§ti ve slcak mevsimler

de bile varhglnl sOrdOrmO§tO. Bu buzulun erime a§o

maslnda, altlndaki gev§ek koluvial malzeme diger 

yerlere nazaran daha uzun bir sOre buzulun fiziksel ve 

kimyasal erozyon sOreciyle degi§ime ugradi. Bunun 

sonucu olarak , buzulun a ltlndaki taneli, gev~ek mal-

• 
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Buyuk yerakmasl ve Nuh'un GemlSlnln yelden gblUnu~u 

zeme, c ivonno g6re doho <;:ok birbiriyle kenetlendi. <;:i

mentolo~tl, slklla~tl ve doho doyonakh bir durumo geldi . 

Son sleok mevsim geldiginde, <;:ogu kor ve buzullor 

eridi ve eivorda ki su miktOTi orttl. Bu sirada yomo<;: eroz

yonu do Orttl ve yoma<;:lonn Ost kesiminden kopup o~o

gl inen molzemeler vodideki vorolon molzemenin yOkO

nO artlrdl. Az olmakla birlikte vodi ueunda do diklemesi

ne o~\nma devam ediyordu. Durum b6yleyken koluviyol 

malzemenin oraslndan a~agl Sizon sular olttoki O~ITI killi 

ofiyolitler ile koluviyal maize me araslnda uygun bir koy

ma yOzeyi yorotorok koluviyal malzemelerin kinetik ener

jisini ortlrdl ve b6yleee bOyOk yerokmasl olu~tu. 

ijte gemiye benzer yerjekli de, bOyOk yerakmaSlnln 

olu~mosl sOresinde, birka<;: dokiko i<;:inde biGimlendi. 

Gemi $eklindeki Yer~ek l i Nasil Olu~tu? 
ilk kay malar, vodi dibinden birka<;: koldon. klso orollk

Iorio. bir biri ardlndon ba~lodi. Bunlor vadinin dor yerin

de birlejip bOyOdOkten sonro ajagl dogru 1,5 km kadar 

kaydl. 8u koymo oldugunda sertlejmij blokta Slrtlnda 

buzulu ile bir sal gibi yerakmoslnln biT porGOSI olorak koy

dI. Amo bu sag 10m bOyOk kOtle yerakmaslnln diger b6-

IOmleri kodar hlzh kaymlyordu. yOnkO 0 yerokmoslnln di

ger malzemelerine crania olduk<;:a bOyOk idi ve bu ne

denle de kendi tamnda horeket ediyordu. Bu sal, sanki 

SIVI bir ortamdayml~ gibi aklntl OstUnde yOzOyor ve hotta 

bazen bir gemi gibi enine ekseni uzerinde dahp <;:Ikarak 

sahnlyordu. 

Ustelik bir keresinde yerakma malzemesinin iGine bu

rundan doldl ve yeniden duzeldi. Buna kenlt olorek ge

miye benzer yerjeklinin baj klsmlndaki. sanki bir aletle 

yopllml~ gibi g6runen, testere di~1i izler g6sterilebilir, Bu iz

ler koluviyal malzeme i<;:indeki iri kayo bloklannln. ~gemi

nin" dalip C(lkmaSlndan sonra blraktlgl izlerdir. Bu sal gibi 

hareket eden blok. zaten c;:ok uzokto kaymadl ve za

man zaman tabanlndon yere vurdugu i<;:in sOrOnOr gibi 

ilerledi. Bundan dolaYI do, tamamen karaya oturunea 

do durdu ve hava fotogroflnda g6rOnen ~imdiki konu

munu oldl. 

Hova fotogroflndo, gemiye benzer yer~eklinin dura

gan bir nesne degll de yerakmasl ile hareket eden bir 

par<;:o o ldugunu g6steren c;:ok 6nemli bir onohtar kanlt 

bulunmu~tur. Bu kanlt, gemiye benzer ~eklin uzunlomasl

no olan ekseni ile (A-B) genel okl~ dogrultusu eksenini 

(C-DJ c;izerek saptandl. 8u iki eksen araSinda ajagl-Yu

karl 20 derecelik bir sapma oldugu saptandl. Bu demek

tir kL gemi ~eklindeki yer~ekli bir sOre yerokmosl ile birlikte 

horeket etti ve klsa bir sOre soma, altton yere tOklldl . 

Amo yerokmosl devam ettigi iGin aklntlnln zoriamasl ile 

ileri dogru sOrundO. Bununla birlikte, ~ekil yere oturdugu 

iGin bu zorlamaya kar~1 durdu ve aneak 20 saphnloeak 

kadar kendi dik ekseni etraflnda dbnerek genet aklntl 

ekseninden saptl. Bu eksensel sapma, hava fotograf de

gerlendirmesi evresinde saptandlgl iGin , bu Gall~monln 

yapllmasl i<; in bir gerekGe olu~turmu~tur, Eger bu g6zlem 

b6yle erken bir evrede yapllmosaydL inson yaplml gibi 

g6rOnen bu ~eklin olu~umunu betimleyen diger bilgiler 

de Oretilemeyebilir, Oretilmi, olsaydl bile inandlflCI 010-

moyobilirdi. 
$urosl kesindir ki. bu ~ekil bir gemi veyo bun un gibi 

herhangi bir ~ey degildir oneok inonllmoz dereeede, ye

rokmosl i<;:inde. bir gemi gibi horeket etmi~tir. Ornegin, 

yo yerakmoslnln itmesi ve/ veyo "geminin" yere oturmo

Slndan doloYI itmeye kor~1 durmosl, yo do enine ekseni 

boyuneo solinmasl nedenleriyle " geminin ~ belkemigi 

birkoG yerinden klrllml~tlr. Yoni bu sert blok, bu zorloma

lor nedeniyle Ge~itli yerlerinden klnlml~hr Bu klTllmolor 

hem orozide, hemde yer fotogroflndon koloyeo g6rOle

bilmektedir. BOtOn bunlonn hepsi , gemiye benzer yer

,eklinin kesinlikle kallktepe gibi duragan bir yerjekli 01-

mOylp tersine yerokmosl ile 6zel bir biGimde berober ho

reket eden bOyOk bir yer porGOSI oldugunu konltloyon 

elle tutulur delillerdir. 
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Bu yerakmosl malzemesi, buzulu slrtmda alan sert

le~mi~ yer~eklinin hem sOrOnme hem de duragan ev

relerindeyken , etraflndan doho hlzll oklyor ve sogln

dan solundan yontarak onu mekik jeklinde bir yerjek

line donOjtOrOyordu. i,te mekik bi<;imindeki ,ekli, gemi 

~ekline dOnO~tUren i~lemler bu evreden sonra geli~ti. 

Bu olu~um asllndo prensip olarak nehir yatoklannda 

geli,en ve <;ogunlukla mekik ,eklinde alan kum ada
cigi gelijimine benzer bir yapllajmadir Ama nehirde

ki kum adaClQI ile gemiye benzer yer~eklj araslnda bir 

fork vardir. Bu do, kum odacigi sadece iki boyutlu gO

runOmOnde mekik gibidir. Buno kar~ln gemiye benzer 

,ekil 0<; boyutta ol<;Olebilmekdedir C;:OnkO, gemi jek

lindeki bOIOm (yoni sal), civonndon okon molzeme

den daha sert bir kOtle oldugu i<;in yOksekte kalml, ve 

bu nedenle de inandinclllgl artml~tlr. 

Ornegin, ~ Nuh 'un gemisi"nin kenarlan ger<:;:ek bir 

gemininki gibi yukon kolklk ve orto bOIOmO de kobo

nktlr. Aynco, kenorlor ile orto bOIOm aroSlndo do bir 

<;ukurluk vardlr Bu inanllir gibi degil, oyle degil mi? 

C;:OnkO, ger<;ek bir gemi de yere gomOIOp tekrar <;Ika
nldiktan sonra boyle bir ,ekil alabilir ~Ophesiz ki ger

<;:ekte bOyle bir durum olomoz ve bu, sonki inson yo

plmlyml~ gibi gOrOnen olu~umlonn hepsinin teknik 

a<;:lklomalan oldugunu gOsterir. Ornegin, kenarlann 

yukon kalklk olu~unun nedeni klsmen yerakma malze

mesinin kOtlenin etraflndon hlzla ge<;:erken kenarlan 

yukan dogru itmesinden, klsmen de Ostteki buzulun 

erime suyunun tom kenara damlamamosl nedeniyle

dir. Kenar ile orta bOIOm oraslndaki <;:ukurlugun nede

nj ise , Ostteki buzulun yava~ erimesi sOrecinde, alttaki 

malzemenin fiziksel ve kimyasal bo~kala~lm yoni slkl

la~ma ve <;:imentola~madan dolaYI a~agl oturmosldlr. 

Bu demektir ki gemiye benzer kOtle Ozerindeki <;u
kur bolOmler, yOksek bOIOmlerden daha uzun bir sOre 

su i,lemesine a<;lk kalml,tlr C;:OnkO, buzul dogal olarak 
yOzeyden ve kenarlordan erir ve su buz yOzOnde iler

ledikten sonra kenarlardan a~agl dokulOr. Boylece, 

e rime sOreei boyunca buzulun altlndaki kOtle Ozerin

deki c;ukur yerler suyun daha <;ok ve uzun sOre dokOI

dOgO yerlerdir i,te bu bolOmler, diger bolOmlere go

re, daha slklla,ml" c;imentalajmlj ve yerlejmij ve bu 
nedenle de <;ukur olmu,tur Hakli olarak, 'neden orta 

bolOmler kobonk olorok koldi?' dive sorulabilir. Bu kri

tik soruyu, bu sal gibi yer kOtlesi Ozerindeki buzulun eri

me sOreei ve etkilerini inceliyerek a<;:lkllyabiliriz. $Oyle 

ki; normal olarok buzul alttan erimez-<;:OnkO orada lSI 

dO~Ok olocaktlr- ama yOzeyden ve kenarlardan erir. 

Burada sOre<;: ~Oyle i~lemi~tir: buzul suyu yOzeyden ke

norlara kadar akml~ ve kenardan erimi~ su ile birle~tik

ten sonra az bir bolOmO aroda kenardan yere dO~er

ken, bir bolOmO de, yapl,kanlik prensibi nedeniyle, 
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buzulun a lt yOzeyinde geriye dOnmO~ ve kenardon 

oltaya dogru yOnelerek tam kenara degilde kenar

dan belirli bir uzoklikta bir yere damlamljtlr i,te kenar

lonn dik olmOSlnln nedenlerinden ikjncisi de su i~leme

sinin tam kenarlarda yeterli olmamaslndandir. Erime 

devam ederken, buzul kOC;OldOgO i<;in, dogal olarak 
buzulun kenan geri Gekilirken. buzul kenonndon d6kO

len su d6kOIme Gizgisi de aynl dogrultudo geriye 

hareket ederek c;ekilmi, tir. Bu olduk<;a yava, ilerleyen 

bir sOre<; oldugu i<;in su dokOldOgO yerleri i,leyerek 

(ba,kala,tlrarak) ge<;mi,tir Onlarca YII sOrmO, olabile

cek bu i,leyi" buzul kO<;OIOp incelinceye kadar de
vam etmi~tir. Buzul. ortadaki kobank bOlgenin srnlrlan 

kadar kOGOIOnce, aynl zomonda oldukca incelmi~ 01-

dugundon, bu a~amadan sonra geride kalan buzul 

<;ok klSa bir sOrede ortadan kalkml, ve bu nedenle de 
erimeden kaynaklanan suyun i~lemesi sOreci bu bol

gede klso sOrdOgO l<;:in olttoki molzeme de yeteri ka

dar slklla~1P yerle~emediginden orta klslmda b6ylece 

kabank kalml,tlr i,te bOtOn bu dogal sOre<;lerin sonu
cu oiarak, bu mOkemmele yokln gemiye benzer yer

~ekli olu~mu~tur. Bu erozyonel i~lemler, gemiye benzer 

yer,ekline sadece bu ilginc; gorOnO,O vermekle kal
maml~ aynl zomanda degi~ik bir litolojik birim izlenimi

ni yaratml,tlr 
Su do, neyozlk ki c;ozOmO zorlo~tlran bir etmen ot· 

mu~tur. i~te, GOner ve ekibi bu kOtleyi apayn bir litolo

jik birim olarak gordOkleri i<;in kaliktepe yanllglslna ta

kllml,lar ve degi,ik olaSlliklan gorememi,lerdir. Oysa 
ger<;ekte, bu <;all,mada do saptandlgl gibi. gemiye 

benzer yer,ekli degi,ik bir litolojik birim degil tama

men di~ etkenlerin i~lemesjyle ortaya C;lkml~, dogal 0 1-

dugu halde dogal gorOnmeyen bir yer,eklidir 
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