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Kltalar 
E 

fsanevi kayrp kite Atlontis'j duymoyon yoktur 

belki de, arne bu efsonenin kaynoglnl ve bu kl
tanln varhglna doir s6ylentilerin vine bu efsone
den <;Iktlglnl <;ok az kiji bilir. Efsane hakklnda bi-

linen iki tane kaynak vardlr; ve ikisi de M.O. 350'1j Ylllarda 
Yunan filozaf Eflatun toroflndon yazllml~tlr. Eflatun, isimleri Ti
maeus ve Critias olan bu iki diyalogunda, Atlantik Okyanu

su'nda, bizlerin bugOn Cebelitank Bogazl olarak bildigimiz 
b61genin batlslnda, Atlantis adinda bir kltanln varhglndon 
bahsediyor, Bunlann devamlnda do Atina'nln Atlontis'j i~

gal etmesiyle kltanln nasi! kayboldugunu anlaflyor: 
' •. ,iddetli depremler ve seller vardl. ve .• Atlantis deni

zin a ltlnda kayboldugunda •. korkun<; bir gOn ve geee gel

di. Ve bu yOzden, klta batarken olujan <;amurun Slgla,t"dl-

91 deniz ~imdi bile i<;:ine girilemez ve gemi yuzdDrulemez du
rumda' 

Atlantis'in yok olu,u , Eflatun taraflndan felsefi bir <;Ikl, 
yakalamak amaelyla oylesine uydurulmu, bir hikaye degil 

ama ger<;ekmi, gibi dO,OnOlebilir, nitekim oyle olsaydl bile 

olmaslnl du?undOgO C(lkl?1 g6recek zamonl almaden Eflc
tun oldO. Ona gore, Solon adlnda kendisinden 200 Yllonee 

yajaml, birL Atlantis'in hikayesini 9000 sene onee ger<;ek

le,tigini soyleyen MIS"'" rahiplerden duymu,tu. Solon do hi
koyeyi. sonu<;:ta gelip Eflotun'a oktaracok torununa, Criti· 
as'a anlatml,tl. 

Atlantis efsanesinin gunumuz taroftarlorl, Atlantis'in ger· 
<;ekten de b ir zamanlar var oldugunu kanltlayaeak iki delil 

ileri surOyorlar. ilk olarak, Atlantik Okyonusu hovzoslnln kar· 
~ llIkll iki klYlslnda yer oldigl varsaYllan kOltOrler araslndaki 
benzerlige, Mlslr piramitlerinin ~ekiller i ile Orta ve Guney 

Amerika'daki yapllann jekillerine i,aret ediyorlar. Ve bu 
benzerliklerin olduk<;a gelijkin Atlantis medeniyetinin yanSl

ma ve uzanhlan oldugu iddioslndo bulunuyorlar. Arkeolog· 

lara gore bazl benzerlikler ger<;ekten var, ama bunlar, fark

II kOltUrlerin baglmslz geli~imlerindeki benzerlikler yo do or· 
takhklar ,eklinde de a<;lklanabilir. 

ikinei olarak, Atlantis taraftorlan kaylp kltanln kallntllan

nln bulunobilecegi iddioslndo bulunuyorlar. Atlantik'te, Ef· 
latun'un bahsettigi tOrden bir Slgla,ma yok, fakat Azor 

Adalan, Bermuda, Bahama Adalan ve Orta Atlantik Sirt. At

lantis'in kallntllanna delil olarak gosteriliyor. Eger Atlantik'te 

bir klta ger<;ekten <;okmO, olsaydl, jeofizik ara,t"malor bu
nu <;oktan ortaya ylkarflrlardl, Dikkat edilirse kltasal kabu

gun granitik bir yaplSl ve okyanusal kabuktan daha dO,Ok 

bir yogunlugu vardlr. Eger bu tOr bir klta ger<;ekten Atlantik 

Okyonusu'nun alhndo olso, o~ln negatif bir gravite onoma· 
lisinin gozlenilmesi gerekir, fakat boyle bir anomali henOz 
saptanml~ degildir. Aynca Atlantik'te birc;:ok verde SOylsrz 
sondajlar yaplldi, ve numuneler gosteriyor ki bur ada kabu· 
gun bile,imi Atlantik'in dljlnda olan her yerdeki kobuk bile

~imi ile aym 

KlSaea Atlantis'in varllglna ilijkin jeolojik bir deli l yok. Vi

ne de bazl arkeologlor, efsonenin gen:;:ek bir olaya doyan· 
diglnl dO,OnOyorlar. M.O. 1390'11 Yillarda, Akdeniz'de bulu

nan ve Eski Yunan Medeniyetinin onemli merkezlerinden 
olan Thera adaslnl yok eden bOyOk bir volkonik patlamo 01· 
duo Patlamo tarihe en ~iddetli iki potlamadan birisi olarak 
gec;:ti ve adanln bOyOk bir krsml volkan kolderaya donO~tu· 

gOnde yok oldu. Ada sakinlerinin <;ogu ka<;tl, ama patla

ma Girit odasrndaki Minos Medeniyetinin de yok olmaslna 
yol a<;tl. Girit yOzeyini en az 10 cm kallnllgrnda bir kOI taba· 
koSi kapladl ve sahiller denizden gelen dev dalgalar (tsu

nami) taraflndan yerle bir edildi. Eflatun, Thera adoslnln yok 
olu~unu kaynak olarak kuUanml~ olabilir, ama kendi amac;
Ian dogrultusunda, Atlantis Efsanesini ortaya sOrerek. saptlr

ml,t". 
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