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‹klim De¤iflimleri ve

Uygarl›¤›n
Do¤uflu

Küresel ›s›nma ve iklimlerin de¤iflmesi, günümüzde en popüler konular aras›nda. Yaflad›¤›m›z ça¤›n
ikliminin yavafl yavafl de¤iflmekte oldu¤unun hepimiz fark›nday›z. Biliminsanlar› gelecekte dünyam›z›
yeni bir buz devrinin bekledi¤ini söylüyorlar. Onlara göre flu anda iki buzul ça¤› aras›ndaki ›l›man
iklimi yafl›yor dünyam›z. ‹klim de¤ifliklikleri yaln›zca günümüze özgü ve yaln›zca insan› etkileyen bir fley
de¤il. Gelecekte bizi nelerin bekledi¤ine iliflkin tahminler yaparak bir sonraki buzul ça¤›n› düflünmeyi
binlerce y›l sonras›na b›rakabiliriz, çünkü buzul döngüsünde henüz bu kadar zaman›m›z var. Bunun
yerine gelin birlikte geçti¤imiz buz ça¤›n›n ard›ndan dünyam›z nas›l etkilendi, insano¤lu ›l›man iklim
sayesinde uygarl›¤›n› nas›l gelifltirdi buna bakal›m.

D

ÜNYAMIZ flu anda jeolojik devirler içinde
Holosen dönemini yafl›yor. Bu dönem, son
buzul ça¤›n›n bitti¤i,
yaklafl›k 11.000 y›l öncesinden günümüze
kadar olan dönemi kaps›yor. Dünya tarihinde insanl›k için en önemli ça¤lardan biri Holosen olarak kabul ediliyor.
Bunun nedeni insan›n bugünkü uygarl›k seviyesine ulaflmas›n› sa¤layan kültürel geliflimini bu dönemde yaflam›fl
olmas›.
Son buzul kat›n›n ard›ndan gelen
buzul çözülmeleri karmafl›k geliflmeleB‹L‹M ve TEKN‹K 36 fiubat 2007

re yol açm›flt›. Yaklafl›k 11.000 y›l önce iklim oldukça ›l›manlaflm›flt›. Ne var
ki bu ›l›manlaflma sürecinin kesintili
oldu¤u ve Kuzey Amerika’daki genifl
buz örtülerinin Labrador’daki son bölümlerinin 7500 y›l öncesine kadar
varl›klar›n› korudu¤u biliniyor. Büyük
buz örtülerinin erimesi, Holosen bölümün ilk evrelerinde tüm dünyada deniz düzeyinin önemli ölçüde yükselmesine neden olmufltu. MÖ 10 binli y›llarda deniz düzeyinin günümüzdekinden
yaklafl›k 35 metre afla¤›dayd›. Günümüzdeki deniz seviyelerineyse MÖ
6000’li y›llarda ulafl›ld›. O tarihten bugüne dek deniz seviyeleri bu miktar›n

biraz alt›nda ve biraz üzerinde de¤ifliklikler gösteriyor. Denizlerin yükselerek o dönemde aç›kta olan k›ta sahanl›klar›n› kaplamas› paleoco¤rafik de¤iflikliklere neden olmufltu. Asya’y› Kuzey Amerika’ya ba¤layan kara parças›n›n sular alt›nda kalmas› ve Bering Bo¤az›’n›n oluflmas›, bu dönemde gerçekleflti. Benzer biçimde Britanya adalar›yla Avrupa, Japonya ile Sibirya, Tasmanya ile Avustralya ve Sri Lanka ile
Hindistan aras›ndaki karasal ba¤lant›lar sular alt›nda kald›.
O döneme de¤in kal›n buz örtüleriyle kapl› alanlardaki buzlar›n erimesiyle karalarda da belirgin de¤ifliklikler
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Günümüzde Sahra çöl olsa da bir zamanlar insanlara ev sahipli¤i yapm›flt›.

flullarda daha iyi beslenen insanlar›n
ömrü uzamaya bafllam›fl, aralar›nda
altm›fl yafl›na ulaflabilenler bile olmufltu. ‹nsan ömrünün uzamas›, deneyimin biriktirilmesi ve genç nesle aktar›lmas› aç›s›ndan önemliydi. Henüz yaz›l› bir kültür oluflturamam›fl insanlar
için kültürel birikim sözlü olarak aktar›l›yordu. Uzun y›llar yaflam›fl, deneyimli görgülü yafll›lar, pefllerinden gelen genç kufla¤› yetifltirip, onlar›n av,
savafl, deri yüzme, alet yapma, iz sürme gibi becerilerinin artmas›na yard›m
ettiler. Yafll›lar ayn› zamanda geleneklerin ve dini inan›fllar›n da yeni kufla¤a
aktar›lmas›ndan sorumluydu. Böylece
inanç istemlerinin içine do¤a güçlerinden ayr› olarak “atalar” kültü de girmeye bafllam›flt›. Sayg› gören, bilgili
atalar yar› kutsal bir konuma yerlefltirilmifl, ço¤u zaman ölümlerinden sonra bile onlara sayg› duyulmaya devam
edilmiflti.
Bu dönemde nüfus da artmaya bafllam›flt›. Gerek yaflam koflullar›n›n daha
uygun olmas›, gerekse yeni nüfusun daha kolay beslenebiliyor olmas›, bir zamanlar ma¤aralarda küçük klanlar halinde yaflayan insanlar›n say›s›n›n artmas›na daha büyük topluluklar oluflturmalar›na neden oluyordu. Kalabal›k
gruplar halinde avlanan avc›lar, art›k
daha büyük hayvanlara sald›rmaya cesaret edebiliyorlard›. Kalabal›k bir kabile, av bölgesini baflka bir kabileye karfl›
savunmada daha avantajl›yd›. Üstelik
tüm kabileye yetecek kadar çok ve h›zl› elde edilmifl yiyecek avc›lara daha fazla bofl zaman sa¤l›yordu. Bu da beraberinde iflbölümü getiriyor ve baflka alanlarda yeni yetenekler gelifltirme flans›
veriyordu. Tar›m›n keflfedilmesinde bofl
zamanlar›n artmas›n›n büyük etkisi olmal›. Tar›m›n ortaya ç›k›fl›ndaki etkenlerden biri de av hayvanlar›n›n ve çevreden toplanan bitkilerin say›s›n›n artmas› diyebiliriz. Avc› toplay›c› bir kabile,
yeni av alanlar› aramak için sürekli göç
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etmek yerine, bir bölgede eskisine oranla daha uzun süre kalabiliyorlard›. Bafllang›çta düzenli bir tar›m olarak adland›ramayaca¤›m›z ama genel olarak bahçecilik olarak bilinen eylemler bu koflullar alt›nda ortaya ç›k›yordu. Yenilebilir
yabani bitkilerin say›s›n›n artmas› ve kabilelerin bitkilerin olgunlaflma süresi
boyunca ayn› bölgede yaflamas›, ürünlerin yetifltirilmesi fikrini ortaya atm›fl olmal›.

Bir Zamanlar Sahra
Buzullar›n çekilmesinin ard›ndan yaflanan elveriflli iklim koflullar›n›n uygarl›¤›n do¤mas›na neden oldu¤u yönündeki fikirlere karfl› ç›kan biliminsanlar›
da var. Afrika’da ve Asya’da yaflanan
büyük ölçekli çölleflmelerin, uygarl›¤›n
do¤uflu görüflünde daha baflat etkileri
oldu¤u vurgulan›yor. Buzul ça¤›n›n sona ermesi, dünyan›n iklimindeki pek
çok mekanizman›n de¤iflmesiyle sonuçlanm›flt›. Ekvatora yak›n bölgelerden
kuzeye do¤ru çekilen buzlar, gerilerinde yeni iklim yap›s›na sahip topraklar
ve denizler b›rak›yorlard›. Bu dönemde
denizlerdeki ak›nt›lar›n ve rüzgarlar›n

da de¤iflti¤ini görebiliriz. Bu de¤ifliklikler bölgesel farkl›l›klar›n ortaya ç›kmas›na neden oluyordu. Sözgelimi, Sahra
Çölü, buzullar›n çekilmesiyle birlikte
bafllang›çta ›l›man bir iklime sahip olmufl, sulak ve bereketli bir yap›ya kavuflmufltu. Ne var ki Sahra zaman içinde h›zla çölleflmeye bafllad›. MÖ 8000’li
y›llarda kuzeye do¤ru çekilen so¤uk
kuflakla çarp›flan alçak bas›nç alanlar›,
bölgeye ya¤›fl b›rak›yordu. Fakat buzullar›n çekilmesiyle gelen muson rüzgarlar› bölgenin yeni iklim karakterini belirledi. Muson rüzgar›na Afrika’da (ve
dünyan›n di¤er yerlerinde de) ›s›nan
havan›n yükselmesi yol aç›yor. Is›nan
hava okyanus üzerindeki so¤uk havayla karfl›laflt›¤›nda ya¤mura neden oluyor. Bu nedenle Sahra çölü ›s›nd›kça,
bir ikilem gibi görünse de, daha fazla
ya¤›fl al›yordu. Muson rüzgarlar›n›n zamanla Sahra’n›n güney s›n›r›na, Sahel
denen bölgeye inmesiyle kuzey ya¤›fl
alamaz oldu ve çölleflme bafllad›. Çölleflme önce bereketli sulak alanlar›n azalmas›na Sahra’n›n zamanla savan olmaktan ç›k›p kurak bir yer olmas›na neden oldu. Bölgede yaflayan insanlar önce çölde oluflan vahalara göç ettiler.
Çöldeki vahalar insanlar için bir nefes
alma yeri olarak rahatlat›c›yd› ama art›k bu yeterli de¤ildi. Bu dönemin ard›ndan da daha uygun iklim koflullar›na sahip olan güneye ve do¤udaki Nil
nehri çevresine göçler bafllad›. Eski M›s›r uygarl›¤›n›n geliflmesi için gereken
koflullar yavafl yavafl olufluyordu.
‹ngiltere’nin Norwich kentinde bulunan Do¤u Anglia Üniversitesi’nden Nick
Brooks, iklimsel felaketlerin insana çok

Buzullar›n kuzeye çekilmesinin ard›ndan
Sahra çölleflmeye bafllad›. Bugün en
büyük çöl buras›d›r.
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fley ö¤retti¤ini ve uygarl›¤›n do¤uflunda
iklimsel de¤iflikliklerin önemli bir yeri
oldu¤unu düflünüyor. Ona göre Sahra
Çölü’nde yaflanan kurakl›k ve çölleflme
dönemi insanlara pek çok fley ö¤retmiflti; toplumsal tabakalaflma ve ifl bölümü
böyle bir sürecin sonunda ortaya ç›km›fl
olabilirdi. K›s›tl› kaynaklara ulaflma ve
elde edilen ürünlerin paylafl›lmas› güçlefltikçe, eflitlikçi toplum yap›s›n›n tabakalaflm›fl bir yap›ya dönüflmesi olas›.
Toplumsal tabakalaflmada üst düzeyde
yer alan kifliler, daha az çal›flma ya da
ürünlerden daha fazla pay alma gibi ayr›cal›kl› bir konuma kavuflmufl oluyorlard› böylece. Verimli arazilerin azalmas› da bölgenin daha iyi kullan›lmas›n›
gerektiriyordu. Yaflama uygun alanlar›n
paylafl›lmas› için çat›flmalar›n da yaflanm›fl olabilece¤i, arazinin sahiplenilmesinin bu dönemde daha belirgin olarak
öne ç›kt›¤› düflünülüyor. “Bu de¤ifliklikler olmasa belki hâlâ avc›-toplay›c› bir
toplumda yafl›yor olabilirdik” diyor Brooks. De¤iflimin paleolitik ça¤da bafllam›fl olmas›na karfl›n neolitik ça¤› tetiklemifl olmas›, uygarl›¤›n flafa¤›ndaki birçok geliflmenin iklime ba¤l› olmas› oldukça güçlü bir olas›l›k. MÖ 8000-4000
y›llar› aras›nda Eski M›s›r’da, Mezopotamya’da, ‹ndüs Vadisi’nde, Çin’in kuzeyinde ve Güney Amerika’da ileri düzeyde uygarl›klar›n geliflmesini bu yolla
aç›klayabiliriz. Dünya’n›n yaflad›¤› buzul ça¤lar›n›n ve ard›ndan gelen ›l›man
iklim kuflaklar›n›n neden oldu¤u canl›
türlerinin ortaya ç›k›p yok olmas› süreçleri gibi günümüz uygarl›¤›na gelen
uzun yolun bafllang›c›nda, yine iklim de¤ifliklikleri bulunuyor.

‹klim de¤iflikli¤inin dünyan›n pek
çok yerinde uygarl›klar› tetikledi¤ini
söyleyebiliriz. Bununla birlikte en çarp›c› örnek Eski M›s›r uygarl›¤›. MÖ 10
bin ile 5 binli y›llar aras›nda yaflanan
de¤iflimler Sahra’n›n ›l›man ve verimli
bir yer olmaktan ç›k›p çöl olmas›yla sonuçlanm›flt›. Geçen binlerce y›ll›k bu
süreç içinde bölgede pek çok paleolitik
ça¤ uygarl›¤›n›n yaflad›¤›n› biliyoruz.
Çölleflmenin sonunda göç etmek zorunda kalan insanlar, önce gittikçe küçülen vahalara, sonra da M›s›r’a bugün
bile hayat vermeyi sürdüren Nil nehri
çevresine göç etmek zorunda kalm›fllard›. Nil nehri t›pk› bir kan damar› gibi çevresindeki ülkeye hayat veriyor ve
insanlar yaflayabilmek için M›s›r’a kofluyordu. Zaman içinde çöllerin asl›nda
M›s›r için ne derece önemli bir avantaj
oldu¤u ortaya ç›kacakt›. Do¤al bir koruma görevi gören çöller, yabanc› uygarl›klar›n, kötü niyetli istilac›lar›n M›s›r’a eriflmesini engelliyor, böylece M›s›r’daki uygarl›¤›n geliflimi kesintiye
u¤ram›yordu. Bu sayede M›s›r biny›llarca kesintisiz ve tümüyle kendine özgü bir uygarl›k gelifltirdi. M›s›r’da hayvanlar›n ne zaman evcillefltirildi¤i ya
da yaz›n›n ilk olarak nerede nas›l kullan›lmaya bafllad›¤› tam olarak biline-

miyor. Bununla birlikte hanedanlar
öncesi dönem olarak adland›r›lan dönemde, yani MÖ 3000’li y›llarda bu geliflmelerin yafland›¤› yönünde tahmin
yürütebiliriz.
M›s›r uygarl›¤›n›n günümüze kalan
en görkemli yap›tlar› piramitler. Piramitlerin yap›l›fl› bile asl›nda bir mit olarak iklimsel de¤ifliklikleri iflaret eder
nitelikte. M›s›r’›n yarat›l›fl söylencelerinde karalar›n s›v› kaousun içinden
yükseldikleri söyleniyor. Firavunlar›n
öldükten sonraki yaflamlar›na yön gösteren ve bedenlerini saklayan piramitler, asl›nda s›v› kaostan yükselen dünyay› simgeliyor. S›v›dan yükselen karalar simgesi, bölgenin bir zamanlar sular alt›nda ya da en az›ndan batakl›klarla kapl› oldu¤u gerçe¤ini iflaret eder
nitelikte.
‹nsan buzul ça¤›ndan sonra çevresine uyum sa¤lam›fl ve yaflama koflullar›n› de¤iflen iklim koflullar›na uydurmufl. Dünyan›n her 15 bin y›lda buzul
ça¤›na girdi¤i görüflünü an›msayacak
olursak, insanl›¤›n gelece¤ini yine bir
buzul ça¤› bekliyor. ‹nsano¤lu uyum
yetene¤ini kullanarak yeni buzul ça¤›nda da varl›¤›n› sürdürmek zorunda.
Son buzul ça¤›nda bilim ve teknoloji
insan› koruyacak kadar ileri de¤ildi.
Yeni buzul ça¤›nda ne olaca¤›n› tahmin etmekse flimdilik bilimkurgu yazarlar›na kalm›fl bir fley.
Gökhan Tok
Kaynaklar:
http://kron1.eng.ox.ac.uk/climate/pages/personal-thoughts/revisionist-mythology.php
http://biopact.com/2006/11/did-civilization-arise-out-of.html
http://dieoff.org/page127.htm
http://scienceweek.com/2006/sw060217-4.htm

Piramitler, sulardan do¤an ilk karalar› simgeliyordu.

