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GÖBEKLİ TEPE 

 
Klaus Schmidt’in “Göbekli Tepe” adlı kitabının sunusunu gerçekleştiren Mehmet Özdoğan, 

Göbekli Tepe’ye, günümüzün gerçeklerini yansıtan ve ortaya çıkarılan eserlerin görkemine 

pek yakışan sunusunda şunları söylüyor: “Son 10-15 yıl içinde arkeolojide, devrim 

sayılabilecek kadar önemli gelişmeler olmuştur; bunlar yalnızca görkemli ve güzel 

buluntularla sınırlı değildir. Düşünce sistemimizde, geçmişe bakış açımızda köklü 

değişiklikler yapacak kadar önemli olan bu sonuçlar öylesine yenilikler içermektedir ki, 

bunların tam olarak algılanması ve insanlığın geçmişiyle ilgilenenlere aktarılması için 

herhalde uzun bir süre gerekecektir”.
1
  

 

 
Göbekli Tepe temenos alanının, çevre Neolitik yerleşimlerine göre coğrafi durumu: 1= Çayönü; 2= 

Nevali Çori; 3= Göbekli Tepe; 4= Gürcütepe; 5= Tell Abr; 6= Tell Qaramel; 7= Mureybet; 8= Jerf 

el-Ahmar. (theneosr.egloos.com/534114). Uyarlama. 

 

 

Özdoğan’ın, çağımızın değil ama günümüz ve yakın geleceğin arkeolojik değerlerine bire bir 

açıklık kazandıran bu sözlerine katılmamak mümkün değil. Göbekli Tepe, diğer pek çok 

şaşırtıcı bilgilere kaynak oluşturan Antik yerleşimlerin yanında, bu yöndeki en önemli 

yerleşke merkezlerinden birini örneklemektedir. Bu kapsamda kitabı büyük bir ilgiyle 

                                                 
1
 Schmidt, K. (2007) Göbekli Tepe, En Eski Tapınağı Yapanlar, Çev. Rüstem Aslan, Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları, İstanbul, s.7. 
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okuyup, ayrıntıları saptayabilmek üzere, resimlerde yer alan eserler üzerinde, uzun uzadıya 

çizim çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm bunların sonucunda, çok ilgi çekici, hatta şaşırtıcı 

verilere ulaştığımızı öncelikle belirtmek istiyoruz. 

 

 
Göbekli Tepe kazı alanından genel görünüm. (www.geo.de/.../geschichte/55864.html?t=img&p=1). 

 

Scmidt’in daha kitabının başlangıcında, Avrupalıların tabiriyle “ex oriente lux= Kültür 

Doğu’dan gelir” sözünü kullanması, Göbekli Tepe’den elde edilen verilerin, Batılıların bu 

yöndeki kuşkularını arttırdığını göstermekten başka bir anlam taşımıyor olmalıdır.
2
  Uzak 

Doğu’da Bali (Cava) adasında bulunan ve Pithekanthropus VIII olarak nitelenen Sangiran 

17’nin (Cava adamı-Homo erectus)  metoduna göre, önce 800 bnyö’e tarihlenmesiyle, son 

araştırmaların ardından bir yanlışlık yapıldığı öne sürülerek yaşının 1.7 myö. olarak 

saptandığının açıklanması,  metodunda da bir takım hataların oluşabildiğine işaret 

etmektedir. Yazarın, sık sık bu metodun güvenilirliği hakkındaki söylemlerine ek olarak, 

Göbekli Tepe için belirlenen tarih üzerine, “olasılıkla belki yine kısa bir süre sonra 

düzeltilmek durumunda olabilirler” ifadesi, bize göre eserlerin tarihlendirildiği İÖ 10. bin 

konusundaki kuşkuları dile getirmektedir. 

 

                                                 
2
 Schmidt, K. a.g.e., s.54. 

http://www.geo.de/GEO/kultur/geschichte/55864.html?t=img&p=1


 3 

Göbekli Tepe’de, 2004 yılına kadar ortaya çıkarılan yapı 

plankareleri (Schmidt, 2007). 

 

 

 

 

Saptanan bu kuşkular çerçevesinde, Schmidt’in haklı 

olduğunu söylememiz olasıdır. Zira yazarın da 

değindiği gibi, Pleistosen’in (2 myö.- 10 bnyö.) ve 

Erken Holosen’in (yaklaşık olarak 10 bnyö’den 

itibaren) hemen başlarına yapılan tarihlemede, geç 

tarihe doğru bir sapmanın olabileceği anlaşılmaktadır. 

Göbekli’nin en eski üçüncü tabakasında saptanan 

mimarinin birden ortaya çıkmadığı, evrim geçirdikleri 

açık olan bu eserlerin, tıpkı Antik Mısır kültürü gibi, bir 

geçmişinin olması gerektiği ortadadır. Dolayısıyla bu 

evrim, Mezopotamya’yı değil, dünyanın bir başka 

bölgesini işaret ediyor olabilir. Eserlerin incelenmesi 

sonrasında, saptanan semboller ve bu sembollerin bizi gönderdiği bölgelerdeki anlamlarıyla 

birlikte, bu kültürün kökenini tespit edebilmemiz olasıdır. 

 

Yazar, Kenneth Pearson ve Patricia Cannor’un “Dorak Olayı” isimli eserinin girişinde yer 

alan, İngilizlerin büyük arkeoloğu Sir Mortimer Wheeler’in kısa ve öz olarak nitelediği bir 

sözüne yer vermiş. Wheeler ifadesinde şöyle diyor: “Arkeoloji bir bilim değil, bir kan 

davasıdır”.
3
 Yazarın bu sözünün Schmidt tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini, bu sözün 

hemen ardından, Çatalhöyük hafiri James Mellaart’a ait bir olaya değinmesinden anlıyoruz. 

Wheeler’in, “kan davası” derken İÖ 5. binde Uzak Doğu’daki Ordos’tan Si-Kiang’a kadarki 

bölgede yerleşik Türklerle, yine aynı dönemde Yunnan Eyaleti’nde yerleşik bugünkü 

Yunanlılar arasında yaklaşık 6000 yıldır süren çekişmelerden haberdar olduğu ve bu olayı 

kastettiği kanısındayız.
4
 Günümüzde, us sahibi Rus ve oldukça azınlıkta kalan bazı Batılı 

bilim adamları dışında, Doğu kültürüne karşı girişilen “Kan davası”nı, Yunan kişiliğinde 

sembolize eden Avrupa ve Amerikalı bilim adamları, geleneksel hale gelen tutumlarını halen 

değiştirmiş değillerdir. 

 

 

Göbekli Tepe eserleri ve yakın civarıyla karşılaştırma 

 

Yazarın, kitabının giriş kısmında Göbekli Tepe’nin  metoduna göre yapılan İÖ 10000’e 

tarihlenmesi hakkında, karşılaştırmalı analizlerin de yer aldığı açıklamalarının uzunluğu 

dikkat çekicidir.
5
 Tüm karşılaştırmalı örnekler doğrultusunda, Göbekli Tepe’nin ÇÇN döneme 

tarihlendiği anlaşılmaktadır.
6
  

 

Schmidt, Çatalhöyük’te ortaya çıkarılmış hayvan kemiklerinden, bura sakinlerinin hiç 

kuşkusuz, ekonomilerinde büyük rol oynayan evcilleştirilmiş boğa beslediklerinin  

                                                 
3
 Schmidt, K. a.g.e., s.65. 

4
 Düzgüner, F. (2008) “Yurt ve Piramit Mimarisinin Kökeni: Yangshao Kültürü”, mimar.ist, Sayı: 28, s. 102-

105. 
5
 Schmidt, K. a.g.e., s.37-40. 

6
 Çanak Çömleksiz Neolitik (Akeramik Neolitik-Keramiksiz Neolitik-Pre Pottery Neolithic). Biz, ileride 

değineceğimiz nedenlerden dolayı, bu kültürlerle ilgili evrenin, “Çanak Çömleği Terk etmiş Neolitik-Neolithic 

of Abondened Pottery” anlamında ÇÇTN-NAP kısaltmalarıyla ifade etmenin daha doğru olacağı kanısındayız.  
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1. Göbekli Tepe “C” Yapısı’nın genel planı; 2= Yapının rekonstrüksiyonundan görünüm: a= Dromos; 

b= Çevre koruma duvarı; c= Dış koridor; d= “T” biçimli taşların ikinci dış koridor dayanma 

duvarları; e= Tepe eğimleri, orta mekanı çevreleyen duvarlara dayalı “T” formlu dikili taşlara 

uyumlu dikili taşlar; f= Büyük olasılıkla, orta mekana kadar uzanan hatıllarla üstü örtülü olabilecek 

ikinci koridor; g= Orta mekanı çevreleyen iç duvar; h= İç duvara dayalı, eğimleri  “f” koridorunun 

dış duvar dikili taşlarına uyumlu “T” biçimli dikili taşlar; ı= Üstü kubbe benzeri bir örtüye sahip 

olabilecek orta mekan; j= Hatıllara dayalı kubbeyi taşımış olabilecek, büyük boyutlardaki merkezi 

dikili taşlar; 3= “C” Yapısı’nın doğudan ve yaklaşık 45º’lik açıdan bakıştaki görünümü; 4= Aynı 

yapının toprak seviyesinden ve güneydoğudan görünümü; 5= Yine toprak seviyesinden ve batı 

yönünden görünümü; 6= “C” Yapısı’nın güneydoğudan, yaklaşık 25º’lik açıdan bakıştaki görünümü  

(Çiz. Yenal Atalay).
7
 

 

anlaşıldığından bahsediyor. Bundan daha şaşırtıcı olan ise, bu hayvanların da sembol 

dünyasında kendilerine bir yer bulamamış olmasıdır diyor yazar. Daha sonra ise şöyle devam 

ediyor: “Duvar resimlerindeki çok sayıda hayvan sahnesinde ise evcil boğa değil, tam aksine 

yaban öküzü (Aureochs), yani yabani boğa (Bos taurus primigenius) resmedilmiştir. Acaba 

gerçekten Çatalhöyük sakinleri sadece avladıkları hayvanları mı sanatsal olarak 

ebedileştirdiler?” diye soruyor.
8
 Biz kendi payımıza, her tür kutsamanın mutlak bir nedene 

dayandığına inanıyoruz. İnsanlar herhangi bir olay olmaksızın ve durduk yerde “Şu kutsal 

değildir, hadi bunu kutsal yapalım” diye bir düşünce içinde olamazlar, olmamışlardır da. Bize 

göre bu hayvan, Uzak Doğu’nun kutsal saydığı “Tüylü kotuz”, yani Yak öküzüdür.
9
 Ona bu 

sıfatı getiren olay ise, İÖ 4000-3500 yılları arasında bölgede oluşan Marduk (Apollon 

Karneios, X gezegeni) gezegeninin dünya atmosferine sürtünerek geçmesi sırasında meydana 

gelen “karni” olayıdır. Bu sırada İç Moğolistan’da Yen-men ve Datong bölgelerinde 

tetiklenen volkan püskürüklerine karışan ham petrol; Sarı deniz ve Kuzey Çin denizinde 

oluşan lamar; depremlerle birlikte Marduk’tan koparak alev topları halinde yeryüzüne kor 

halinde düşen kaya parçaları (Apollon’un ışıklı okları), bölgede yaşayan mutlu insanların 

hayatlarını allak bullak etmişti. Bu sırada, gerek kaynar hale gelmiş Hoang-Ho (Sarı nehir) 

ırmağı ve gerekse denizde fışkıran lamar içinde kalıp akıntıya sürüklenmiş Tüylü kotuz’un 

                                                 
7
 Çevre mühendisi. 

8
 Schmidt, K. a.g.e., s.61. 

9
 Tüylü kotuz ve Türklerde Gorgo başları için Bkz. Esin, E. (2003) Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı 

Yayınevi, İstanbul, s.178-188, Res. 185-197.  
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yüzü, acılar içinde kıvranmaktadır.
10

 Başının etrafındaki tüyleri, petrolün etkisiyle parçalar 

halinde toplanmış ve yılankavi kıvrımlara dönüşmüştür. Anadolu-Yunan mitoslarında Gorgo 

olarak adlandırılan yüz biçemi, Tüylü kotuz’un bu halinden başka bir şey değildir. Bu 

nedenle, yaban öküzünün Çatalhöyük’teki kutsallığının nedeni, Marduk olayı dışında bundan 

başka bir anlam taşımamaktadır.  

 

Arkeolog Ulf-Dietrich Schoop, “Die Geburt des Hephaistos-Hephaistos’un Doğumu” adlı 

eserinde, Ön Asya’da erken dönem bakır buluntularının olduğu yerleri bir araya toplamış.
11

 

Schmidt Çayönü’nün, günümüzde hâlâ işletilmekte olan Ergani bakır kaynakları nedeniyle, 

saf bakırdan (malahit-bakır filizi) yapılma aletlerle dolu olduğunu, bu nedenle de bu merkezin 

maden kullanımında belirleyici bir rol oynadığını söylüyor. Saf bakır ve altının ergitilmesi ve 

metal filizlerinin işlenmesi tekniği Ön Asya’da ilk kez İÖ 5. binde ortaya çıkmış. Bu nedenle 

Schmidt, Helen ana tanrıçası Hera, ya da onun doğudaki bir benzerinin, küçük Hephaistos’u 

dünyaya getirmek için birkaç bin yıl daha beklemek durumunda kalacağını ifade ediyor. 

 

Oysa, demir filizini ilk keşfeden ve onu ham durumundayken, çakmak taşıyla ilk işlemesi 

sırasında ateşi de bulan, İç Moğolistan’da İÖ 1.8 myö’de yaşamış Chou adamıdır (Homo 

erectus pekinensis).
12

 Fosilleri Amerika’ya götürülürken yolda kaybolduğu iddia olunan bu 

adamın, taraflı olduğu açık olan 700 bnyö’ye tarihlenmiş buluntusu, yukarıda değinilen  

“Arkeoloji bir bilim değil, bir kan davasıdır” sözünün açık kanıtıdır. En geç İÖ 4000-

3500’lere tarihlediğimiz Büyük tufanın ardından Afrika’da Klimanjaro dağına varan Nuh ve 

oğullarından olan nesillerin yayıldığı Nil kıyılarında yaşayanların, demir filizinden yaptıkları 

aletleri (saban) kullandıklarını biliyoruz. Cole’a göre, Avrupalılar bundan yüzlerce yıl 

öncesinde, cesaret edip de Afrika’nın içlerine kadar ilk gittiklerinde, buradaki yerli ahaliyi 

çok ilkel bir ekonomi içinde ve aynen Chou adamı gibi, ham (filiz halindeki) demirden 

yapılmış aletleri kullanır durumda bulmuşlar.
13

 

 
Marduk’un Afrika’da 

Turkana gölüyle (A), 

Asya’da Ordos (Yen-men, 

B) doğrultusundaki geçişi 

sırasında, Madagaskar’ın 

doğusundaki Réunion (2) 

ve Tayvan’ın doğu 

yakınında Yonaguni 

adasındaki (1) volkanları 

tetiklemesi sonucunda 

oluşan tusunami 

dalgalarının, Pasifik’le 

Hint Okyanusu’ndaki 

sıcak-  soğuk su 

akıntılarının da katkısıyla 

etkilediği alanlar ve 

bunlara bağlı göç yolları. 

 

 

                                                 
10

 Esin, E. a.g.e., s.182, 183. 
11

 Schmidt, K. a.g.e., s.68. 
12

 Yabancı bilim adamlarının “Pekin adamı” olarak adlandırdıkları bu adamı biz, fosillerinin Choukoutien’deki 

mağaralarda bulunmuş olması nedeniyle “Chou adamı” olarak adlandırmayı, daha yeğ tutuyoruz. 
13

 Cole, S. (1954) The Prehistory of East Africa, Penguin Books, Harmondsworth  Middlesex, s.23. Drusilla 

Dunjee Houston’un benzer bir yorumu için Bkz. Düzgüner, F. a.g.e., s.106. 

 



 6 

Büyük tufan sonrası, tusunami 

dalgalarının işgal edip uzun 

süre yerleştiği çanaklarda, 

deniz sularının toprak 

tarafından emilmesi, bir 

kısmının ise buharlaşması 

sonucunda oluşan çölleşmiş 

bölgeler: 1= Gobi çölü,; 2= 

Tarım havzası. Taklamakan 

çölü; 3= Karakum çölü; 4= 

Lut çölü; 5= Tahar çölü; 6= 

Tar çölü; 7= Suriye çölü; 8= 

Arabistan’da Rubil-hali (Rub’ 

al-Khali. Yemen civarı), Necef 

(Negev. İsrail’in güneyi) ve Basra körfezi çölleriyle tuzla kaplı alanlar;
14

 9= Büyük Sahra çölü; 10= 

Çalbi, Kisimu ve Namibya çölleri; 11= Kalahari çölü; 12= Avustralya’da Büyük Kum, Gibson ve 

Büyük Viktorya çölleri; 13= Oregon çölü; 14= Büyük çöl; 15= Mojave çölü; 16= Chihuahuan çölü; 

17= Peru çölü; 18= Atacama çölü; 19= Patagonya çölü. 

 

 

                                                 
14

 Wikipedia’dan aldığımız bilgilere göre, Mezopotamya’daki jeolojik yapı şöyledir: “Alivyonlu bölgeler, bir ya 

da bir kaç nehrin yüksek platolardan taşıdıkları alivyonlu toprakları, uzun zaman sürecinde, çökeltilerin 

ovalarda birikmesiyle birlikte nispeten düz bir yapıya dönüştürür. Sel düzlükleri bu olayın bir sonucudur. 

Mamafih alivyondan oluşmuş bu ovalar, jeolojik zaman süreci sonrasında sel görmüş arazide, zamanın muayyen 

bir bölümünde büyük değişikliklerin oluşmasını sağlarlar. Çeşitli dere ve çaylar, sularını nehir, göl ya da 

okyanuslara taşırlar. Bu durumda, sel yatağını oluşturan derelerde biriken çökertiler, sel yatağında 

yükselmelere neden olacaktır. Kanaldaki sel suyu kapasitesi düştükçe, dere kendine yeni, daha alçak seviyedeki 

bir yatak aramak üzere menderesler oluşturmak durumunda kalır. Yüksek seviyedeki eski yatağını terk eder ve 

sel kanalındaki doğal ve yüksek bir set içinde akmaya başlar. Bu akış sırasında, şayet iklim kuru ve oluşmamış 

yeşil bitki örtüsünün varlığıyla toprağın aşınmasını engellenmiyor ise, suyun yanlara doğru basınç yapan akışı 

yanında, lokal yağmur ve rüzgarlar erozyona neden olur. Bu olaylar, jeolojik zaman içinde ovaya yeni bir şekil 

verir ve oyuklarla küçük tepelerin oluşmasını sağlar. Dijle ve Fırat nehirleri büyük miktarlarda tuz taşırlar. Bu 

iki nehir, alana yayılarak taşıdıkları çok miktardaki sularıyla, zaman zaman sellere neden olurlar. Yüksek su 

seviyesi yanında fakir toprak yüzeyi ile yüzeyin hemen altındaki direnaj, konsantre olmuş tuzu toprağın yüzeyine 

yakın yerlerde bırakır. Toprağın bu şekildeki tuzlanması, genel olarak Bağdat’tan başlayarak Basra körfezine 

kadar yoğunluğu artarak devam eder ve Al Amarah bölgesinde limitleri zorlayan şiddete vardığı görülür. 

Tuzlanma, Bağdat’ın güneyindeki Bahr al Milh’i (Tuz denizi) de etkilemiştir.  Bu göle, Bahr al Milh’in kuzeyinde 

bulunan, ülkenin diğer iki önemli gölü olan Buhayrat ath Tharthar ve Buhayrat al Habbaniyah’ı da eklemek 

mümkündür”. History of Sumer-Wikipedia, the free encyclopedia: (en.wikipedia.org/wiki/History_of_Sumer - 

98k).  

Bu bilgiler çerçevesinde, Büyük tufanın etkilediği deniz sularının Anadolu’nun güneyindeki yüksek platoyu 

aşamadığı anlaşılıyor. Batıda Suriye ve Necef çöllerinden Akdeniz’e akan deniz sularının, bölgede bıraktığı 

izleri, günümüzde bile izlemek mümkümdür. Fırat ve Dijle nehirlerinin suları, Anadolu toprakları içinde tatlı 

suya sahiptirler, Irak’taki tuzlu oluşumları, tufan sularının düzlük konumdaki Irak topraklarında uzun süre kalmış 

olmalarına bağlanabilir. Her iki nehrin, tuzlu deniz suyunun toprağı asit sülfat etkisiyle önce gri çamur haline 

dönüştürmesi, sonra diplerde demir sülfürlü tabakalar oluşturarak verimsiz kılması ve zaman içinde çölleştirmesi 

nedeniyle kimyasal bir etki altında bıraktığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Büyük tufanın kaynağı, Fırat ve Dijle 

nehirlerinin, tatlı su içeren yoğun yağmurlar nedeniyle taşması olamaz. Tufanın kaynağının, tuzlu su içeren 

Pasifik’te oluştuğu ve etkilerinin Mezopotamya’dan Afrika’ya kadar ulaştığı açıktır. 
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Güney Pasifik’te Cook adasındaki bir 

lagün’de zümrüt (emerald) görünümü. 
(www.aitutakifishing.com/). 
 

 

Şayet bu adet Afrika’dan çıkmış 

olsaydı, Afrika Homo erectus’larının 

yanlarında da demir filizinden 

yapılmış aletlerin bulunmasının 

gerektiği, ancak böyle bir veriye 

şimdiye dek ulaşılmamış olduğu 

ortadadır. Dolayısıyla, Batı aleminin 

Hephaistos’u beklemesi, Schmidt’in 

dediği gibi birkaç bin yıl değil, yüz 

binlerce yılı gerektirmiş olduğu ortadadır. Uzak Doğu’da bakır filizinin ergitilip, kalıplara 

dökülerek biçimlendirilmesiyle bronz eserler yapımına ise ilk kez, Çin’de İÖ 3100-2700’e 

tarihlenen Majiayao kültüründe rastlanmıştır.
15

 Bu kültürü İÖ 2400-1900 arasında Oijia; İÖ 

1600-1400 arasında Erligang; yine yaklaşık olarak Erligang kültürünün yayılmasıyla birlikte, 

aynı dönemlerde Wucheng kültürleri takip ediyor.
16

 Püsküren volkanlardan ovaya ulaşan lav 

akıntılarının içerdiği demir ve bakır filizlerini, Chou adamından bu yana on binlerce yıl 

gözlemlemiş prehistorik atalarımız, filizlerin içine akıp onun biçimini aldığını gördüğü 

çukurlardan esinlenerek, yaptıkları kalıplara akıttıkları ergimiş maden dökümünün keşfiyle 

birlikte Maden çağına geçmişlerdi. Bu keşif, vahşi doğanın yüz binlerce yıl Uzak Doğuluların 

dikkatlerini çekip, gözlerine soka soka gösterip öğrettiği, dolayısıyla onlara bahşettiği bir 

buluştu. 

 

Yazarın Nevali Çori’deki buluntulardan bir rekonstrüksiyonun gerçekleştirildiği totem direği 

(Hayat Ağacı) hakkındaki görüşleri, son derece ilgi çekicidir.
17

 Terrazzo tabanın
18

 ortasında 

uygun çaptaki bir çukurun bulunup bulunmadığını bilmiyoruz, ama Schmidt’in ifadesinden 

anlaşıldığı kadarıyla, Göbekli Tepe’deki Terrazzo Yapısı’nın ortasında da benzeri bir totem 

direğinin bulunduğu varsayımının kuvvetle desteklendiği anlaşılmaktadır. Asya’nın 

kuzeyinde Sibirya’dan Kuzey Amerika Kızılderilileri, Maya, Aztek ve İnka’lara kadar yaygın 

olan, çoğu ahşap, nadir olarak taş işçiliğine sahip totemlerin yayılım alanlarının Pasifik 

okyanusu kıyılarına özel olması dikkat çekicidir.
19

 Nevali Çori’deki bu örnekte, aynı bir 

Kızılderili toteminde gördüğümüz şekilde, en tepede bir kartal betimi yer almaktadır. Bunun 

hemen altında, yüzleri ters yönlere bakan, sırt sırta dayanmış iki kadın motifi, korkudan 

kollarıyla birbirlerine sarılmıştır. Saçlarının birleşim yerleriyle kalça hizalarındaki delikler, 

eserin büyük olasılıkla ahşap bir direğe monte edilmiş olduğuna işaret etmektedir. Buradan 

aşağısı kopuk ve eksiktir. Resmin alt bölümünde karşılıklı birbirlerine bakan, küçük boyuttaki 

iki kartal tasviri daha görüyoruz. 

 

                                                 
15

 Kendi payımıza, İç Moğolistan ve Çin topraklarında yakın bir gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalarda, bu 

tür maden kültürlerinin çok daha erken dönemlere tarihlenebileceği merkezlere ulaşılacağı kanısındayız. 
16

 Exploring Chinese History:: Culture:: Chinese Archaeology…: 

(www.ibiblio.org/chinesehistory/contents/02cul/c03s04.html-19k). Düzgüner, F. a.g.e. s.105. 
17

 Schmidt, K. a.g.e., s.80-83, Res.16. 
18

 Kalın kireç mucurlarıyla karıştırılmış harç tabakasının, sertleştirilmesinden sonra aşındırılarak beton benzeri 

elde edilen parlak bir zemin (Terrazzo) oluşturulmuş olan yapı. Bu harçla döşenmiş tabanın, Roma döneminden 

itibaren kullanılmış stükaj benzeri bir harç olduğu anlaşılıyor. Doğal ki mermer taklidi stükaj işçiliğinden daha 

ilkel bir yapıya sahiptir. 
19

 Pasifik okyanusunun kuzeybatısı “Emerald denizleri” olarak da anılmaktadır. 

 
 

http://www.aitutakifishing.com/
http://www.ibiblio.org/chinesehistory/contents/02cul/c03s04.html-19k
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a= Kuzey Amerika’dan, kartal başlı bir Kızılderili totem 

örneği; b= Nevali Çori’de totem direği olarak 

adlandırılan buluntunun rekonstrüksiyonu. 
a. (Us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/travel/tg/lp/1e). 

b. (Klaus Schmidt, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Eseri, Kızılderililere ait yandaki totemle 

karşılaştıracak olursak, şunları saptamamız olasıdır: 

Kartal motiflerinin (Pleiades, Yedi Kandilli 

Süreyya) en üstte yer alması, bu eserlerdeki ortak noktaları oluşturmaktadır. Ancak, örnekte 

görüldüğü gibi, genişlik kazanmış kanatlar, kartalın göğsünü oluşturan stilize Gorgo başının 

iki yanına indirilmiştir. Nevali Çori örneğinde saptanan ikiz kadın figürlerinin saçlarının her 

biri henüz açık bir şekilde yılan kıvrımlarına dönüşmemiştir.
20

 Ancak, sağdaki kadının kulak 

arkasından sola doğru uzanıp soldaki figürün sol kolu üzerinde başını gördüğümüz yılan 

tasviri, bize Schmidt’in kitabında Res. 45’teki Dikilitaş 1; Res. 90’daki Dikilitaş 33’te 

betimlenmiş yılanların ağ örgüsü şeklindeki tasvirleri hakkında kesin bilgileri içermektedir. 

Dolayısıyla, Anadolu-Yunan mitoslarında Gorgo adını alacak olan İkiz yılan tanrıçalarından 

sağdakinin, Amerika’daki Gog, soldakinin ise Asya’daki Mogok (=Magog) fay merkezlerine 

işaret ettiği açıktır. Ortada kesişen kolları, anılan fay merkezlerinin Pasifik okyanusu 

tabanında, birbirlerine diş, ya da iki elin parmaklarının kavuşması sırasındaki durumuna 

benzer bir bağlantıyı göstermektedir.
21

 Bu sembol daha sonraki dönemlerde, volkanik lavlar 

içinde sürüklenen Tüylü kotuz’un yüzündeki acı ifadede, Gorgo başıyla bütünleşecektir. 

 

  

a= Kuzey Vietnam’da her yıl geleneksel olarak kutlanan Co Loa festivali, Ay takvimine göre birinci 

ayın 6-16’sı arasında kutlanıyor. En önde, maden, tahta, su, ateş ve toprağı temsil eden bir bayrak 

taşınmaktadır. Festival, çalınan çeşitli müzik ve kurbanlarla devam ediyor. Resimde, volkanik lavları 

örnekleyen, üzeri sarı ve kırmızı renklerle süslü ejderin temsili kuklası; b= Aynı festivalde arka 

panoda, Gorgo başlı Tüylü kotuz (Yak öküzü)
22

 betiminin önünde kırmızı şaman kıyafetli figürler. 

Önde solda şapkalı, sağ yumruğunu çenesine dayamış naif kişiyle, bunun sağında, şişmanca, kaba 

                                                 
20

 Schmidt, son derece yerinde olan bir görüşle, Göbekli Tepe’deki dikilitaşlarda bulunan hayvan betimleri 

konusunda, Doğu’nun eski yüksek kültürlerindeki yazılı kaynakların neler olduğuna bakılmalıdır diyor. 
21

 Anadolu-Yunan mitolojisi ile jeoloji biliminde “Tethys”. Düzgüner, F. (2008) “İstanbul’da Okeanos’la 

Tethys’in Kızı Tykhe’nin Forumu: Forum Constantini II”, mimar.ist, Sayı: 30, s.81. 
22

 Uzak Doğu kaynaklı Gorgo başı, volkanik lav ve sel suları içinde kalan kutsal öküzün, lamar’ın içindeyken 

çektiği acıyı yüze vuran temsili görüntüsüydü. Kotuz için Bkz. Esin, E. a.g.e, s.200, 203, 229. 
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sakallı çarıklı figür, hayal perdesindeki Hacivat-Karagöz ve onların giysilerini anımsatmaktadır.
23

 

Her ikisinin etrafındaki kırmızı şaman kıyafetli figürler dikkat çekicidir. Resimdeki geleneksel kıyafet 

ve ayaklarındaki çarıkları, Eti’lerin kıyafetleriyle karşılaştırınız.
 
 

Vietnam Travel Guide-Festivals in the North: (www.vietnam.sawadee.com/festnorth.htm-47k). 

 

 

Nevali Çori’deki örneğin alt kısmına yerleştirilmiş ikiz kartallar üzerinde, bunların aplike eser 

olduğuna ait bir delik işareti göremedik. Ancak eserin ortası boş ve dairesel ise, ağaçtan 

yapılmış direğe boru şeklinde geçirilerek aplike edilmiş olabilir. Kızılderili toteminde kartal 

başlı, maymun vücutlu figürün, Marduk ve Büyük tufanda hayatını kaybetmiş bir insanı 

(beyaz yüzlü ölü, ya da onun ruhu) yerden gökyüzüne doğru kaldırırken görüyoruz. Çori’deki 

ikiz kartalların alt bölümünde de, olasılıkla benzeri bir sahnenin yer almış olabileceği uzak bir 

ihtimal olmasa gerektir. 

 
Rapa Nui adasında, Kuş Adam’a (Tangata 

Manu) ait bir dendriti.
24

 
(www.crystalinks.com/easterisland.html-25k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schmidt ve ekibi tarafından 1995 yılında, tepenin batı yamacında, üzerinde aslan ya da ayıya 

ait olduğu sanılan bir betimin bulunduğu saptanmış. Yazar, heykelin pençeleri arasında insanı 

andıran bir yüzün seçilebildiğine değinerek, eseri “insan kafasını kavrayan kuş” konulu sanat 

eserlerinin farklı bir uygulaması olarak kabul edilebileceğine değinmektedir. Kollar hariç, 

sivri burnu ile bu hayvanı bir kuşa benzetmek mümkündür. Büyük olasılıkla, yazara kuşları 

hatırlatan, betimde saptanan bu görüntü olsa gerektir. Şayet bu heykel gerçekten bir kuş ise bu 

kuş, Göbekli Tepe sakinlerinin başlarını, elleri ya da kanatları arasına alıp onları 

yönlendirerek göç edecekleri yolları gösteren bir kuş olmalıdır. Yazılıkaya’daki benzer bir 

betimde, göçlerin aslanlar gibi cesaretle yapıldığını, el ve ayakları kobra yılanı (Wadjet-Naja 

naja oxiana)
25

 ve akbaba (Nekhbet-Keşiş akbaba) şeklinde betimlenmiş aslanlarda görüyoruz. 

İÖ 4000-3500’lü yıllar düşünüldüğünde, böyle uzun ve zorlu deniz seyahatlerinin, gerçekten 

aslanlar gibi yürek isteyen, cesaret gerektirir bir yolculuk olduğu ortadadır. 

 

                                                 
23

 Bkz. Gölge tiyatrosu. Meydan Larousse/VIII. s.79. Sağlam kanıtlara göre Karagöz oyunu, Mısırlı 

sanatçılardan alınmıştır. 1517’de Mısır’ı ele geçiren Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı’ya getirdiği bu sanat dalının 

Mısır kaynaklı olması,  Çin’le bağlantılı Aithiopia’da karaya çıkan Nuh’un, Çin’le olan ilişkisinin bir başka 

kanıtını oluşturmaktadır. ML./X. s.519. 
24

 Buradaki Kuş Adam motifi, Delikli-taş kültürünü (elindeki dairesel motif) Rapa Nui adasına, göçmen kuşların 

göç yollarını takip ederek adaya varmasını, yani ilk göçmen adamlarının kuş göçlerine benzetilmesini sembolize 

etmektedir. 
25

 Schmidt, Nevali Çori firavun ikonografyasında yer alan kobra yılanıyla, Nevali Çori resminin arasındaki 

anlam birliğinden bahsediyor. Ancak, yazarın Japonya’nın kuzeyindeki Tohoku bölgesiyle Hokkaido adasında 

yaşayan Ainu’ların (Jomon), alınlarındaki diademlerinde asılı “kobra yılanı+akbaba” betimlerinden 

bahsetmemesi dikkat çekicidir. 

 

http://www.vietnam.sawadee.com/festnorth.htm-47k
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Bize göre Kuş adam, toprağa ve Büyük tufan sonrası yerde 

yatan ölülerine son görevini ve saygısını göstererek, göçmen 

kuşların ardından göç yapmaya hazırlanıyor (Klaus Schmidt, 

2007). 

 

 

 

Benzeri bir külte Rapa Nui adasında (Easter island- 

Paskalya adaları) da rastlıyoruz. Buradaki devasa 

(kyklopik) heykellerin varislere intikalinden sonra, Perulu 

köle tacirlerinin istilâsından kısa bir süre önce, burada 

“Kuş Adam” (Tangata Manu) kültü yükseliyordu. Mitosa 

göre Kuş Adam, yaratıcı tanrı Makemake’in yeryüzündeki 

temsilcisiymiş ve bu geleneksel güç, sonunda kral Ariki’ye 

geçmiş. Dendriti üzerindeki Kuş Adam betiminde görülen, 

sağ elin üstünde, daire içindeki siyah ve yuvarlak benek, Göbekli Tepe’deki dairesel 

betimlerle [Delikli-taş, Bullaum (Bullaun)-stone] olan benzerliği nedeniyle dikkat çekicidir.
26

 

Bu sembol bize, Kuş Adam’ın, Delikli-taş kültürünü nerelere kadar taşıdığını açıkça 

göstermekten başka bir anlam taşımamaktadır. 

 

  
a= Büyük Zimbabwe taş yapılarının kuşbakışı görünümü; b= Taş yapılara giriş kapısı. 
a. (www.wayfaring.info/index.php?s=sahara+desert). 

b. (www.travellersworldwide.com/17-zimbabwe/17-zi...). 

 

                                                 
26

 Schmidt, K. a.g.e., Res.80.  

 

http://www.travellersworldwide.com/17-zimbabwe/17-zimbabwe-about.htm
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İspanya’nın Balerik adalarından Minorka (Minorca-Menorca) adasında,Taula

27
 kutsal alanındaki 

Antik megalitik dikilitaşlar, kaba işlenmiş taş kuleler anlamında Talayot (Talaiot) olarak 

adlandırılıyorlar.
28

 Resimde, Torralba d’en Salort’ta inşa edilmiş bir çember yapıdaki çevre duvarları 

ve ortasında “T” biçemindeki dikilitaş. Taş işçiliğinin Göbekli Tepe’ye göre farklı bir teknikte ve daha 

kaba görünüşlü olması, dikkat çekicidir. 
(www.themodernantiquarian.com/site/9999/torral...). 

 

 
Uzak Doğu’da, Hogshan, Zhaobougou, Shandong, Yangshao, Dawenkou ve Liangzhu kültürlerine 

dayalı Tokar’ların, İÖ 4000-3500 arasındaki Nuh tufanının ardından, bugünkü İç Moğolistan ve 

Çinden hareketle takip ettikleri göç yolları: 1= Orta Asya’da, kutsal Kem  (Khem) bölgesi: a. Kem’in 

batısını koruyan Göbekli Tepe’nin Keşiş akbabası (Mısır’da Nekhbet); b. Göbekli Tepe’nin Kobra 

                                                 
27

 Masa biçiminde taş anıt. 
28

 İspanyolcadaki diğer adı “Dev kadının iği”dir (Es Fus de sa Geganta-The giantess’s spindle). 

http://www.themodernantiquarian.com/site/9999/torralba_den_salort.html
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yılanı (Naja naja oxiana- Mısır’da Wadjet- Göbekli Tepe’de D Yapısı, Dikilitaş 33). 2= Moğolistan’ın 

doğu ve güneydoğusunda İç Moğolistan’da: a. Asya yaban eşeği (Hulan-onager-equus hemionus); b. 

Göbekli Tepe’de bir Asya yaban eşeği tasviri (Göbekli Tepe’de D yapısı, Dikilitaş 21). 3= Büyük 

tufanın ardından göç etmek zorunda kalan Tokar’ların yola çıktıkları Kuzey Kore, İç Moğolistan, 

Ordos ve Çin ovasından, güneye doğru hareketle başlayan göç yolları: a. Göç yollarını göçmen kuşlar 

aracılığıyla takip ettiklerini, yeni yaşam bölgelerine, önlerine çıkan yüksek dağları aşarak vardıklarını 

tasvir eden bir Göbekli Tepe betimi (C Yapısı, Dikilitaş 12). 4= Çin, Vietnam, Kamboçya, Tayland, 

Sumatra, Bali adası yoluyla, Doğu ve Batı Nusa Tenggara adaları arasında kalan Komodo adasına 

ulaşarak  yerleşen ve görkemli Lapita (Lapith ?) kültürünü kuran Tokarlar; a. Çok sayıdaki 

domuzuyla ünlü Komodo adasına işaret eden, Göbekli Tepe’de bulunmuş domuz kabartmalı dikilitaş 

(C Yapısı, Dikilitaş 12). 5= Sumatra adasından Bali adası yönünde ayrılan kol, burada bir süre 

kalınmış olabilir. Göbekli Tepe B Yapısı’ndaki Dikilitaş 6’ya işlenmiş sürüngen kabartması, bu adanın 

ünlü sürüngeni Komodo dragon’dan başka bir şey değildir. 6= Komodo adasında meydana gelen yeni 

tektonik olaylar nedeniyle, burada rahat edemeyip göç yollarına devam eden ve Lapita kültürünün 

merkezi sayılan, Yeni Kaledonya adasının yakın doğusundaki Ethi (yeni adı, Maré) adası. 7= Ethi 

adasına yönelen koldan ayrılarak, daha güneye yönelen ve Yeni Zelanda’ya varan Lapit’ler, burada 

Patu-paiarehe (Taş inşaatçıları) adıyla anılmışlardır; a. Mavi tilkileriyle ünlü Yeni Zelanda’ya 

gönderme yapan bir Göbekli tepe dikilitaşındaki tilki kabartması (B Yapısı, Dikilitaş 9), b. Yeni 

Zelanda’da Cook dağında, tilki kuyruğunu andırması nedeniyle onun adıyla adlandırılan Tilki buzulu 

(Fox Glacier). 

 

 

Yazar, Rapa Nui adasında, ağırlıkları 100 tona kadar ulaşan Moai heykellerinin taşınabilmesi 

için 500-700 kişinin çalışması gerektiğini söylüyor. Schmidt bu örneğe dayanarak, Göbekli 

Tepe’de 7 m uzunluğunda, yaklaşık 50 ton ağırlığındaki “T” biçemli taşları dikebilmek için 

de benzeri bir sayıdaki insanın organize olduğu düşüncesinin akla getirilebileceğini ileri 

sürmektedir. Kendi payımıza ne Rapa Nui (Isla de Pascua) adası, ne Stonehenge ve ne de 

Göbekli Tepe’de, yüksek ağırlıklı taş ya da heykellerin, tamamen insan gücüyle hareket 

ettirildikleri kanısında değiliz. Mısır tarihi üzerindeki kitaplarıyla ünlü Carpiceci’nin 

bahsettiği ve “Pivoted lever machine= Kollu ocak çengeli” olarak adlandırdığı makinelerin bu 

tip çalışmalarda kullanıldığı kanısındayız. Kuşkusuz makinenin kaynaksal yapım yeri en geç 

İÖ 4000-3500 arasındaki Büyük tufan öncesinde İç Moğolistan ve Çin’dir.
29

  
 

Yazarın “Büyük Zimbabwe-Great Zimbabwe” olarak değindiği taş yapılar 400-1000 arasına 

tarihlendiriliyor. Buradaki Yerlilerin konuştukları Karanga dilinde “simbabwe= taş evler” 

anlamına geliyormuş. Yazarın, küçük boylarda kesilmiş taşlardan yapılmış bu inşaatların 

gizeminden başka, çember yapılarda kullanılan büyük taşlarla bir ilintisinin olmadığı açıktır. 

Bu nedenle, Simbabwe taş evler mimarisine hangi nedenle değinildiğini anlayamadık.
30

 

Ancak, Afrika’ya göçen Nuh, Antik Patu-paiarehe’ler
31

 ve Aith’ler (Eth’ler= Eti’ler= 

Yanık’lar)
32

 göz önüne alındığında, Schmidt’in Göbekli Tepe hakkında verdiği İÖ 10000 

tarihi dışında, Etiyopya’ya (Aithiopia) varan Aith’lerin bir bölümünün güneye yönelerek 

Nyasa gölünün güney batısında yerleşmiş olmaları, pek uzak bir olasılık olmasa gerektir. 

Büyük Zimbabwe’ye bu yönden bakacak olursak, İÖ 4000-3500’e tarihlediğimiz Büyük 

                                                 
29

 Schmidt, K. a.g.e., s.112. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, s.107. 
30

 Schmidt, K. a.g.e., s.135-137. 
31

 Yeni Zelanda yerlileri olan Patu-paiarehe’ler, geç dönemde Māori’ler adıyla bilinmektedir. Māori’ler (=Taş 

inşaatçıları) Antik ataları Patı-paiarehe’leri Kri-puwhero ve altın sarısından kırmızıya çalar saç renkleri 

nedeniyle de “Uru-kehu” olarak adlandırmışlardır. Biz bunların, Patu-paiarehe’lerin göçlerine karışan Tokarlı 

Ainu’lar (Jomon) olduklarına inanıyoruz. 
32

 Düzgüner, F. (2009) “Yazılıkaya’da Eti’lerin (Aith’ler= Eth’ler= Yanık’lar) Kem (Khem) Sembolleri”, (www. 

Hermetics.org/Etiler.html). 
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tufanla bu kültürün arasındaki zaman farkının, yazarın dediği gibi 10000 yıl değil, en çok 

3000-2500 yıllık bir fark olduğu ortadadır. 
 

 
Ethi (Maré) adası merkezli, Endonezya adalarına yaygın Lapita ve Yeni Zelanda’da Patu-paiarehe 

Delikli-taş kültürünün İÖ 2000-500 yılları arasında etkin olduğu alanlar: 1= Neolitik dönem İç 

Moğolistan ve Çin kültürleri; a. Ainu’lar (Jomon); b. Hyaonas’lar (Japon-Câbârqa= Japonya), 2= Lapita 

kültürünü oluşturacak Uzak Doğulu göçmenlerin, Büyük tufan sonrası, Malezya’dan Borneo’ya geçişleri; 

3, 4= Lapita’lılardan Malezya’da ayrılan diğer bir kol, Sumatra, Bali (Cava), üzerinden göçlerine devam 

ediyorlar; 5= Daha sonra Patu-paiarehe adını alacak grup, bir süre için (?) Komodo adasına varıyor; 6= 

Yeni Gine’ye yerleşen Lapita’lılar; 7= Ethi (Mare) adasına yerleşen Eti’ler; 8= Yeni Zelanda’ya yerleşip, 

keramik yapmaktan vazgeçen ve Delikli-taş kültürünü yaratan Patu-paiarehe’ler.
33

 
 

II. Ramses (İÖ 1278-1213), karşısındaki düşmanlarını 

yönetir, ya da cezalandırırken görülüyor. Ramses’in 

sağında, delikli yuvarlak sapı olan, ucu yaygın, ayakkabı 

çekeceği şeklinde tipik bir Māori Patu sembolünü 

görüyoruz.
34

 Bu sembolün sol üstünde ise, yuvarlak bir 

çukur, yani Delikli-taş mevcuttur. Her ikisinin de sol 

üstünde “SA” hiyeroglifi yer alıyor.
35

 
(www.celticnz.co.nz/Bes%20&%20Thor/Bes&Taranis.htm). 

 

 

                                                 
33

 Onians, J. (2004) Atlas of World Art, Laurence King Publishing, London, s.51. Ayrı görüşteki benzer haritalar 

için Bkz. Atlas of World Art - Google Books Result: (books.google.com/books?isbn=1856693775...). 
34

 Māoriler için çeşitli kaynaklarda verilen tarih, yaklaşık olarak 800-1300 dolaylarıdır. Oysa burada tespit 

ettiğimiz Māori Patu sembolü II. Ramses (Ramesses- Riʕmīsisu) dönemine yani İÖ 1278-1213 yıllarına ait. 

Dolayısıyla Patu sembolünün Māoriler öncesinde Patu-paiarehe’lere ait olduğu ortadadır. Mısırlıların bu 

sembolü Patu-paiarehe’lerden taklit ederek almadıkları, dolayısıyla, kendilerinin de bu sembolün Uzak 

Doğu’daki sahiplerinden oldukları açıktır. Bu kapsamda, sembolün ilk ortaya çıkış tarihinin İÖ 4000-3500’leri 

bulduğu anlaşılıyor. 
35

 “SA” hiyeroglifi: Çobanların barınıp korundukları yere işaret etmektedir. Özellikle tanrı Bes ve Taweret’le 

birlikte, belirli tanrıların taşıdıkları bir tılsımdı (amulet). 

 

http://www.celticnz.co.nz/Bes%20&%20Thor/Bes&Taranis.htm
http://books.google.com/books?id=O3h2KfXoOPYC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=T+shaped+standing+stones+indonesia+new+zealand&source=bl&ots=RHw8Gwhgo5&sig=bRzwLdEUOuKGLWepEgEnlER-DGU&hl=en&ei=8sf-SfrpFoLC_QagyvW_BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2
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Tena Koe Martin adlı bir okuyucu, Keri Hulme’nin Kelt’lerle ilgili bir yazısında, 7. bölümden 

önceki fikirlerine karşı çıkarken şöyle diyor: “Çalışmalarınızdan anladığım kadarıyla, “Antik 

Kelt’ler Yeni Zelanda kökenliydiler”. Yorumlarınız, en erken kökenin Mısır kaynaklı olması 

nedeniyle yanlış olmalıdır. Oysa yine anladığım kadarıyla, kültürün gelişmesi, Nil nehrinin 

aşağıya doğru olan akış yönünde oluşmuştur.
36

 Dolayısıyla, benim naçizane kanıma göre, 

köken Etiyopya’dır. Şurası açıktır ki, kültürlerin beşiğinin Afrika olduğu fikri çok daha 

uygundur… “Antik Afrikalılar ve Yeni Zelanda ?”.
37

 
 

Yeni Zelandalı Māori’lerden önce adada yaşamış olan Patu-paiarehelerin göz ardı edildiği 

anlaşılan yazıda, bilimsel verileri Dünya arkeolojisi kapsamında gözden geçiren amatör 

arkeoloji araştırmacılarının bile, gerçeklere daha bir yakınlaştıkları anlaşılıyor. Hulme’nin, 

Kelt’lerin Yeni Zelanda kökenli oldukları hakkındaki kanısı doğrudur. Ancak, okuyucusu Koe 

Martin, Uzak Doğu dışında, Mezopotamya ve Avrupa’ya yayılan kültür kökeninin, Mısırdan 

önce Etiyopya olduğu kanısında da haklıdır. Her ikisinin göz ardı ettiği tek şey, Tokar kökenli 

kültür yayıcılarının, İç Moğolistan’dan Çin ve Yeni Zelanda’ya kadar olan göçlerinin 

ardından, Ethi adasından (Maré) çıkan Etiler ve diğer grupların Etiyopya’ya çıkmış 

olmalarıdır. Patu-paiarehe’lerin (Maoi’lerin ataları) ise, Yeni Zelanda’dan ayrılmalarının 

ardından Sumatra, Malezya, Kamboçya ve Tayland üzerinden Güneydoğu Asya’ya çıktıktan 

sonra, göçlerine Hindistan, İran ve Anadolu üzerinden devam ettikleri anlaşılıyor. 

 

 

 

 

 

 

Patu-paiarehe’lerden Māori’lere miras kaldığı açık olan silahlar (savaş sopaları). Soldan itibaren, 

Patu, Wahaika ve tıpkı bir kemanı andıran Kotiate. Bu silahlardan kemik ve ahşaptan küçük 

boyutlarda yapılanları, insana verdiği güç anlamında, kolye ucu olarak boyna da takılmaktaydı. 
(www.giftsnz.com/weapons.htm). 
 

 

Şimdilik sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Etiyopya ve Mısır kültürlerinde son derece 

az rastlayabildiğimiz Delikli-taş kültürüne ait belgeler, Patu-paiarehe’lerin Güneydoğu 

Anadolu’ya deniz yoluyla gelmediklerine işaret etmektedir. Yani, yukarıda anılan yazılarda 

adları geçenlerden, gerek Keri Hulme ve gerekse Koe Martin’in haklı oldukları, ancak tam 

izleri saptamışken, ortak olabilecekleri bir noktayı gözden kaçırdıkları anlaşılmaktadır. 

 

Schmidt’in eserler üzerindeki yorumları, zaten kitabının içeriğinde ayrıntılarıyla yer 

almaktadır. Bu nedenle, konuyu yazarın yorumlarıyla karşılaştırmalı olarak verip bir kavram 

kargaşası yaratmaktan kaçındık. Bu nedenle, bize göre günümüzden en fazla, yaklaşık 5000 

yıllık geçmişe ait yapılarla, bunların içerdiği kabartma betimlerdeki gerçekleri, ayrıştırarak ele 

almakta yarar vardır. 
 

                                                 
36

 Yukarı Mısır’dan, Aşağı Mısır’a doğru denmek isteniyor. Yani, güneyden kuzeye doğru. 
37

 (www.celticnz.co.nz/hot_mail7.htm). 

http://www.giftsnz.com/weapons.htm
http://www.celticnz.co.nz/hot_mail7.htm
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Yeni Zelanda (Aotearoa)
38

 Kuzey ve Güney adaları 

ve Kuzey adada Taupo gölüyle Güney adada Tilki 

buzulu (Fox glacier). 
 

 

 
 

2. A YAPISI (Yılanlı Dikilitaş Yapısı) 

Dikilitaş A/1:
39

  Kitabının başlangıç 

bölümlerinde Schmidt şöyle diyor: “Peki bu taş 

nesneler kimi canlandırmaktadır? …Tanrılar 

mı, kötü ruhlar mı yoksa atalar mı?”.
40

 Bu 

sözler bize, olağan üstü bir kültüre sahip 

oldukları ortada olan ortak atalarımıza, bir 

ilkellik yakıştırması gibi geldi. Tabii ki kötü 

ruhlar değil, ama asıl neden tanrılarla, geçmişte 

Marduk ve Büyük sel olayına bağlı felaketlerin 

tümünü bir arada yaşamış olan, uğruna anıtlar 

diktikleri atalardır. Göbekli Tepe’de, taşlar 

üzerine kazınmış sembolleri tek tek incelediğimizde, gerçeği yakalayacağımız sanısındayız. 

 

Bilindiği gibi, 17 Ağustos 1999 Adapazarı depreminde, gerek yatay ve gerekse dikey 

yönlerde gelişen fay hatlarının, yılankavi bir hareket oluşturduğuna tanık olmuştuk. Bu 

nedenle Mısır, Göbekli Tepe, Etiler ve diğer pek çok kültürde, depremlerin tanımlanması için 

sanatçıların yılan motifi seçimindeki olağanüstü mükemmel kararlarını takdir etmemek olası 

değildir. Ayrıca bu seçenek, bu tür tasvirleri kullanmış olan tüm kültürlerin, kökendeki 

birliklerini yansıtan ortak özellikleridir. 

 
b. Yonaguni adasının tektonik yapı 

merkezi ve yeryüzüne dağılan fay 

dalgalarını gösterir kuramsal P- 

Dalga boyları haritası.
41

 
USGS Earthquake Hazards Program: 

Earthquake Report: Taiwan Region: 

(Neic.usgs.gov/neis/eq_depot/2002/eq

_020331/13k). 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 İsmi ayrıştıracak olursak, “Ao= bulut; tea= beyaz; roa= uzun” anlamlarındaki bileşik isim, “Uzun beyaz bulut 

ülkesi”ni ifade ediyor.  
39

 İleriki sayfalarda, dikilitaşların ait oldukları yapıları karıştırmamak üzere, bunları yapıların kod harfleriyle 

birlikte ifade etmenin, daha yararlı olacağı kanısındayız. 
40

 Schmidt, K. a.g.e., s.117-119, Res.44, 45. 
41

 Haritadaki etki alanının, Amerika’daki deprem kuşaklarının göz ardı edilerek incelenmesinde fayda var. 

Marduk,  Uzak Doğu’daki pek çok tektonik merkezi birden tetiklemişti. Haritada, Amerika kıtası, Pasifik  

okyanusunun doğusunda olacak şekilde düşünüldüğünde, oluşan büyük tektonik gücün etki alanı daha açık bir 

şekilde anlaşılıyor 
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a. Mısır’da, Luxor’un birkaç kilometre kuzeyindeki Dendera Hathor
42

 tapınağında Yılanlı stel 

üzerindeki yılan betimleri. Yılanlar, Göbekli Tepe’deki yılanlara benzer deprem tasvirlerinin içlerine 

hapsedilmişler. Sol tarafta, üçgen dağlar ve titreşen Gorgo başları; sağda ise, deprem nedeniyle 

sarsıntı geçiren toprak yüzeyinde, yine yılankavi biçimde titreşim geçiren insan motifine yer 

verilmiş;
43

 b. Aynı tapınakta, elektrikli ampuller olarak yorumlanan diğer bir sahne: 1= İkiz yılan 

tanrıçaları; 2= İçlerine, yılanların hapsedildiği muhafazalar; 3= Djed direkleri veya sütunları. Diğer 

bir deyişle, tanrı Osiris’in omurgası; 4= Yılanlara kurban kanı taşıyacak Kan buruları; 5= İkiz yılan 

tanrıçalarına, kan borusunun üzerine diz çöküp oturmuş, sunuda bulunan bir Mısırlı; 6= Büyük 

olasılıkla Delikli-taş üzerine ellerini koyarak, depremlerden (İkiz yılanlar) korunmayı dileyen, kan 

borusunun üzerine oturmuş iki Mısırlı;
44

 7= Kan borusunun bağlandığı adak taşına yerleştirilmiş 

Mısırlı kurban; 8= İkiz yılan tanrıçaları adına, iki eliyle tuttuğu bıçağı yukarıya kaldırmış, biraz sonra 

kurban törenini gerçekleştirecek kuyruklu bir şaman.
45

 
a. (lovebigfoot.com/?cat=39). 

b. (www.theglobaleducationproject.org/egypt/artic...). 

 

                                                 
42

 I. Sülale’den, Yukarı ve Aşağı Mısır’ı ilk kez birleştiren kral Narmer (Aha-Menes, İÖ 3100), Mısır’ın en eski 

krallarındandır. Narmer Paleti olarak bilinen eserinin üst kısımlarında tanrıça Hathor, öküz başı (Tüylü kotuz) 

biçiminde tasvir edilmiştir. Pek çok kılığa giren tanrıça, aynı zamanda kobra yılanı, şahin ve dişi aslan 

biçimlerinde de görüntülenmişti. Gorgo’nun dişi kişiliğiyle uyuşan Hathor, Tüylü kotuz tiplemesinin Mısır’daki 

karşılığı olabilir. 
43

 Tapınakta, ilk resimdeki yılan sembolüne benzeyen, ancak daha büyük boyuttaki yılan motifinin elektirik 

ampulüne benzetilmesi amacı aşan, abartılı bir görüştür. Kabartmada anlatılmak istenen, İkiz yılanların 

istedikleri insan kanı, gerçekleştirilen kurbanlarla, İkiz yılan tanrıçalarını temsil eden figürlerin ellerinde tuttuğu 

iki muhafazanın içindeki yılanlara birer boru yardımıyla ulaştırılmakta, böylece sunulan adaklarla birlikte Gog 

ve Mogog yılanları sakinleştirilerek yeni bir facianın oluşması önlenmek istenmektedir. Her iki muhafazanın 

altında, günümüz amortisörlerine benzer semboller Djed dikmeleridir (Djed pillar). Mısır mitolojisinde, tanrı 

Osiris’in omurgasına işaret eden semboller, durağanlığı (hareketsizlik-stability) ifade etmektedirler. Bu ifadenin, 

muhafazaların içindeki İkiz yılanları durdurmak, stabilize etmek amacını güttüğü açıktır. Dolayısıyla, Bolivya’da 

ele geçen Fuente Magna taş kasesinin (Delikli-taş) iç kısmında, ve Kem sembolünün hemen altında betimlenmiş 

tanrının, kollarını her iki tarafa gererek, İkiz yılanları başlarından tutup onları durdurmak istemesine benzer bir 

sahnenin, burada da işlenmiş olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta, kurbanın önünde kan borusunun üstünde karşılıklı 

oturan iki küçük figür, birbirlerinin ellerinden tutarak yılanların bu kanla sakinleşmesi için dua etmekte, 

kurbanın başında duran kuyruklu bir şaman, töreni gerçekleştirmek üzere, havada tuttuğu bıçağı az sonra 

kullanmak üzeredir. Yılanlardan soldaki isyan halindedir. Sağdaki yılan ise, kanın geleceği hortumun bağlı 

olduğu tarafa bakmakta, yani biraz ikna olmuş görünmektedir. Bkz. 

(www.theglobaleducationproject.org/egypt/artic...). 
44

 Aşağıda, Aslanlı Dikilitaş yapısının duvarında yerleşik, Delikli-taş üzerine yemin eden, karşılıklı iki el betimi 

ile karşılaştırınız. 
45

 Kuyruklu şaman tasvirine benzer bir dendriti için Bkz. Düzgüner, F. (2009) “Yurt, Praitorion, Kilise ve Cami 

Mimarisi İlişkileriyle Volkanlar”, (www.hermetics.org/yurtlar.html). 

http://lovebigfoot.com/?cat=39
http://www.theglobaleducationproject.org/egypt/articles/cdunn-9.php
http://www.theglobaleducationproject.org/egypt/articles/cdunn-9.php
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a= Mısır’da Osiris’in omurgası olarak da bilinen Djed direğinin teknik yapısı; b= Djed direklerinin 

mimarideki kullanımı. Resimde, bir merdiven, ya da piramit basamaklarının ölçümleri 

gerçekleştiriliyor: 1. Direğin dikey (vertical) durumdaki kullanımı; 2. Yatay (horizontal) pozisyondaki 

kullanımı. (lovebigfoot.com/?cat=39), uyarlama. 

 

 

Taşın yan yüzü: “T” başlığın altından başlayıp tabana kadar uzanan ortadaki oluk (Pasifik 

okyanusu), bunun iki yanında yüksekçe bantların (Asya-Amerika kıtaları) oluşmasını 

sağlamış. İki yan bandın üst kısımlarında, kıvrılarak ilerler biçimde tasvir edilmiş birer yılan 

(Eti’lerde İkiz yılanlar), tabana doğru hareket halindeyken görülüyor. Her iki bant, bunlardan 

başka bir betim içermiyor. Ortadaki olukta, en üstte daha küçük boyuttaki kıvrımlı yılana 

neredeyse bitişik vaziyette, bu kez daha kalın ve uzunca bir yılan tasviri var. Tabandan 

yukarıya doğru uzanan diğer bir yılan, tepedeki yılandan daha dolgun ve uzunca; ancak 

yukarıdan ikinci yılana göreyse daha kısa ve zayıfça tasvir edilmiş. Uzak Doğu’da yaşanan 

Marduk (Apollon Karneios) olayı hatırlandığında, sol bant üzerindeki yılanın Mogok, sağ 

banttaki yılanın ise Gog fay merkezlerini sembolize ettiği açıkça anlaşılıyor. Tasvire göre, 

Pasifik’in bu iki noktasının tetiklenmesinden
46

 oluşan ilk etkiler, oluğun içinde ve üst tarafta 

yer alan küçük yılanla gösterilmiş. Alttaki yılanın boyutlarından, tektonik felaketin güneye 

doğru şiddetini arttırarak ilerlediği anlatılmak istenmiş. Ancak bu sırada, güneyde de oluşan 

bir ya da daha çok sayıdaki volkanik faaliyet, kuzeye göre daha zayıf olsa da, bu kez 

güneyden kuzeye doğru yönelmiş. Bu merkez ise, büyük olasılıkla Doğu Çin denizindeki 

önemli deprem merkezlerinden biri olan Yonaguni deprem merkezi olmalıdır. 

 

                                                 
46

 Oysa, Marduk’un yalnızca Asya’daki Mogok fay merkezini tetiklediği anlaşılmaktadır. Az ileride de 

değinileceği gibi, İç Moğolistan ve Çin topraklarında gerçekleştirilen bilimsel jeolojik ve kimyasal veriler, 

Asya’da oluşan karni olayını belgelemektedir. 

http://lovebigfoot.com/?cat=39
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a= Dikilitaş 1’in ön yüzü; b= Aynı 

dikilitaş’ın yan yüzü. 

 

 

 

 

Kuzeydoğuya bakan yüz: “T” formlu 

başlığın üzeri boştur. Aşağıya uzanan 

bölümde, az önce gördüğümüz 

Nevali Çori totemindeki ikiz kadın 

tanrıçaların (İkiz yılan tanrıçaları) 

saçlarının oluşturduğu ağ biçimini 

burada da görmekteyiz. Birbirlerinin 

üzerinde adeta bir yumak oluşturup 

ağ şekline dönüşmüş pek çok yılan, 

bir öbek halinde tasvir edilmiş. 

Yılanlı ağ betimi, yukarı ve aşağıdaki 

yılan kafalarıyla sınırlanan yatay bir şerit oluşturmuş. Üstteki şeritte 8, alttaki şeritte ise 9 

yılan başı tasvir edilmiş. Ancak alttaki yılanbaşları üzerindeki ayrıntılara girdiğimizde, bazı 

betimler saptadık. Bunlar soldan başlamak üzere sırasıyla şöyle: 1. Olasılıkla pos bıyıklı bir 

erkek başı;
47

 2. Bir ayı; 3. Tilki; 4. Yılanbaşı; 5. Koşan bir yaban geyiği; 6. Olasılıkla bir 

aslan, kurt, ya da bir köpek; 7. Maymun;
48

 8. Biri diğerlerinden daha büyük olmak üzere, dört 

adet Delikli taş betimi; 9. Koşmakta olan bir öküz.  

 
Yeni Zelanda Kuzey adasındaki Taupo 

gölünde Māori taş işlemeciliğinden 

görünüm. İnsize maymun adam betimi. 
(www.panoramio.com/photo/2722980). 

 

 

 

Biz bu betimleri olabildiğince 

yansıtmaya çalıştık. Şayet saptamamız 

doğru ise, Ayrıntılı fotoğraf çekimleri 

ve çizim çalışmalarıyla daha belirgin 

biçimde ortaya konabileceği 

kanısındayız.
49

 

 

 

                                                 
47

 Pos bıyıklı erkek başı tiplemeleri için Bkz. Düzgüner, F. (2009) “Dünyanın, İlk Kubbeli Yapısı: Stonehenge 

?”, (www.hermetics.org/stonehenge.html). 
48

 Yeni Zelanda’da Taupo gölü kıyısındaki kaya kabartmasındaki “Maymun adam” betimiyle karşılaştırınız. 
49

 Fotoğrafın büyütülmesi halinde, ayrıntı bilgiye varılabilecektir. 

  

 

http://www.panoramio.com/photo/2722980
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Dikilitaş 2’nin yan yüzünden görünüm. 

 

 

Betimin altındaki boş alana, Schmidt’in benzetmesiyle aynı kanıda 

olduğumuz koç tasviri, Göbekli Tepe sakinlerinin güneye olan göçleri 

sırasında üzerinde bulundukları toprakların sembolünün, yani Bali 

adasının mührü, ya da damgası gibi işlendiği anlaşılmaktadır. 

Meraları, küçük ve büyük baş hayvanlarıyla ünlü adanın, bu damgayla 

en iyi biçimde temsil edildiğinden kuşku yoktur. Bu bağlamda, Bali 

adasında oldukları sırada, Asya’da hâlâ daha devam eden tektonik 

olayları sembolize eden üstteki yılan ağının, koç sembolüyle temsil 

edilmiş Bali adasına doğru ilerlerken, onu nasıl tehdit ettiği açıkça 

ortadadır. Büyük olasılıkla, koçun etrafı iki yılanla sarılmış 

durumdadır. Bu mükemmel anlatım önünde şapka çıkarıp, sanatçıya 

olan hayranlığın dile getirilmemesi mümkün değildir. 

 

Dikilitaş A/2: Üstten her iki yana doğru kavisli olan “T” başlık, sağ alt seviyeden tepe 

noktasına doğru olan bir bölümde kopuk ve eksiktir. Başlık kısmında herhangi bir tasvir 

yoktur. Ayak kısmında, üstte bir öküz, bunun altında tilki ve en altta ise turna kuşu betimlerini 

görüyoruz. Her üç tasvirin gerçekleştirilmesindeki amacın, Göbekli Tepe’lilerin sırf gösteriş 

olsun diye, yalnızca taş işçiliğindeki sanat ve hünerlerini yansıtmak olmadığı, bunları, belirli 

bir olayı gelecek nesillere aktarmak üzere yarattıkları ortadadır. Anlatım sırasının, yukarıdan 

aşağıya doğru betimlendiği anlaşılıyor. Buna göre; en üstteki öküz, İç Moğolistan’da ataları 

korumuş olan kutsal Tüylü kotuz sembolüdür. Bunun altındaki tilki tasviri, sanki alttaki turna 

kuşunun üzerine binmiş gibidir. Dolayısıyla, Bali göçünden sonra, taşın birinci yüzünde tasvir 

edilmiş olaylarda zarar gören halkın, turna kuşunu takip ederek Tilki’ye (Yeni Zelanda) kadar 

yeni bir göçe zorlandıkları anlatılmak istenmiştir.   

 
a= Hongshan kültüründe, 

yeşim taşından yapılmış bir 

eserde, kaplumbağa
50

 üzerinde 

iki Delikli-taş üst üste 

gösterilmiş. Kaplumbağa 

sembolünün dünyayı,
51

 Delikli- 

taş’ların ise İç 

Moğolistan’daki volkanları 

temsil ettiği açıktır; b= Hoang 

Ho ırmağının güneyinde, 

Henan Eyaletinde Zhengzhou 

kentinin hemen dışındaki 

Erligang kültüründen, ortada 

Delikli-taş sembolünün 

etrafında açılmış süzgeçimsi 

muntazam küçük delikler. 

                                                 
50

 Kaplumbağa, içinde can taşıyan (magma), dışı kabuk bağlamış (yeryüzü kabuğu) bir hayvandır. Bu fizik yapısı 

nedeniyle dünyaya benzetilmiş olmalıdır. Üzerindeki Delikli-taş’lar, yeryüzü volkanlarını temsil etmektedir. 
51

 Esin, E. a.g.e., s. 102, 270, Res.135. Coe, M. D. (2002) Mayalar, Çev. M. Özdemir, Arkadaş Yayınevi, 

Ankara, s. 203, Res.138. 
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Olasılıkla bu tip çalışmalar, sonuçta yağ kandillerinin keşfine yol açmış olabilir. Zira biz, bu kutsal 

deliklerin, volkan ağızlarını sembolize ettiği kanısındayız. Özellikle sol üstteki Delikli-taş motifini, 

aşağıda, Yeni Zelanda Taupo gölü kıyısındaki Delikli-taş betimleriyle karşılaştırınız.
52

 
a. (detail.en.china.cn/provide/detail,1001483120.html). 

b. (www.friendsofjade.org/.../?currentPage=5). 

 

  
a: Taupo gölü kıyısında, başında çiçek tepelikli taç taşıyan Māori Maymun adam tasvirinin sol 

tarafına hak edilmiş betimler. Bunların arasında, yuvarlak daire içindeki nokta bezemeler (Delikli-

taş), Göbekli Tepe’dekilerle olan benzerliği nedeniyle dikkat çekicidir; b: Aynı yerdeki mağaranın 

içinde, Patu-paiarehe’lerden Māori’lere miras kaldığı açık olan ve kadınlar tarafından 

gerçekleştirilen bir ritüel: 1= Üçgen alınlıklı ahşap yapının ortasına dikili totem, 2= Aynı yapı 

üzerinde Komodo ejderi tasviri. 3= Üst üste tasvir edilmiş Delikli-taş betimleri. 4= İçi suyla dolu 

Delikli-taş. 5= İçinde küllenmiş ateş yanan Delikli-taş.
53

 
(www.flickr.com/photos/tavia14999/100019485/). 

 
Yeni Zelanda’da Cook dağındaki Tilki buzulundan 

(Fox Glacier) genel görünüm. Dağların yamaçlarıyla 

buzulda meydana gelen mağaralarda yaşayan tilkiler 

ve bunların kuyruklarına benzeyen, buzulun dağ 

eteklerine uzanan kuyruk benzeri biçemi nedeniyle 

Tilki buzulu adını almıştır. 
(www.heason.net/Galleries/Andy_Curtis/). 

 

 

 

 

 

 

Schmidt’in de değindiği gibi, turnanın bacaklarındaki insanımsı diz oluşumu, insanların bu 

kuşlar sayesinde yollara düştükleri insan bacaklarını betimlemektedir; Yeni Zelanda’daki 

Tilki Buzulu’nu (Fox Glacier) temsil eden tilkinin, göç edilen yerin Yeni Zelanda olduğunu; 

çıkış yerinin ise, tıpkı Yeni Zelanda gibi zengin meralara sahip, küçük ve büyük baş 

hayvanlarıyla ünlü olan Bali adası [Helios’un adası (Güneş adası)] olduğunun anlatılmak 

istendiği açıktır. Bu ada Homeros’un İlyada adlı eserinde, adanın ünlü çatal dilli sürüngeni 

olan Komado ejderi Comodor (Komado) Dragon nedeniyle Teiresias’ın “Çatal adası” olarak 

                                                 
52

 Çin’de, Bronz çağına tarihlenen Erligang’da (İÖ 1600-1400), mimari anlamda yapı tabanlarıyla (kutsal alan ?), 

yeşim taşından yapılmış eserler arasında, çok miktarda delikli taş (bullaum-stone) ele geçirilmiştir. Ayrıntılı bilgi 

için Bkz. (www.friensofjade.org/.../?currentpage=5). 
53

 İçinde ateş yanan Delikli-taş’ların volkanları temsil ettiği açıktır. Bu bağlamda ateşin kadını, suyla dolu delikli 

taşın da erkeği temsil ettiği anlaşılıyor. Olasılıkla ayin sonunda, su ateşin üzerine dökülüp söndürülecektir. Bu 

bağlamda, olayın aynı zamanda cinsellik içerdiği anlaşılmaktadır. Göbekli Tepe’de ele geçen fallos ve Aslanlı 

Dikilitaş Yapısı, bu öngörüyü destekleyici içeriktedir. Schmidt, K. a.g.e., Res.70, 104, 105. 

 

http://detail.en.china.cn/provide/detail,1001483120.html
http://www.friendsofjade.org/current-article/?currentPage=5
http://www.flickr.com/photos/tavia14999/100019485/
http://www.heason.net/Galleries/Andy_Curtis/
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andığı adadır.
54

 Adanın diğer ünlü hayvanı, Helios’un kutsal inekleriydi. Böylece bölge 

sakinlerinin göç yollarının, Bali adası-Yeni Zelanda doğrultusunda olduğunu anlayabiliyoruz.  

 

  
Yeni Zerlanda’daki buzulun dağın yamacına uzanan kuyruğa benzetilen tilki  kuyrukları. Adada 

Kırmızı tilkiler yaşamaktadır. 

a. (www.black-bear-haversack.com/.../1396). 

b. (mainelineleather.com/catalog/index.php?cPath=1). 

 

  
a= Göbekli Tepe’de B Yapısı’nın yıkıntıları arasında ele geçirilen taş levha (Delikli-taş); b= 

İspanya’da Minorka adasındaki Torre d’en Gaumes dikilitaş anıtının hemen girişinde görülen Delikli- 

taş (Bullaum-stone).
55

 Göbekli Tepe’de, solda görülen Delikli-taş’la benzerliği dikkat çekicidir. Ancak 

Göbekli Tepe eserinin daha gelişmiş bir yapı ve işçilik gösterdiği, bu nedenle de Torre d’en 

Gaumes’ten daha erken bir tarihe ait olması gerektiği ortadadır.
56

 
a. Klaus Schmidt, 2007. 

b. (www.megalithic.co.uk/search.php?country=11...). 
 

                                                 
54

 Homeros (1988) Odysseia, Çev. A. Erhat; A. Kadir, Can Yayınları, İstanbul, XI 107; XII 261; 
55

 Castleden, R. (1992) Neolithic Britain, New Stone Age Sites of England, Scotland And Wales, Routlege, 

London, s.29, 42, Fig.15. 
56

 Neolitik dönem taş işçiliğinin, Çinden çıkıştan sonra, Batı’ya doğru yayılımı sırasındaki taş işçiliğinden daha 

kaba bir görünüm kazandığı anlaşılmaktadır. 

http://www.black-bear-haversack.com/product_info.php/products_id/1396
http://mainelineleather.com/catalog/index.php?cPath=1
http://www.megalithic.co.uk/search.php?country=11&county=171
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Günümüzde, “Tanrıların Adası” olarak da anılan 

Bali’de, Odysseus’un arkadaşlarının ziyafet 

çektikleri Helios’un beyaz ineklerinden biri. Adadaki 

bu hayvanlar, günümüzde bile hâlâ daha kutsal 

sayılıyorlar. 
(blog.baliwww.com/images/taro/taro02.jpg). 
 

 

 

Yazar, Dikilitaş 2’nin yeniden 

biçimlendirilmesinden bahsederken, arka 

yüzündeki bukranion’a değiniyor. Bukranion, 

Nevali Çori’den bilinen atkı tarzındaki şeritlerle çerçevelenmiş. Atkılar açıkça dikilitaşın ön 

kısmını göstermekteymiş. Bahsi geçen atkıların Nevali Çori’deki dikilitaşlarda gördüğümüz 

atkılar olduğu açıktır.
57

 Bu bağlamda, bir örneğini “D” yapısının batıdaki merkezi dikilitaşın 

göğüs bölümünde gördüğümüze benzer şekildeki bukranion’un,
58

 Erg nehrinde (Sümerlerde 

Ölüm denizi, Mısır’da Nun, Anadolu-Yunan mitoslarında Akheron-Katranlı nehir) lamar 

içinde can veren Tüylü kotuz’u temsil ettiği ve eserin ön tarafında betimlenmiş göçlerin 

nedeni olarak (ölüm!= ) buraya işlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bukranion’un 

günümüzdeki önemli tehlike ve ölüm uyarılarından “kurukafa”yı yansıttığı anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda, Schmidt’in “Göbekli Tepe ‘Ölü kültü Anıtlar Alanıdır’” şeklindeki söyleminin  

doğruluğu kanıtlanmış oluyor.
59

 

 
Dikilitaş 9 ve 10’un, yan yüzlerinde yer 

alan tilki betimleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B Yapısı (Tilkili Dikilitaş Yapısı) 

Dikilitaş B/9, 10: Yazar, her iki 

dikilitaş’ın üzerinde, doğal büyüklükte 

hak edilmiş tilki betimlerinin 

bulunduğuna değinmektedir. “B” 

yapısındaki plan ve dikilitaştaki 

resimlerden anlaşıldığına göre, “T” 

biçimli taşlardaki tilki betimleri birbirlerine bakmaktadır. Yani insanlar her iki dikilitaşın 

arasından geçerken, sembolik anlamda iki tilkinin arasından geçerek kutsal alana (temenos) 

varmaktaydılar. Her iki yandaki bu betimlerin, Yeni Zelanda’daki Tilki buzulunu temsil ettiği, 

dolayısıyla özlemle bağlı oldukları topraklarını “B” yapısında kutsamış oldukları ortadadır.
60

 

Kısaca “B” Yapısı, doğrudan doğruya Yeni Zelanda’yı temsil etmekteydi. 

 

 

                                                 
57

 Schmidt, K. a.g.e., Res.13. 
58

 Schmidt, K. a.g.e., Res.81. 
59

 Schmidt, K. a.g.e., s.124. 
60

 Schmidt, K. a.g.e., Res.51, 52. 
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a= Schmidt’in Kaya tapınağı olarak adlandırdığı güneybatı platosu. Bize göre alan, Delikli-taş kutsal 

alanı, yani dileklerin kabulü için yapılan bir çeşit kült alanıdır; b= Ceriko’da, Erken Natuf kültürüne 

ait kutsal alan ve üzerinde yer aldığı ana kaya. Ana kaya üzerinde Delikli taşların konduğu çukurlarla 

etrafa dağılmış vaziyetteki Deliklitaş’lar. Sol arka dipteki Delikli-taş kap, in situ durumda görülüyor. 

Orta bölümde, iki delikli taş daha var. Stonehenge’deki Terrazzo tabanla karşılaştırınız. 
a. Klaus Schmidt, 2007. 

b. James Mellaart, 1988. 

 

Schmidt, Dikilitaş 9’un önünde taştan bir kabın, Terrazzo tabana gömülü olarak  

bulunduğuna ve dışarıdan gelen küçük bir kanalın yatay olarak kabın merkezine doğru 

gitmekte olduğuna değiniyor.
61

 Yazar kitabına, bu eserden bir resmi ne yazık ki koymamış. 

Bu nedenle biçimi hakkında bir şey söylememiz olanaksız. Ancak, Uzak Doğu’da Endonezya 

adalarından Yeni Zelanda’ya kadar olan bölgeye İÖ 2000’lerde hâkim olan ve “Lapita 

kültürü”nün bir başka uzantısını temsil eden Yeni Zelanda’daki buluntular, konuyla olan 

bağlantısı nedeniyle oldukça ilgi çekicidir. Aşağıdaki resimde, benzer bir görüntüyü 

görmemiz olasıdır. Yazar, yukarıda değindiği ince kanalın sağ ve solda değişik yönlerde 

gözlemlenmesine karşın, Dikilitaş 10’un batı yüzünde de bulmayı umdukları ikinci bir taş 

kabı bulamadıklarını söylüyor. 

 

  

                                                 
61

 Schmidt, K. a.g.e., s.128. 
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a= Yeni Zelanda’da, kısa aralıklarla damlayarak akan oluklarda, Patu-paiarehe’ler tarafından 

yapılmış delikli kap yuvaları ve içinde yer alan taş kaplar; b= İspanya’nın Minorca (Menorca) 

adasındaki Antik Torre d’en Gaumes anıtında, yerdeki kayalara oyulmuş Delikli-taş’lar ve bunları 

birleştiren  su olukları. 
a. (www.celticnz.co.nz/hot_mail6.htm). 

b. (www.megalithic.co.uk/search.php?country=11... 

 
 

Konuya ilişkin olarak Keri Hulme, yukarıdaki resimlere atıfta bulunarak şunları 

söylemektedir: “Kap biçiminde şekillendirilmiş, resimdeki Delikli-taş’lar, Yeni Zelanda’da 

Taranaki’de bulunmuş olan ve sert kayaların oyulup çıkarılmasıyla oluşturulmuş taş 

kaplardır. Bu tipik ve içi oyuk (delikli) taş kaplar, Antik dönemin her safhasında, “dilek 

kuyusu” geleneğiyle bağlantılı olarak Kıta Avrupa’sı ve Britanya’da benzer biçimlerde 

kullanılmışlardır. Roma Hıristiyan Kilisesi kurulduğunda, Avrupa’da zorla 

Hıristiyanlaştırılan halk arasında, “Delikli- kap”ların kiliselerde vaftiz çeşme kapları olarak 

kullanılması nedeniyle sökülüp atılamamışlardır. Pek çok Avrupalı, kendi hastalıklarına çare 

arar ya da sevdiği birine kavuşmayı arzularken, bu sıkıntılı günlerde, kutsal kuyular olarak 

bunları ziyaret etmiş, başlarında dualar okumuş ve ayinsel yıkanma gösterisinde 

bulunmuşlardır. Taş kaplar, özellikle İrlanda ve Avrupa’da ‘kutsama ve beddua sunakları’yla 

bir tutulmuştur. Yaşlı bir İrlandalı, duyduğu keder nedeniyle bir İngiliz gemisi için, delikli bir 

taş üstüne yaptığı lanetli bir büyüden dolayı, hedef aldığı geminin battığını söylemiştir. Yeni 

Zelandalılar, pek çok yeni keşiflere gebe olan ülkelerinde, damlacıklar halinde akan küçük su 

akıntılarındaki (küçük şelale) oyuk taş kaplar, yerinden kopup aşınmış kaya parçaları veya 
 

İspanya’nın Minorka  adasında, Talati 

de Dalt Menorca’da, Delikli- dikilitaş.
62

 

(www.megalithic.co.uk/search.php?country

=11...). 

 

 

toprak yüzeyindeki kayalar üzerinde 

çok çalışıp emek vererek yeni 

araştırmaları gerçekleştirmelidirler 

(The below photo taken by Taranaki 

archaological researcher, Hip 

Fenton)… Resimde, basit fakat tipik 

güneş gözlemleri için tanzim edilmiş 

taşların tüm etrafa yayılmış 

olduğunu görüyoruz. Adada, Antik 

Patu-paiarehe’liler (Taş inşaatçıları) yaşamışlardı. Bunlar dikili taşlardan tamamlanmış 

çember taşlar dikmişlerdir. Maungaturoto çiftlik alanında bulunan bu taşlar, tekli olarak 

düzenlenmiş ve resimdeki güneş gözlemlerinde kullanılmış çiftli-taş biçiminde olduğu gibi 

köpekbalığı derisi-biçiminde düzgün ve parlak hale getirilmişlerdir. Taşlardaki bu düzen 

şimdiye kadar tamamen belirlenmiş olmasına karşın, ancak son zamanlarda tanımlanabilmiş 

ve doğu yönündeki çizgide yer alan taşlarla birlikte daire biçimini oluşturdukları ortaya 

çıkarılabilmiştir. Taşlardan her biri, güneşin Yaz gündönümünden Kış gündönümüne kadarki 

yükseliş pozisyonlarına göre ölçekli olarak yerleştirilmiştir. Yapının asıl belirleyici 

unsurunun Yaz gündönümüne göre ayarlandığı, ya da güneşin diğer belirleyici olayları da 

göz önüne alınarak, diğer pek çok tanımlayıcı dönüm noktaları, bu taşların sivri uçlarında, 

                                                 
62

 Talatı de Dalt, Talayotik (kaba işli dikilitaş) bir yerleşim olan Maó’dan 4 km uzaklıkta, adanın ana yolu 

üzerindedir. Burası, Minorka prehistoryasının en önemli yerleşim merkezidir. 

http://www.celticnz.co.nz/hot_mail6.htm
http://www.megalithic.co.uk/search.php?country=11&county=171
http://www.megalithic.co.uk/search.php?country=11&county=171
http://www.megalithic.co.uk/search.php?country=11&county=171
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takvime göre ve tam olarak ona uygun bir biçimde ortaya çıkmaktaydı. Pukearinga dağı, Kış 

gündönümünde güneşin yükselmesini işaret eden ve çember dairenin dışında kalan diğer bir 

noktayı göstermekteydi. Pukekaroro dağıysa kuşkusuz, bu alandaki gözlenebilir ve 

hesaplanabilir güneş ışıklarının yıllık gözlemlerinde, diğer bir dış kaynağı oluşturmuştur. Çok 

büyük, doğal durumlarından farklılaşmış ve son derece ağır olan bu taşlar (birkaç ton), 

çevredeki tepelerden (atık kaya yongalarının bulunduğu tepeler) çekilerek buradaki merkeze 

dikilmek amacıyla getirilmişlerdi. Bir zamanlar Maungaturoto’da mevcut olan Antik bir 

Patu-paiarehe taş rampasının suyun kenarına doğru indiği saptanmıştır. Fakat buradaki taş 

döşemeli yol, bir sığır çiftliğine çevre direkleri oluşturmak üzere yağma edilmiş.  

 

 
Keri Hulme’den, Yeni Zelanda’daki bir çembertaş yapısına ait taşlarla (a, b), oyma tekniğiyle 

yapılmış bir taş kap (Delikli-taş, c). 
(www.celticnz.co.nz/hot_mail6.htm). 

 

Resimde sağda görülen oyma tekniğiyle yapılmış taş kap, Antik Patu-paiarehe’lerce yapılmış 

“dibek ve tokmağı”na ait bir takımdır. Bu eser, Batley House’de yaşayan yaşlı bir bey 

tarafından, Arapoa nehrinin kıyısındaki Tinepai’nin doğu sahili Kaipara’daki Pahi’de ele 

geçmiştir. Olasılıkla, Delikli-taş fonksiyonuna da sahip olmalıydı”.
63

  

 

Boğazkale (eski Boğazköy) Hattuşa’da (URUḪa-at-tu-ša; Ḫattuša) 

Yerkapı rampası. Yukarıda değinilen Yeni Zelanda 

Maungaturoto’daki Antik Patu-paiarehe taş rampasıyla 

karşılaştırınız.  
Hattusa-Wikipedia, the free encyclopedia: (en.wikipedia.org/wiki/Hattusa-

51k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çin’den sonra Endonezya adaları ve oradan da güneyde Yeni 

Kaledonya ve Yeni Zelanda’ya göçen Patu-paiarehe’lerin 

Çanak Çömlekli Neolitik’ten (Pottery Neolithic-PN), Delikli-

taş ve taş kapların hakim olduğu Akeramik Neolitiğe geçtikleri anlaşılıyor. Bu kültüre sahip 

topluluğun eserlerini meydana getirdikleri aletlerden taş baltaların (zax), kap yapmaya uygun 

taşların seçilmesinin ardından, balta marifetiyle çeşitli açılardan vuruşlarla oyularak 

şekillendirildiği anlaşılmaktadır. İlk resimde gördüğümüz baltalar, deliklerine uygun ahşap, 

sağlam kemik ya da maden filizlerinden yapılmış saplar geçirilerek kullanılmışlardır. İkinci 

örneğin delikli kısmı ise, baltanın üst bölümünde yer almaktadır. 

                                                 
63

 Hulme, K. (2004) Lapita Pottery Facial İmages, (www.celticnz.co.nz/hot_mail6.htm). 

 

http://www.celticnz.co.nz/hot_mail6.htm
http://www.celticnz.co.nz/hot_mail6.htm
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a= Neolitik dönemde taş kapları yapmaya yarayan taş baltalar (zax); b= Endonezya 

adalarında, Lapita kültürüne ait taş kapların yapıldığı bir taş balta. 
a. (history.cultural-china.com/en/51H1354H1957.html). 

b. (jennifermeansdesign.com/IMPORTS1.htm). 

 

  
 

a= Alabaster’den yapılmış Sümer taş kâsesi (Delikli-taş). Kâsenin yan orta tutamaklarının kobra 

yılanı betimleri şeklinde olduğu görülüyor; b= Bolivya’da bulunmuş bir Delikli-taş Fuente Magna 

(Fuente Bowl-Rosetta Stone of the Americas) adını taşıyor. Taşın üzerinde önemli betimler, açıkça 

Mezoamerikan kültürlerinin kaynağına işaret ediyor. Kuyrukları, bize göre karşı ortadan çıkan ikiz 

yılanlar,
64

 taş kâsenin iki yanından dolaşıp, başları ön iki yana yayılmış durumda. Buradaki kenarın 

orta boşluğunda, içi boylamasına çukur olan bir tümsek var. Bu tümseğin iç boşluğu, etrafı dağlarla 

çevrili Kem’i işaret ediyor. Ancak Kem, tam ortadan ikiye ayrılmış. Her iki yandan gelen “İkiz 

yılanlar” Kem’i tehdit ediyorlar. Bunun altında, olasılıkla ikiz timsah betimleri yer alıyor. Kuyrukları 

birbirlerine geçmiş, ancak başları ayrı. Tam olarak Kem çukurunun altında bulunan bu hayvanların, 

burada oluşmuş tektonik olayları tetikledikleri anlaşılıyor. Bu hayvanlar, Eti’lerde porsuk olarak 

gösterilmişti. Buranın Kem (Tarım havzası) olduğunu, soldaki akbaba ve sağdaki kobra yılanı 

tasvirlerinden anlıyoruz. Sağdaki kulbun, Uzak Doğu’da Hongshan kültürü ve Rapa Nui adasındaki 

tabletlerde pek çok örneklerini gördüğümüz “Solucan ejder” olduğu anlaşılıyor. Kulbun çanağa 

birleştiği üst kısımda bir insan başı, diğer kulpta ise iki göz, ya da iki Delikli-taş sembolü yer alıyor; 

c= Fuente Magna’nın iç kısmında, İkiz yılanların Kem’e doğru hareketleri, ortada oturan bir tanrı 

tarafından, yılanların başları tutularak engellenmeye çalışılıyor. Tanrının iki yanında, olasılıkla 

olayın geçtiği yeri gösterir haritamsı işaretler yer alıyor. Bunlardan sonra, her iki yanda ikişer 

meandr motif ve daha sonra, sol tarafa doğru Sami dillerinden, olasılıkla Sina kökenli çiviyazısı etkisi 

gösteren bir metinle, sağ tarafta çiviyazısı metinler (?) bulunmaktadır.
65

 

                                                 
64

 Çatal Höyük’ün VI. Tabakasındaki bir erkek gömütünde ele geçen, çakmaktaşından yapılmış bir tören 

hançerinin, kemikten yapılmış sapındaki ikiz yılan betimleriyle karşılaştırınız. 
65

 Eser, Titikaka gölü civarında, La Paz kentine 75-80 km uzaklıkta Tiwanaku’da bulunmuş. İçindeki çivi 

yazıtları nedeniyle Sümer-Akad döneminde İÖ 3500-3000’e tarihlenmiş. Bize göre eser, Uzak Doğu’daki ortak 

bir kültürün, tektonik olaylar ve Büyük tufanın ardından, doğu ve batı yönlerindeki hareketlerine işaret ediyor 

http://history.cultural-china.com/en/51H1354H1957.html
http://jennifermeansdesign.com/IMPORTS1.htm
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a.(www.edgarlowen.com/a43ane.html). 

b. (www.world-mysteries.com/sar_8.html). 

 

  
a= Fuente Magna’nın üstten görünümü; b= Aynı taş kabın iç kısmında, İki yanındaki İkiz yılanları 

elleriyle kavrayarak, onları durağan hale getirmeye (stabilize etmeye) uğraşan bir İnka figürü. 
a.(www.faculty.ucr.edu/.../archeol/fuentema.htm).  
b. (www.atlantisbolivia.org/fuentemagna.htm). 
 

  
a= Fuente Magna taş kasesinin arka tarafından görünüm; b. Görünümün açıklık kazanması için, resim 

üzerindeki çizgiler sarı renkle tamamlanmıştır. Ortaya çıkan tabloda şunları saptayabiliyoruz: Arka 

tarafta, kayalık, ya da dağlık bir mekan önünde dar bir sahil şeridi yer alıyor. Bunun hemen kıyı 

kenarında iki kayık (gemi ?) yan yana durmaktadır. Kayıklar, biraz ileride değineceğimiz waka hourua 

denilen, birbirlerine bağlanıp üzerleri sal şeklinde döşenmiş tipteki deniz araçları da olabilir. Ancak, 

oldukça kalabalık ve karışık tasvirde bunu çözümlemek oldukça zordur. Görünüşe göre, kayıkların dümen 

ve dümencilerden anlaşıldığı kadarıyla kıç tarafları sağda, pruvaları ise soldadır. Her iki kayığın arka 

tarafında birer dümenci var. En öndeki dümenci, iskemleye oturmuş, arkadaki diz çökmüş vaziyette. 

Öndeki dümencinin solunda, bu figürlere göre oldukça büyük boyutta betimlenmiş, oturur durumdaki 

figür, bir kadına benziyor. Ona, sağ tarafındaki güçlü bir erkek (tanrı Viracocha. Bize göre İnka’ların 

Nuh’u), yere diz çökerek eşine sarılmış, onu teskin eder pozisyonda. Arkadaki kayıkta, cinsiyeti 

saptanamayan bir figür, yükselen sulara dikkatle bakarken, kucağında bebeğini taşıyor. Özellikle taş 

işçiliklerinde, eserleri izleyecek olanlara deniz ve dalga tasvirlerini yansıtabilmek olağan üstü zor 

olmasına karşın, sanatçı deniz sularının kayıkların seviyesinden yükseklere ve onların içine kadar 

girdiğini son derece başarılı bir şekilde anlatmış. İki kayığın burun taraflarında, olasılıkla birer boynuzlu 

baş var. Boğadan daha çok, birer erkek başlarına (Gorgo ?) benziyorlar? Fuente Magna’nın iki 

tarafındaki betimlerden çıkarılabilecek bir tek sonuç var, o da; her iki sahnede, Uzak Doğu’daki olağan 

üstü güçteki tektonik olayların bir yüzde, bunun ardından oluşan Büyük tufan olaylarının diğer yüzde 

tasvir edilmiş olduğudur. 

 

                                                                                                                                                         
olmalıdır. Bu nedenle, bu tür yazının, olaylardan çok kısa bir süre önce Uzak doğuda işlev kazanmış olmlıdır. 

Eğer böyle ise, benzer eserlerin burada bir yerlerde de ele geçmesi gerekir. Aksi durumda bu eser, Mısır, Sümer 

ve Akad’larla Mezoamerikan kültürleri arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Aynı kanıda olmamamıza 

karşın, Fuente Magna’nın içindeki çiviyazılarıyla Sümer-Akad çiviyazılarının dilbilimciler tarafından 

karşılaştırılması ve sonucun açıklanmasının gerekliliği ortadadır. 

http://www.edgarlowen.com/a43ane.html
http://www.world-mysteries.com/sar_8.html
http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/archeol/fuentema.htm
http://www.atlantisbolivia.org/fuentemagna.htm


 28 

 
  

a= Fuente Magna’nın iç bölümünde yer alan çiviyazıları; b= Bir Sümer tabletindeki çiviyazısından örnek; 

c= Akad çiviyazısı örneği. Sümer ya da Akad çiviyazılarının Fuente Magna’daki çiviyazılarına 

benzemedikleri görülüyor. Ancak, Fuente Magna çiviyazısının, Sümer ve Akad çiviyazılarının kökenine 

işaret ettiği ileri sürülebilir. Bu nedenle yazının, ileri sürülen İÖ 3500 tarihinden daha erkene 

tarihlenmesi gerektiği kanısındayız.
66

 

 

     Dolayısıyla, Yeni Zelanda’da yapılmış taş kapların, Nevali Çori ve Göbekli Tepe’nin Çanak     

     Çömleksiz Neolitik taş kaplarıyla benzer biçimler taşımış oldukları anlaşılmaktadır. 
 

 
Pasifik okyanusu ve Endonezya’da Büyük tufan öncesinde, İÖ 5000-3500 yılları arası kültür 

dağılımı.
67

 

 

Dikilitaş B/14: “B” Yapısı’nın tamamı henüz açılmamış. Schmidt, merkezi taşlar dışında, 

yalnızca diğer iki dikilitaşta daha kabartma eserlerin olduğunu belirtiyor. Bunlar Dikilitaş 6 ve 

14’tür. Dikilitaş 14’ün “T” başlığının üzerinde olduğu görülen tilki betiminin her iki yöndeki 

bölümleri, büyük oranda çevre duvarlarıyla kapatılmış. Bu nedenle, doğal olarak üzerindeki 

sembolün ne olduğu hakkında bugüne kadar sağlıklı bir sonuca ulaşılamamış. Ancak, 

yukarıda elde ettiğimiz bilgiler ve gerçekleştirdiğimiz çizim sayesinde, bu hayvanın Komodo 

ejderi olduğu ortaya çıkmıştır.
68

 
 

                                                 
66

 İnka’ların bu yazıyı neden kullanmadıkları merak konusudur. Bize göre olasılıklar şöyle sıralanabilir: 1. 

Çiviyazısı Büyük tufan öncesinde henüz bulunmuştur. Şili’de karaya çıkan ve yazıyı bilen İnka’lar, toplu ölümle 

sonuçlanan bir olayla karşılaşmışlar, Fuente Magna bunlardan geriye kalmıştır; 2. Yazı, Uzak Doğu’dan Şili’ye 

uzanan kutsal bir ifade içermektedir. Bu nedenle bu yazıyı kullanmak, kutsal inançları dışında kalmıştır; 3.  Şili 

kıyılarına varan ilk göçmenlerin ardından, nedeni bilinmeyen bir ara evre geçirilmiş, bu arada da yazı unutulmuş 

olabilir. 
67

 Onians, J. a.g.e. s.50. 
68

 Schmidt, K. a.g.e., s.129, Res.53. 
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Dikilitaş B/15: Yazara göre, bu taşta da diğerlerinde olduğu gibi kol kalınlığında bir delik 

vardır. Ancak bunun kör bir delik olduğu anlaşılıyor. Batıda, yalnızca kabartmalı baş tarafı 

açığa çıkarılmış. Schmidt’e göre burada, beş parmaklı ayağı olan bir hayvan, bir ayı, aslan ya 

da leopar kabartması yer almaktadır.
69

 

 
Schmidt’e göre, belki bir tilki kabartmasının tasvir edildiği 

Dikilitaş 14. Bize göre burada tasvir edilmiş hayvan, Komodo 

ejderi olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikilitaş B/6: Schmidt’in, dikilitaşın “T” başlığının yan yüzünde saptadığı betim son derece 

önemlidir. Yazar bu hayvanı sürüngen, ya da leopar [–“Doğuran Tanrıçalı” Grup Resmi?] 

olarak tanımlamış. Ancak Göbekli Tepe sakinlerinin, Yeni Zelanda’dan başlayıp Endonezya 

adaları yoluyla Anadolu yönünde sürdürdükleri anlaşılan göç yollarına baktığımızda, yazarın 

ilk tahmin ettiği sürüngen motifinin, yolculuk haritasına bire bir oturduğunu görüyoruz. Yani 

bu hayvan, büyük olasılıkla Bali adasının ünlü çatal dilli sürüngeni Komado ejderi-Veranus 

Komodoensis’tir Comodor (Komado)]. B ve A yapılarına genel anlamda baktığımızda, tilki 

betimlerinin yer aldığı B Yapısındaki 9 ve 15 numaralı dikilitaşların arasından geçerken, Yeni 

Zelanda’dan çıkıp, 6 ve 7 numaralı dikilitaşlar arasından Bali adasına girmiş oluyoruz. 

Dolayısıyla bu yolculuğun, Yeni Zelanda’dan Anadolu’ya doğru yapılan, İngiltere, İrlanda ve 

İspanya’nın Minorka adaları haricindeki son yolculuk olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.139, Res.58, 59. 
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a= Göbekli Tepe’de, Dikilitaş 6’da, “T” başlığın arka yüzündeki dört ayaklı sürüngen; b= 
Yeni Zelanda taş işçiliğinden bir örnek. Olasılıkla bir deniz kaplumbağası betimlenmiş. 
a. Klaus Schmidt, 2007. 

b. (www.myspace.com/tkhrox). 

 

Teiresias’ın “Çatal adası” dediği Bali’nin çatal dilli sürüngeni 

Komado ejderi Comodor (Komado) Dragon. 

Scientific American: The Komado Dragon Scientific American.com...: 

(www.scientificamerican.com/print_version.cfm?articleID=000EFE16-

865c1CD6-B4A8809EC588EEDF-37k). 

 

 

Buradaki ejder heykelciği, üstten kuşbakışı biçiminde tasvir 

edilmiş. Bunun altında gövdede yer alan diğer hayvan ise, 

tamamı açılmamış olması nedeniyle tümü görülemese de, 

oldukça kalın kıvrımlı bir yılan betimidir. 

 

Bize göre, birden çok fazla olduğu anlaşılan kutsal alanların, 

bölgede yer alım sıralarının da bir anlamı olabilir. Örneğin, 

B Yapısı’na bu bağlamda baktığımızda, tilki betimlerinin 

ejder betimine göre kuzey merkezde yer aldığı görülüyor. 

Yeni Zelanda, Bali adasına göre güneyde kalmaktadır. Dolayısıyla, Yeni Zelanda’dan (güney) 

çıkışla Bali yönünde (kuzey) göç eden Patu-paiarehe’lerin hareket doğrultusunda, buradaki 

tasvirlerin yer aldığı yönler arasında bir terslik vardır. Yani, A ve B yapıları yer değiştirmiş 

olsaydı, haritasal uyum sağlanmış olacaktı. Bu kapsamda, kutsal alanın tamamının açılması 

halinde, diğer dikilitaşların, bu yönde yapılacak bir çalışmaya ışık tutabileceği, olasılıkla 

dairesel bir değerlendirme yapıldığında, belki de ilk çıkış noktalarından Anadolu’ya 

varışlarına kadar bir yol haritasının çizilmiş olabileceği varsayımını düşünmek, son derece 

heyecan ve umutla bekleyebileceğimiz bir son olabilir. Tabii ki bu değerlendirmelerin, aynı 

tabakadaki yapılar arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

 
Büyük olasılıkla, Yeni 

Zelanda’ya göç 

etmeden önce, Patu-

paiarehe’lerin bir süre 

ikamet etmiş 

olabilecekleri Komodo 

adasının coğrafi 

konumu. 

 

 

4. C Yapısı – Erkek Yaban Domuzu Dairesine Giden Bir Giriş (Dromos) ? 

Yazar C Yapısını, haklı olarak dromos’lu yapı olarak tanımlamış. Klytemnestra’nın mezarı 

olarak örneklediği Miken mezarı ise en erken İÖ 1600-1100 arasına tarihlendirilebilir. Oysa 

Uzak Doğu’da ilk örneklerini, Yangshao kültüründe İÖ 5000-3000 tarihleri arasında 

gördüğümüz dromos’lu piramidal yapıların devamını Afrika’daki Nübye’de Meroe piramit 

mezarlarında görüyoruz.
70

 Dolayısıyla, Yunanistan’da görülen dromos’lu yapıların kökeninin 

Uzak Doğu olduğu açıktır. 
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 Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, s.106. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myspace.com/tkhrox
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Yine aynı yapıda, “U” biçimli kapı taşının arkasında bulunmuş, ters yatan erkek yaban 

domuzu tasvirli kabartma levhasının, bir duvar levhası (ortostad-orthostat) olduğu anlaşılmış. 

Bize göre ölü bir yaban domuzunu gösterir bu sahne, yaban domuzlarının sembolize edildiği 

Komodo adasında doğmuş yeni bir felaketi ifade etmektedir. Sanatçı, bu yeni felaketin 

ardından yeni bir kapı açarak, uzun bir yolculuktan sonra (uzun dromos) başka bir yere göç 

edildiğine işaret etmekte olmalıdır. Yani Schmidt’in dediği gibi, burası “Ölüler ülkesi”ne giriş 

değil, Lapita’lıların Komodo adasından (Ölüler ülkesi) kaçışlarıdır.
71

  

 
Kendi payımıza, Büyük tufan sonrasında, ölmüş bir yakınını yerden 

üzüntüyle kaldırırken, yalvarırcasına göğe (güneş tanrıya) bakan bir 

Uzak Doğulu betimi (Klaus Schmidt, 2007). 
 

Komodo adasında yoğun biçimde bulunan yaban domuzları, 

adanın sembolünü oluşturmuşlar. Bu sembolün, benzer biçimde 

İç Moğolistan ve Çin’de İÖ 4000’den önceye ait olan kutsal 

hayvanlardan Tüylü kotuzun (Yak öküzü-daha sonra Gorgo 

başına dönüşmüştür) yerini aldığı anlaşılıyor. Bu bağlamda, 

sembol olarak seçilen hayvanların, yaşadıkları bölgedeki 

yoğunluklarına göre seçildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 

bugün bile hala daha devam eden, bölgelere göre 

saptayabildiğimiz hayvan yoğunlukları, ya da önemli diğer 

özelliklere göre baskın karakter taşıyan coğrafi tanımlar günümüze, geçmişimiz hakkında 

birer şifre taşımaktadırlar. Bu nedenle, yazarın Antik mitolojideki apotropeik (tehlikelerden 

koruyucu güç) kerberos ile yabani domuz arasındaki benzetiminde, onunla aynı kanıda 

değiliz. Zira buradaki yaban domuzları, Hades’in girişini kontrol eden kapı bekçisi değil, 

yaşanan bölgedeki felaketin sembolü ve aynı zamanda da kurbanıdırlar.
72

  

 

 
 

 

Hongshan kültüründen, Büyük tufandaki felaketle ilgili olduğu anlaşılan heykelcikler: a= Kucağında, 

ölen bir yakınını taşımış olabilecek figürin; b= Ölmüş bir yakınını, yerden kaldırmak üzere, yere diz 

                                                 
71

 İÖ 10. bin çok erken bir tarih olsa da, yazarın Avustralya  yerlileri Aborjinler ile Yukarı Mezopotamya 

arasında düşsel bir patikayı düşünmesi, onun bu konudaki sezilerinin doğruluğuna işaret etmektedir. Schmidt, K. 

a.g.e., s.142,143, 225, Res.66, 67, 76. 
72

 Schmidt, K. a.g.e., s.144. 
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çökmüş bir başka heykelcik;
73

 c= Tüylü kotuzun, boynuzlarıyla göğsünden yakalayıp, lamar, ya da 

selden çıkarttığı ölü bir Hongshan’lı. 
a. (EBay Store-CHİNA NOTION:Hongshan Culture: Ancient Chinese: stores.ebay.com/HHINA-NOTION-

Hongshan-Culture-WOQQcolZ4QqdirZ1Qqfsub23755686QqftidZ2QQtZkm-60k). 

b. Aynı kaynak. 

c. Aynı kaynak. 

 

 

Schmidt, apotropeik yorumuna değinirken, bazı heykellerde insan ya da hayvanların insan 

kafalarına sarılmış durumda tasvir edildiklerinden bahsetmektedir. Biz, dizleri üzerine 

çökmüş durumdaki bu heykelin, bir insan kafasını değil, olasılıkla oluşan felakette kaybettiği 

bir yakınını (çocuğu olabilir) kucaklayıp topraktan kaldırırken, bir taraftan sanki tanrılara 

“Günahı neydi?” dercesine göğe doğru bakmakta olduğu sanısındayız.
74

 Benzer heykelcikleri, 

Uzak Doğu’da Hongshan kültürüne ait figürinlerde görüyoruz. İlk heykelcikte, yere diz 

çökmüş, ellerini dua pozisyonunda göğe doğru açmış (ya da kucağında birini taşıyan) bir 

insan; ikincide, yine yere diz çökmüş diğer bir insan figürünün, yerdeki bir şeye doğru 

uzandığı (belki ölen bir yakını ya da çocuğunu yerden kaldırmak istercesine); üçüncü figürde 

ise, Uzak Doğu’nun kutsal Tüylü kotuzunun, boynuzlarıyla göğsünden tutup kaldırmaya 

çalıştığı, olasılıkla ölü bir adam betimini görmemiz mümkündür. Tüylü kotuz daha sonra 

Gorgo’ya dönüşecek ve Kızılderili totemlerindeki yerini alacaktır. 

 

Benzeri bir betimi, Göbekli Tepe’ye çok yakın, Yazılıkaya Eti kabartmalarında görüyoruz. 

Tıpkı Göbekli Tepe’de diz çökmüş heykelde olduğu gibi, burada “Tanrılar geçidi” olarak 

tanımlanmış kabartma kompozisyonun, aslında, kucaklarında ölüleri taşıyan Aith (Eth-Eti) 

halkı olduğu anlaşılmıştır. Betimlerin, Uzak Doğu’da on binlerce insanın hayatına mal olan 

Büyük tufan olayıyla yakından ilişkili olduğu ortadadır. 

 

Tanrılar geçidi olarak 

tanımlanan kabartma. Bize göre 

buradaki figürlerin işleniş tarzı, 

Yazılıkaya’daki diğerlerinden 

farklıdır. Sağ baştaki figürden 

itibaren, art arda, her şahıs 

kucağında bir ölüyü taşımaktadır. 

Toplu ölümler, büyük olasılıkla 

Büyük tufan öncesi ve sonrası 

felaketlere işaret etmektedir. 
(www.uned.es/.../HITITAS/yazilikaya-

swordgod.gif). 
 

Dikilitaş C/26, 28: Her iki dikilitaşın alınları üzerindeki küçük erkek yaban domuzu 

kabartmaları ilgi çekicidir. Schmidt’in ifadesine göre, Dikilitaş 28’de, gövdenin sağ yüzünde 

aynı şekilde yer alan başka bir hayvan kabartması, ön yüzünde ise soyut bir sembol yer 

almaktadır. Sembol, dikey bir yarımayın, yatay durumdaki bir kirişin üzerinde yer aldığı bir 

                                                 
73

 Önceki bir yazımızda, aynı figürü şöyle tanımlamıştık: “Bağ bozumu döneminde, diz çökmüş, dua eder 

pozisyonundaki bir şaman figürü”. Konu hakkındaki bilgilerimiz arttıkça, geçmişte yapılan bazı hatalar ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, yazıda ifade ettiğimiz aynı figür hakkındaki yorumu, yukarıdaki şekilde düzeltiriz. 

Bkz. Düzgüner, F (2009) “Yurt, Praitorion, Kilise ve Cami Mimarisi İlişkileriyle Volkanlar”, 

(www.hermetics.org/yurtlar.html). 
74

 Schmidt, K. a.g.e., Res.69. 
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şekildir. Yazara göre bu iki işaret, papaz atkısı benzeri yan şeritlerle çevrelenmektedir. 

Benzeri bir sembol, Dikilitaş 18’de de yer alıyor.
75

 

 

Dikilitaş C/23: Schmidt’e göre, Bu taşın sol gövde yüzeyinde, neredeyse doğal ölçülerde bir 

yaban domuzu (Komodo adası) kabartması görülebilmektedir. Hayvanın gövdesi, tümüyle 

çevre duvarı tarafından kapatılmıştır. 

 

Dikilitaş C/11, 25: Yazar’a göre Dikilitaş 25, tahrip olmamasına karşın göze çarpan bir 

özelliğe sahip değildir. Dikilitaş 11’in ise, “T” biçimli baş kısmı tahrip görmüştür. 1.5 m 

derinliğe kadar açığa çıkartılan batı yüzü, orta çevre duvarı tarafından tamamen kapatılmış 

olduğundan, üzerinde kabartma olup olmadığı anlaşılamamıştır.  

 
Dikilitaş 26’nın yan yüzündeki yaban domuzu kabartması. 
 

 

 

 

 

Dikilitaş C/12: Schmidt “T” başlıkta yer alan betimleri “Ağdaki 

Ördekler?” olarak tanımlamış. Kendi payımıza ördekler, Çin’de 

Choukoutien (Zhoukoundianai) yakınlarındaki Antik Kazlar geçidi’ni 

(Goose pass) hatırlatmaktadır.
76

 Dolayısıyla ördek ya da kaz motifleri, 

Aith’lerin bu merkezden çıkışlarını, yani yaptıkları göçün kaynağını 

işaret etmektedir. Ağ şeklindeki arka plan, bölgede yaşanan şiddetli 

depremlerin toprakta yarattığı titreşimler ya da yarıklara işaret 

etmektedir. Zira buradaki çizgisel betimler, kuşların alt kısmında işlenen 

dağ tasvirlerinden oldukça farklıdır. Kazlar, tektonik olaylardan 

duydukları korku nedeniyle göğe yükselmişler ve dağların üzerinden 

uçarak uzaklara olan yolculuklarına başlamışlardır. Betimdeki dağlar, büyük olasılıkla Patu-

paiarehe’lerin ana vatanları olan, etrafı dağlarla çevrili Erg-enek-on’dur.  Aith’lerin bu 

merkezden Vietnam, Kamboçya, Tayland, Sumatra, Bali, Nusa tenggara, Komodo, Ethi 

(Maré) adalarıyla Yeni Zelanda’ya kadar yaptıkları yolculuk hatırlandığında, kazların da aynı 

bölgelere yaptıkları göçler anlam kazanmaktadır. Başlığın sol altında, yazarın kol genişliğinde 

olarak tanımladığı deliği görebiliyoruz. 

 
Dikilitaş 28’de, papaz atkısı içindeki, altta yatay bir kiriş ve 

üzerinde dikey duran yarım ay sembolü. Aslı tam olarak 

görülemediğinden temsili olarak çizilmiştir. Sembolün, Göbekli 

Tepe’lilerin Çin’den Bali, ya da Nusa Tenggara ve Komodo 

adasına kadar olan ilk göçlerine işaret ettiği sanısındayız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 Schmidt, K. a.g.e., s.138, Res.80. 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.139, Res.59. 

 

 



 34 

Dikilitaşın ortaya çıkarılmış bölümünde, üstte dişlerini gösteren bir yaban domuzu ve bunun 

hemen altında, Schmidt’in de dediği gibi bir tilki tasvirinin yaklaşık üçte birlik ön kısmını 

görebilmekteyiz. Yaban domuzları (wild boars), Uzak Doğu’da Srilanka, Sumatra, Cava, 

Japonya, Ryukyu adaları, Tayvan, Hainan ve Doğu Hint adalarıyla özellikle Komodo 

adasında çok miktarda yaşamaktadırlar. Komodo adasının, özellikle Doğu Nusa Tenggara 

(Sumbawa) ile Batı Nusa Tenggara (Flores) adaları arasındaki konumu dikkat çekicidir. 

Domuzların en bol olduğu adanın bu özelliği, güneyde Yeni Zelanda’ya olan göçler sırasında, 

Bali adasının ardından, olasılıkla ikinci konakladıkları yer olduğunu gösterir bir kanıt 

oluşturuyor olabilir. 

 

  

a= Dikilitaş 12’nin, kabartmalarla dolu sağ yanı; b= Aynı dikilitaşın ön yüzünde, yaban domuzu, sol 

yanda ise, ana tavşan etrafında öbeklenmiş pek çok yavru tavşan, hak edilerek oyulmuş iki yılan, tilki, 

ceylan ve Komodo ejderi tasvirleri. 
 

 

 

 

Burada yer alan hayvan sıralamasına bakacak olursak, Antik Patu-paiarehe’lerin bizlere 

anlatmak istediklerini daha iyi kavramamız olasıdır. En üstte, tektonik olayların neden olduğu 

depremler nedeniyle, kuşları takip ederek başlayan göç; daha sonraki bir zamanda, domuz 

resmiyle sembolize edilmiş Komodo adasında, belirsiz bir süre yerleşimleri; en altta ise, 

Komodo adasında yeniden oluşan tektonik olaylar nedeniyle, Yeni Zelanda’nın sembolü olan 

Tilki buzuluna işaret eden tilki betimiyle birlikte Yeni Zelanda’ya varışın tasvir edildiği 

anlaşılmaktadır. 

 

“T” başlığın alnında da bir yaban domuzu tasviri yer almaktadır. Arka tarafında ise, varlıkları 

kazınarak yok edilmeye çalışılmış iki yılan betimini görüyoruz. Bunların hemen sol altında 

saptadığımız oldukça büyük boyuttaki tavşan tasvirinin tek olmadığını, kâh annelerinin sırtına 

çıkarak saklanan, kâh onun önünde sol tarafa doğru hızla koşarak kaçan korkmuş tavşan 

betimlerine ek olarak, sayılarını saptayamadığımız daha pek çok tavşan tasvirlerinin varlığı 

anlaşılmaktadır. “T” başlığın bu yönde sağ tarafındaki uçta, yerde otlayan bir yaban keçisi 

başı ile bunun karşısında, saldırmak üzere bekleyen bir Komodo ejderini saptamamız olasıdır.  

 

Üstteki yılanların boyları kısadır. Tavşan motifiyle yılanlar arasında olasılıkla küçük bir tilki 

motifi yer alıyor. Genel anlamda, yılanların büyüklük ve uzunlukları depremin çok şiddetli; 
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kısa ve küçük oluşları, onlardan zarar görmediklerini ve düşük ölçekli depremler olduklarını 

gösteriyor olabilir. Yani aynı zamanda, depremlerin ölçütlerine de işaret etmektedirler. 

Olasılıkla yılan betimlerinin sonradan kazılarak yok edilmeleri, artık depremlerden 

kurtuldukları, ya da depremlerin kökünün kazındığı anlamlarına gelmektedir. Tavşanların en 

bol bulunduğu ada Yeni Zelanda’dır. Buradaki tavşan ve tilki motifleri, Patu paiarehe’lerin 

bulundukları yerin açık kanıtını oluşturmaktadır. 

 

Schmidt, yapıların üzerinin örtülü olmadığına kanıt olarak, C Yapısı’nın duvarı üzerinde in 

situ şeklinde ele geçen yırtıcı bir hayvan heykelinin varlığını ileri sürüyor. Bu heykele 

dikkatlice baktığımızda, sol tarafın duvar yapısına uydurulmak üzere oluşturulan çıkıntının 

oldukça düzgün bir işçilik gösterdiği, ancak sağ tarafının yine düzgünce bir şekilde kırılmış 

olduğu anlaşılıyor. Heykel, olasılıkla vaktiyle bir heykel grubundan, ya da iç mimarideki 

yerinden çıkarılmış, ya da kopmuş olabilir. Kazı sırasında in situ olan bir eserin, zamanındaki 

yerinin de mutlaka burası olacağı anlamına gelmediği kanısındayız.
77

 

 

 
C Yapısı’nın hemen arkasındaki kapı delik taşının üstünde, ters yatmış yaban domuzu kabartması..   

 

 

 

Diğer tarafta Qermez Dere, Jerf el-Ahmar kült yapısı EA53 ve Nevali Çori III. Evre’deki kült 

yapılarında, Göbekli Tepe kutsal alanındaki yapıların ilk örneklerini görüyoruz. Jerf el- 

Ahmar’daki kült yapısının rekonstrüksiyonunda da görüldüğü gibi, her üç kült yapısının da 

üzerlerinin, bir tavan örtüsüne sahip olduğu açıktır.
78

 Bu nedenle biz, şimdilik kaydıyla, 

                                                 
77

 Schmidt, K. a.g.e., s.141, Res.63, 64. 
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 Bıçakçı, E. (2009) “Neolitik Dönemde Anadolu ve Trakya’da Malzeme ve Mimarlık”, Mimarlıkta Malzeme, 

Sayı: 12, s.36, 40, 41, Res.4, 18, 21. 
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Stonehenge’den önceki ilk kubbeli yapıların Kuzey Mezopotamya’da oluşturulmuş olduğu 

kanısındayız. 

 

5. D Yapısı – Taş Çağı Hayvanat Bahçesinde 

Merkezi Dikilitaş D/18: Schmidt, bu taşı Nevali Çori’deki dikilitaşlara benzetmiş. Yazar, 

“T” formunun altındaki gövdenin yan dar tarafında stola (iki yandan aşağıya doğru dikey 

olarak inen kabartma çift bant) ve geniş yüzeyde ise kollar bulunmaktadır diyor.
79

 
 

“T” başlığın dar yanındaki sembol, bizlere çok önemli bir şeyleri anlatmaktadır. Üstte “ ” 

harfine benzeyen işaret, Patu-paiarehe’lerin son olarak vardıkları Göbekli Tepe ve civarındaki 

yerleşime işaret ediyor. “ ”nin sol dikey çizgisi Avrupa-Afrika kuzey-güney çizgisini; 

sağdaki dikey çizgi ise, Asya’dan Yeni Zelanda’ya kadar olan doğrultuya işaret etmektedir. 

Ortada elips şeklinde içi boş olan bağlaç, Yeni Zelanda’nın kutsal sembollerinden Delikli- 

taş’tır. Patu-paiarehe’leri sembolize eden Delikli-taş, her iki kıta arasına yerleştirilerek, 

onların bu iki kıtayı birleştiren yerde, yani Anadolu’da olduklarını ifade etmektedir. 

 

Bunun hemen aşağısında yer alan yatay ay motifi içinde yer alan sembol, yine bir Delikli-

taş’tır. Patu-paiarehe’ler bizlere bu kez, Anadolu’ya geldikleri yeri, yani Çin’den Endonezya 

adalarına kadar olan adalar grubunun oluşturdu ay motifine bağlı, onun içinde yer alan Yeni 

Zelanda’yı işaret etmektedirler. Dolayısıyla, buradaki her iki Delikli-taş bir Bullaum-stone 

olup bizlere Yeni Zelanda’yı göstermektedir. 
 

 
  

a= D Yapısında, Dikilitaş 18’in konumu; b= Dikilitaş 18’den ayrıntı; c= Dikilitaş 18’in göğüs 

tarafında “H” biçimli sembolün altında, ay formlu şekil içindeki ortası delikli çember.  
a. Klaus Schmidt, 2007. 

 

 

Taşın geniş gövdesinde, Schmidt’in Nevali Çori’deki örneklere bakarak “kol” şeklinde 

tanımladığı betimler hakkında, onunla aynı görüşte değiliz. Kolun omuz kısmının “ ” 

sembolü hizasından çıkmış olması dikkat çekicidir. Bize göre bu betim, saban (enek), ya da 

orağa (kalıç) işaret etmektedir.
80

 Yani Anadolu’ya geldiklerinde burada mevcut olmayan 

tarımı, Yeni Zelanda’dan kendilerinin getirdiklerini anlatmak istemişlerdir. 

 

Yukarıdaki tasvir bir enek, yani saban sapı ve onun ucuna takılan metal (bronz) kısımdır. 

Olasılıkla metal kısım bir bağ ile enek’e bağlanmıştı. Bunu resimde de saptamamız 

mümkündür. “T” başlığın altında yer alan alın üzerindeki ay motifi, Patu Paiarehe’lerin Yeni 

Zelanda’dan Güney Doğu Anadolu’ya (Göbekli Tepe) yaptıkları yay şeklindeki seyahatlerini; 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.149, Res.75-81. 
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 Aşağıda, Mısır Ölüler kitabından alınan resimdeki “enek=saban” ve kalıç’la (orak) karşılaştırınız. 
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İçindeki daire, Delikli Taş Kültürü’nü, Üstteki “ ” motifi, Avrupa-Afrika, Asya-Endonezya 

adaları arasında, kültürlerini taşıdıkları yeri, yani Anadolu’yu gösteriyor. Ortadaki Delikli taş, 

kültürlerinin vardığı o zamanki son noktayı, yani Göbekli Tepe’yi işaret etmektedir. 

 
D Yapısı’nda, batı yönündeki merkezi dikilitaşın göğüs kısmındaki 

bukranion kabartması. 
 

 

Betimlerde saptanan bu olağan üstü anlatım tarzı, 

günümüzde abartılı bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak 

bu üstün kültürdeki anlatım zenginliğine işaret eden Ramirez 

Kodeksi’nden alınmış aşağıdaki Aztek betimine 

baktığımızda, bunun hiç de öyle olmadığı anlaşılıyor. 

Piramidal bir yapıya ait olduğu açık olan betimde, Anadolu-

Yunan mitolojisinde Hayat Ağacı’nı tasvir ettiğini 

bildiğimiz sütunları, burada da görmekteyiz. İkiz tapınağa 

ulaşan ve ilginç bir şekilde perspektif olarak tasvir edilmiş 

merdivenlerin alt basamak seviyesinden başlayan sütun 

kaideleri, sütun gövde ve başlıkları, abaküs (tamu-ölüler 

diyarı-Hesap tahtası) seviyesinde betimlenmiş düz bir 

alanda, Tlaloc ve Huitzilopohtli’ye kadar yine perspektif verilerek uzatılmış.
81

 Sanatçının, 

Tlaloc ve Huitzilopohtli’nin görüntüsünü bozmamak ve tamu alanına yerleştirilecek ölülerin 

tasvirindeki zorluk nedeniyle, Uzak Doğu’daki Erg (Akheron) nehrinde ölenleri betimleyen 

kafataslarına, aynı günümüzdeki bir grafik, ya da harita açılımlarına ait lejantlarda olduğu gibi 

yan tarafta bilgi vermiş olması, son derece ilgi çekicidir (siyah okla gösterilmiştir). 

Anlatımdaki bu üslup, Kem-MU’nun ne denli yüksek bir kültür olduğunu gösterir en önemli 

belgelerden birini oluşturmaktadır. Tasvirin konumuzla olan yakın ilgisini, sütunların altında 

ve her iki yanda yer alan, ağızlarıyla birbirlerine geçmiş İkiz yılan tasvirlerinde açıkça 

görebiliyoruz. 

 

Batıdaki Merkezi Dikilitaş D/31: Dikilitaş gövdesinin dar tarafında, yanlarda oldukça geniş 

tutulmuş papaz atkısı arasındaki çukur bant içinde bir bukranion (geç dönem Anadolu-Yunan 

mitolojisinde Gorgo-Medusa başı)
82

 tasvir edilmiş. Bu betimin “ölüm” işareti olduğuna 

yukarıda değinmiştik. Yanlardaki papaz atkısının sol bandı, olasılıkla Asya’yı, sağ bandı ise 

Amerika’yı göstermektedir. Ortadaki alçak şerit ise, Sümerlerde Ölüler denizi- Türklerde Erg 

nehri- Mısırlılarda Nun- Anadolu-Yunan mitoslarında Akheron, Katranlı nehir-Çinlilerde Lo 

nehri olarak tanımlanan Japon ve Sarı denizden, Güney Çin denizine kadar uzanan denizler 

kuşağını temsil etmektedir. Dolayısıyla “ölüm sembolü” olan bukranion, bu denizler 

kuşağının içinde gösterilerek, Marduk’un (Apollon karneios) bölgeden geçişi sırasında oluşan 
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 Perspektif sanatı ilk olarak Yunanistan’da “Skenographia= Sahne arkası resim sanatı” ile başlamış. Yunan 

filozoflarından Anaksagoras ve Demokritos’un çalışmalarıyla devam eden gelişmeler, Öklit’in optik 
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görüyoruz. Perspektife modern anlamda ilk optik boyutu kazandıran ise, 1021’de “Optiklerin Kitabı” adlı 

eseriyle Iraklı fizik ve matematikçi Alhazen’dir. Linear perspektifle yapılan ilk eseri, 1377-1446 yılları arasında 

yaşamış olan Floransalı mimar Fillipo Brunelleshi’nin eserlerinde görüyoruz. Ancak, bu sanatın resimlerde tam 
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Dönemi’nde ;İstanbul’da Yapılar, Procopius’un Birinci Kitabınınh Analizi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

İstanbul, Fig.3. [en.wikipedia.org/wiki/perspective-(graphical)]. 
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 Gorgo başına Türklerde “t’ao-t’ieh” deniyor. Buna ait betimler, çeşitli tasvirler halinde Uzak Doğu’dan 

Amerika Kızılderilileri, Maya, Aztek ve İnka’lara kadar uzanmaktadır. 
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tüm tektonik felaketler, denizden fışkıran lamar, bunun arkasından gelen çok büyük 

boyutlardaki tusunami dalgaları ve tüm bunların ardından oluşan Büyük tufan’da ölenleri 

göstermektedir.
83

 

 
Aztek’lerin Ramirez Kodeksi’nden alınmış bu 

betimleme, “Fetih sonrasında, parmaklıklar 

arasına dizilmiş raflardaki kafatasları” olarak 

yorumlanmış. 
(en.wikipedia.org/wiki/Human_sacrifice_in_Aztec-

culture-138k). 

 

 

 

Dikilitaş D/19: Yazar bu dikilitaşın, 

günümüzde gövde başlangıcı olan “T” 

başının kırık parçasının kaldığını belirtiyor. 

Taşın alın tarafında görülen yılan 

kabartması dışında başkaca bir betim 

görülmüyormuş. Yılan betimlerinin bölgedeki tektonik olayları simgelediğine daha önce 

çeşitli kez değinmiştik.
84

 

 

  
a: Amerika Kızılderili’lilerinden bir Apaçi şamanı’na ait ritüel tören maskesi. Mask, bir Gorgo başını 

tasvir ediyor. 1= Arkada bir taç oluşturan nesnenin çevresinin tamamı, Anadolu-Yunan 

mitoslarındakine benzer şekilde, belki yılanlar değil ama kotuz’un volkanik katrana bulanmış 

tüyleriyle çevrelenmiş. Bunlar yılanları, yani lav akıntılarını (ejder) temsil ediyor; 2= Bunlarun 

içindeki dar, yuvarlak banttaki noktalar, uzaktaki küçük adaları; 3= İçteki geniş bantta, üst kısımları 

yuvarlak nesneler, volkanları (yedi adet. Alttaki ikisinden ejder başları çıkmış); 4= Daha küçük 

boyutta olan üst kısımdaki Gorgo başı, korkunç felaketin bu adaları da etkilediğini; 5= Asya kıtasının 

büyüklüğüne eşdeğer Gorgo başı, felaketin olduğu ana kaynağı. Yanardağlardan akan lavlar ve 
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lamar’a işaret eden ejder başlarını; 6= Çenenin altından sarkan tüyler, Tüylü kotuz’u (Yak öküzü) 

betimliyor; b: Coe tarafından, Meksika’daki Tlaxcala’da, bir dağ üstü akropolü olan Cacaxtla’da, 

Aztek’lere ait genç bir Kartal Savaşçı betimi olarak yorumlanan şaman. Baş ve ayakları kartal, 

omuzlarında kartal kanatları var. Her iki eliyle tuttuğu thyrsos’la, volkanların lavlarını temsil eden 

yılan ejder üzerinde, onu söndürmeye (Odysseus gibi öldürmeye) çalışıyor. Yılanın, tuvalin sağ 

yukarısına doğru uzanan kuyruğu, sağ üst köşede, püskürükleri sarı renkte gösterilmiş volkana doğru 

uzuyor. Sağda, tam ortadaki kuşun, lav püskürükleri nedeniyle ayak kısımlarındaki tüyleri tütsülenmiş 

ve etleri görünen bacakları çıplak kalmış. Tasvirin alt bölümündeki üçgenler arasında, toprak altı 

hayvancıklar, sağa sola kaçışmakta. Bunlardan biri, başını yukarı çıkarmış, olup biten felaketleri 

merak içinde izlemeye çalışıyor.
85

 
a. (www.eso-garden.com 

    Dancing Mask - Nootka, 1915). 

b. Coe, M. D. 2002. 
 

Dikilitaş D/20: Schmidt’e göre, Dikilitaş 19’un kuzeydoğu yakınındaki bu taşın üzerinde 

görülen tahribat izleri, az önce değinilen izlerden çok daha derindir. “T” başlıkta herhangi bir 

betim mevcut değil. Gövdenin göğüs tarafında aşağıya doğru kıvrılan ve bir öküz ile karşı 

karşıya gelen bir yılan tasviri var. Yazar haklı olarak şöyle diyor: “Bu iki hayvan dar alanda, 

stola kanatları için ortada öylesine yer bırakmıştır ki, sanki boğa dikey kenara sıkıştırılarak, 

yukardan gelen yılan ile kafa kafaya gelmesi sağlanmıştır. Bu buluşma hiç de barışçıl bir 

izlenim vermemektedir. Boğanın oldukça belirgin şekilde bükülmüş ayakları, hayvanların 

düzeniyle –yılan yukarıda, boğa aşağıda-, yani boğanın yılan ile olan kavgasını kaybettiği 

anlamı çıkartılabilir”.
86

 Schmidt’in bu mükemmel yorumuna övgüden başkaca söyleyecek bir 

şeyimiz olamaz. Gerçekten, Marduk’un atmosfere sürtünerek geçişi sırasında, Pasifik sularını 

kaynatıp buharlaştıran sıcaklığı yanında, denizin içindeki volkanları da faaliyete geçirmesi 

nedeniyle denizden fışkıran lamarın, oluşan tusunamiyle birlikte, neredeyse deniz 

seviyesindeki alçak Çin ovasından içeri girerek karaları basmasını sembolize eden yılan, 

bölgenin kutsal öküzü Tüylü kotuz’u alt etmiş, pek çoğunun hayatını elinden almıştı. 

 

  
 

 a= Asya Türklerinde Gorgo başı. Esin’e göre, Hsiung-nu devrinde, t’ao-t’ieh  (= Gorgo) maskesine 

Çin’de atfedilen koruyucu yüzdü. Kuzeye de yayıldığı söylenen bu yüz şekli, Hsiung-nu idaresindeki 

Kırgız Türklerinin memleketi olan Sibir ilinde, bir hükümdar sarayının kapılarında tunçtan maske 

şeklindeki kapı tokmaklarında görülmektedir. Eserin sağ boynuzunun kopuk ve eksik olduğu 

görülüyor; b= Gorgo başıyla tezyin edilmiş bir Yunan tabağından görünüm;
87

 c= Peru’da, Huaca de 

la Luna’da bir piramitin I. platformunda ortaya çıkarılan bir freskodaki Gorgo (Quetzalcoatl) başı. 
a.  Esin, E. 2006. 

b. Medusa&Gorgons-Greek monsters, mythology, pictures-Medousa...: 
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 Coe, M. D. a.g.e., s.24, 154, Lev.X. 
86

 Schmidt, K. a.g.e., s.152, Res.83. 
87

 Etrüsklerde benzer Gorgo başı için Bkz. Bargellini, P. (1960) Die Kunst Der Etrusker, Paul Zsolnay Verlag, 

Hamburg-Wien , Res.52, 57, 71. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 26, s. 108, dn.70. 
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    (www.theoi.com/Pontios/Gorgones.html-75k).  

c. Huaca de La Luna: (www.arqueologia.com.ar/peru/laluna.htm-23k).  

 

 

 
İç yüzünde yılan, öküz ve tilki tasvirleri yer alan Dikilitaş 20. 

 

Yazara göre dikilitaş’ın gövdesi tahrip olduğu için, bu sahnenin hemen 

altında yer alan tilki sembolünün sadece kafası görülebilmektedir. 

Yukarıda da çeşitli kereler değinildiği gibi, tilki sembolünün Tilki 

buzulu, yani Yeni Zelanda’yı temsil ettiği ortadadır. Dolayısıyla, 

tektonik olayları sembolize eden yılana karşı gelme uğraşı içindeki 

kutsal Tüylü kotuz, yılanla Patu-paiarehe’ler arasına girerek Yeni 

Zelanda’yı korur durumda gösterilmiştir. Biz, şayet saptamamız doğru 

ise, boğa figürü ile tilki arasında olasılıkla bir Komodo ejderinin 

varlığını gözlemledik. Schmidt, eserin gövdesi üzerinde, birinin yalnızca 

kontur hatları kalmış iki tilki kabartmasından daha bahsediyor. 

 

Dikilitaş D/21: Schmidt’e göre, “T” başlıklı dikilitaşın gövdesi üzerinde, 

neredeyse doğal büyüklükte bir ceylanın ön kısmı ve ayakları görülüyor. 

Gövdenin arkası, çevre duvarlarıyla örtülü durumdadır. Yazar buradaki 

ceylanı, Yukarı Mezopotamya’da görülen Dorkas ceylanına benzetmiş. 

Bunun altındaki hayvan sembolünün ise, Asya yabani eşeği “onager” 

olabileceğini ileri sürmektedir.
88

 Bize göre her iki tasvir, Patu-paiarehe’lerin Anadolu’ya 

varmadan önce İç Moğolistan’da yaşadıkları sırada, bölgede mevcut olan hayvanları 

betimlemektedir. D Yapısı’nın Moğolistan’dan başlayan göçleri sembolize ettiği 

düşünüldüğünde, buradaki ceylanın, Moğolistan’da yaşayan Przewalski ceylanı (Procapra 

przewalskii), veya Doğu Avrupa’dan Moğolistan’a kadarki bölgede yaşayan Mongolian Saiga 

(tatarica), ya da Moğol ceylanı (Mongolian Gazelle-Procapra gutturosa) adıyla anılan 

hayvanlardan biri olma olasılığı oldukça yüksektir. 

 
Dikilitaş 21’in yan yüzünde, üstte bir ceylan ve bunun altındaki 

yabani eşek betimleri. 
 

 

 

 

Yazar, taşın ön yüzüne uygun ışık geldiğinde, hiç 

alışılmadık iki hayvan resminin daha seçilebildiğine 

değiniyor. İlk bakışta böcek, ya da örümceğe benzeyen 

hayvanların, aceleyle kazılmış betimler mi, yoksa ayrıntılı 

olarak yapılmış eski kabartmalar mı oldukları hakkındaki 

kuşkular dile getirilmektedir. Kendi payımıza örümcek 

motifi, sık sık bozulan yuvalarını yeniden kuran, bunun için 

sakin ve güvenli yerler arayan hayvanları temsilen, Anadolu 

topraklarında buldukları güvene işaret etmektedir. Bu 

nedenle tasvir, Patu-paiarehe’lerin, geçmişte kaç kez 

güvenli sanıp yineleyerek yerleştikleri vatanlarını, güvensiz 

olduklarını öğrenmeleri nedeniyle artık sildikleri, ancak 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.152, Res.84. 
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asla unutmadıkları anlamına gelebilir. 

 

Dikilitaş D/22: Schmidt’e göre, taşın soldaki geniş yüzeyinde yine bir tilkiye ait baş kısmı 

görülmekte, göğüs tarafında ise, stola şeritlerinin arasında tek bir yılan betimi aşağıya doğru 

kıvrılarak inmektedir. Tasvirin, yukarıda değindiğimiz motiflerle aynı anlama geldiği 

kanısındayız.
89

 

 

 
 

 

a= Dikilitaş 22’de saptanabilmiş bir tilki başı ve ön ayaklarına ait kabartma; b= Dikilitaş 30’un 

üzerinde ters “H” sembolü, yılanlar ve yabani eşek kabartmaları. 
 

 

Dikilitaş D/30: Dikilitaşın alın tarafındaki kabartmalarda, neredeyse tepe noktasında ters 

döndürülmüş “H → ” işareti yer almaktadır.
90

 Betimin, daha önce Dikilitaş 18’de 

gördüğümüz sembolün benzeri olduğu, ancak ters durması nedeniyle, Patu-paiarehe’lerin 

Uzak Doğu’daki konumlarını gösterdiği açıktır. Olası tahribat, ya da aşınmalar nedeniyle, 

sembolün ortasında görmeyi umduğumuz Delikli-taş’ı burada açıkça göremiyoruz. Ancak 

sembole dikkatlice bakıldığında, buna ait izleri görmemiz mümkün olmaktadır. Yani buradaki 

betimler, kutsal Bullaum-stone sahiplerinin Uzak Doğu’da bulundukları döneme aittir. 

Olasılıkla ya Komodo adası, ya da Yeni Zelanda betimlenmiştir. Sembolün sağında 

gördüğümüz kıvrımlı yılan tasviri, bu kez adanın güneyinde oluşmuş ve etkileri güneye doğru 

yönelip kuzeydeki adayı etkilememiş olan başka bir volkanik faaliyeti gösteriyor olabilir. 

 

Gövdenin yan tarafında yer alan betimlerin, Marduk, yani Uzak Doğu’da oluşmuş karni 

olayının yerini belirleyici olması bakımından çok önemlidir. Burada, bölgeyi işaret eden 

sembol, yazarın Asya yabani eşeği dediği hayvandır. Bu hayvan Doğu ve Güney 

Moğolistan’daki çöl ve bozkırlarda günümüzde de yaşayan bir hayvandır. Bölgede oluşan 

tektonik olayların şiddetini gösterebilmek üzere, alan yetersizliğine karşın sanatçı, sağ 

bölümde çok sayıda yılana (dört adet) yer vermiş. Onager’i ise, sol tarafta dikey durumda 

göstererek onu sıkıştırmak zorunda kalmış. Onager’in bulunduğu alan İç Moğolistan’ı; 

yılanların kıvrılarak aşağıya doğru aktığı alan ise, kuşkusuz Sarı deniz ve Kuzey Çin denizini 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.154, Res.85. 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.154, Res.86. 
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temsil etmektedir. Ancak içlerinden birinin, yazarın da saptadığı gibi çift başlı olması, 

volkanik tetiklemelerin, birinin kuzey, diğer tetiklemenin ise güneyden geldiğine işaret 

etmektedir. 

 

 
 

a= Moğolistan’ın doğu ve güneyindeki çöl ve bozkırlarda yaşayan Hulan (equus hemionus) adlı Asya 

yabani eşeği (onager); b= Göbekli Tepe’den, taştan oyulmuş bir akbaba heykelinden kopmuş başa ait 

parça.  
a. (www.amnh.org/exhibitions/horse/?section=evolu...). 
b. (www.andrewcollins.com/page/articles/Gobekli_T...). 

 

Dikilitaş D/38: Yazar, dikilitaşın başında bir boğa kabartmasının yer aldığına değiniyor. 

Öküzün Erg nehrini (Akheron) sembolize ettiği açıktır. Oldukça kötü durumda koruna gelmiş 

kabartmalarda altı adet hayvan tasviri yer almaktadır. Schmidt, boğa figüründe 

görülebilenlerin, sadece ayaklar ve Dikilitaş 2’deki öküz figüründe olduğu gibi aynı 

pozisyonda işlenmiş başın karakteristik bir bölümü olduğunu belirtiyor. “T” başlığın altındaki 

gövde yüzeyinde, yukarıdaki öküz ile karşılaştırıldığında daha iyi seçilebilen, ama yine de iyi 

korunamamış tilki figürü görülmektedir. Bunun altında, neredeyse Dikilitaş 12’dekinin ikizi 

sayılabilecek kadar ona benzeyen erkek yaban domuzu yer almaktadır. Bunun da aşağısında, 

yatay olarak soldan sağa doğru dizilmiş üç kuş vardır. Bunlardan soldaki, kısa bacaklı, ördeğe 

benzer bir kuştur. Onun önünde ise daha farklı, uzun ayak ve gagaları olan diğer iki kuş yer 

almaktadır. Yazar Bu iki kuşu, belki leylek, belki de sanatçının kötü biçimde resmettiği iki 

turna olarak değerlendirmiş. 

 
Dikilitaş 38 üzerindeki tilki, yaban domuzu ve üç adet 

göçmen kuş tasvirleri.
91

 

 

 

 

 
Dikilitaş D/32: Schmidt, bu taş üzerinde hiçbir 

kabartmanın olmadığını söylüyor.
92

 Gövdenin iç 

yüzeyinde ise, kısmen stola şeritlerinin üstüne gelen bir 

bukranion’un bulunduğu görülmektedir. Yazar haklı 

olarak, daha önce Dikilitaş 2 ve 31’de saptadığı 

“bukranion ve stola” desenlerinden sonra, burada bir 

üçüncüsünün elde edildiğini söylemektedir. Dikilitaşın 

sol yüzeyi de kabartmalarla süslenmiş. Ancak çevre 

                                                 
91

 Kabartmada, tilkinin baş kısmı net değildir. Bu nedenle çizime, Göbekli Tepe kabartma sanatında klasik hale 

geldiği görülen tilki başı aplike edilmiştir. 
92

 Schmidt, K. a.g.e., s.155. 

 

http://www.amnh.org/exhibitions/horse/?section=evolution&page=evolution_d
http://www.andrewcollins.com/page/articles/Gobekli_Tepe_interview.htm
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duvarı bu yüzü büyük oranda kapattığı için, sadece küçük bir açıklığın görülebildiğinden 

bahsedilmektedir. Burada ise, büyük bir kuşun kafası ve yuvarlatılmış uzun gagası dikkati 

çekiyor. Schmidt, burada ne bir ördek, ne bir turna ve ne de bir leyleğin değil, daha çok 

karaleyleği andıran bir kuşun betimlendiği kanısındadır.
93

  

 

Dikilitaşın gövde yüzeyinin sağında yer alan, üstten itibaren tilki, domuz ve aşağıdaki göçmen 

kuşlar ele alındığında, kuşların göç yollarını takip ederek İç Moğolistan’dan başlayan 

göçlerin, buradaki tasvirde, aşağıdan yukarıya doğru betimlendiğini görmekteyiz. 

 
43 numaralı dikilitaş üzerinde: Yumurta dizisi şeklinde sembolize 

edilmiş dağlar; saplı çantalara benzetilebilecek, adalar ve 

üzerlerindeki küçüklü büyüklü dağlar arasında kesintilerle 

gösterilmiş çok sayıdaki dere ya da nehirler; turna kuşu, “H” ve ters 

“H” sembollerinin yanında yılan; Delikli taş sembolünü, kanatları 

üzerinde saygıyla Yeni Zelanda’dan Anadolu’ya kadar taşıyan ana 

akbabayla yavru akbaba. Altta: Sol tarafta, yukarıdan aşağıya doğru 

bir şerit halindeki bantın en üstünde, görülemeyen bir sembolün 

sağından dolanan yılan; bunun altında tilki ve Komodo ejderi 

sembolleri. Sağdaki daha geniş alanda: Üstte, yuva kurmak üzere ağ 

ipliklerini döşeyen örümcek, göğsünü gururla kabartmış, mutlu ördek 

ve bunun sağındaki kırık ve eksik bölge yakınında, zemine doğru 

koşturarak uzaklaşan sincap kabartmaları görülüyor. 
 

 

Dikilitaş D/41: Yazar, Henüz tamamı kazılmamış bu 

dikilitaşlarda, şimdilik herhangi bir kabartmanın tespit 

edilemediğini söylüyor. Yalnız Dikilitaş 43’ün daha sağdaki 

baş ve alın kısmında büyük desen gruplarının görüldüğüne değiniyor. 

 

 
 

Mısır Ölüler kitabında,
94

 Erg nehri (Nun, Ölüm denizi, Akheron)
95

 kıyısında, ellerindeki saban ve 

çalıklarıyla tarım yapan insanlar: a= Her iki yandaki yazıtların altında, orta panoda yer alan 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.155, 156, Res.87. 
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 Bu kitabın kaynağının, Nun (Ölüm denizi, Erg nehri, Akheron ırmağı, Lo nehri) denizi olduğu ortadadır. 
95

 Mısır’da Nun denizi, tanrıça Selket’le (Serqet, Serket) özdeşleştirilmiştir. Yukarı Mısır’da (Nübye-Nubia),  

Eski Krallık’tan beri bilinmekteydi. Kralı korumak dahil, hekimlik ve büyü tanrıçasıydı. Kısaca, kralın  

hekimiydi. Nun’la (Ölüm denizi) bağlantılı olarak sembol hayvanı akrepti. Tanrıça, Nun deniziyle olan ilişkisi  

ve akrep ünvanıyla, bizlere nehirleri tetikleyen tanrıça Tethys’i hatırlatıyor. İsminin hecelerini oluşturan  

“Sel” kelimesi, hem Nuh tufanı sırasında oluşan seller ve hem de Türkçedeki “sel” kelimesi nedeniyle; “Ket” 

kelimesi ise, yine Türkçedeki, bir şeyi engellemek, ket çekmek anlamına gelmesi bakımından ilgi çekicidir. 

Zaten, yere uzanıp sellere ket oluşturur şekilde tasviri de buna işaret ediyor. Ayrıca akrep sayısındaki artışın sele 

neden olduğu hakkındaki inanışın, Selket’le ilintili olduğu kanısındayız. 
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konulara ait, yazıcı Djehuti tarafından tutulan  kayıtlar, yine Nun tarafından arşivleniyor. Yazıtların 

arasındaki dört adet frizde, yukarıdan aşağıya doğru, yazıcı tanrı Djehuti, geldiği yeri anlatıyor: 1= 

Sol tarafta bir çiftçi, Erg nehrine yakın Soğuk bataklıklarda (Hades bataklıkları) elindeki sabanla 

(Enek) toprağı işlerken (toprağı On’arken- işler, düzeltirken),
96

 karısı, (Erg + Enek + On= 

Ergenekon’da) yanlarına gelen üç tanrı önünde, tıpkı günümüzdeki Japon ve Çinliler gibi eğilerek 

onları selamlıyor. Saçları öne düşmüş. Bunlardan en sağdaki, elindeki asasıyla tanrı Djehuti. Kayıkla 

gelen diğer tanrıları selamlıyor. Kayıktakilerin kara derili olmaları dikkat çekici (Doğu Tenger’leri ?). 

Kayığın diğer tarafında iki tanrı daha ayakta duruyorlar. Bunların ayakta olması, karşı tarafın da 

kara parçası (Japon adaları) olduğına işaret ediyor. Yani kayıktakiler, bu sırada Erg nehrindeler; 2=  

Sol tarafta iki çiftçi, ellerinde Osiris’in kalıç’ıyla (orak), artık yetişmiş olan hasatları biçiyor. Tanrı 

Djehuti, Taçlı İbis kuşu kılığına girmiş vaziyette, Amenta sembolünün (Ölüm; Amenti= Uzayın gizemli 

karanlıkları) üzerine konmuş, karşısında oturan krala, gelecek felaketi (Karneios olayı ve ardından 

kopacak tufan) haber veriyor; 3= Sabanla öküz süren çiftçilerin bulundukları yer, Çin’deki Hoang-Ho 

(Pyriphlegeton),  Yang-çe (Kokytos), ya da Si Kiang (Styks) nehri kıyıları.
97

 Her iki öküzün de, bir 

şeyler sezinlemiş gibi, göğe doğru bakmaları dikkat çekici. Zira öküzler tarla sürerken, daima yere 
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 Bu sözü, bileşik kelime olduğu anlaşılan Erg>enek<on isminin anlamı çerçevesinde şöyle söylemek mümkün:  

“Çiftçi, Erg nehri kıyısındaki toprakları on’mak (onarmak) üzere enek’lerken” = Günümüz Türkçesine göre  

“Erg nehri kıyısındaki toprakları ekin ekmek (onarmak) için sabanla sürerken”, gibi. 
97

 “Tyke”, ya da “tike”, adi köpek, sokak köpeği anlamına geliyor. Köpeğin küçük dışkısını bırakmasına, yakın 

geçmişimizde “si’mek” denirdi. Köpekler si’erek, bir bölgenin kendilerine ait olduğunu yani diğerleriyle 

aralarındaki sınırı belirlerler. Bu ifade, çocukların seksek oyunlarında işaretlenen düz çizgi, dikdörtgen veya 

üçgenlerin sınırlarını belirleyen çizgiler için de kullanılırdı. “Si’ye bastın, yandın, oyundan çık!” vb. gibi. Bu 

çerçevede Styks (Si >tyke(s)= Si Kiang), köpeğin “si”sine, yani çizdiği bir sınıra işaret etmiş olabilir. Bu sınır 

büyük olasılıkla, güneydeki Yunnan’lılarla kuzeydeki Türkler arasındaki bir sınırdı. Redhouse Sözlüğü, 

İngilizce-Türkçe, (1986) Redhouse Yayınevi, İstanbul.s.1062. Si Kiang-Xī jiāng nehrinin adının, günümüzdeki 

Çince’de taşıdığı anlamları araştırdık. Tespit edebildiğimiz anlamlar, yukarıdaki tespitlerimize benzer şekilde ve 

şöyle: Jiang (Kiang)= Sınır, hudut, yular, yular takarcasına bir kimseye (kimselere) engel olmak, iple asmak, 

idam etmek; İnatçı, söz dinlemez, direngen, kasıtlı, bilerek yapan; katı, hissiz, nasırlı, nasır tutmuş, umursamaz, 

aldırış etmez; inatçı, dik başlı; ayak direyici, dik kafalı, söz dinlemez, direnci kırılamaz; tutar, bırakmaz, 

vazgeçmez, unutmaz, yapışkan, direngen; kararından dönmez, boyun eğmez, kararlı, sabit, azimli, pig headed= 

domuz kafalı, inatçı, ters; to plow= saban sürmek, to sow= tohum ekmek, tohum saçmak, yaymak; flood= sel, 

taşkın, tufan, deniz, derya, bolluk, sel basmak, istila etmek, taşmak; upright= doğru, dikey (Büyük Okyanus’a 

dikey olması bağlamında), dik, dürüst, doğru; Xī= Gülme, kıkırdama; geçmiş, eski (eskiye ait); nadir, sık vuku 

bulan; akşam, gece; acıma, merhamet, kederlenmek, pişman olmak, hasretini çekmek, pişmanlık, esef, çok 

görmek, gözü kalmak, haset etmek, vermek istememek, kıskançlık etmek; başarılı, refah içinde, müsait, uygun, 

elverişli, şanslı, talihli, şahane, fevkalade, mükemmel, âlâ, muhteşem, görkemli, debdebeli, parlak; eğlence, 

zevk; ayırmak, bölmek, analiz etmek; sulandırmak, su katmak, su katılmış, dağınık, setrek, sık olmayan, 

saçılmış; gün ışığı; mitolojik imparator Fuxi (Nuh ?) ile aynı anlamda, soyadı “Xi” idi; Alkene (Etilen’in A 3D 

modeli, en basit Alkene’dir. Organik kimyada, bir Aklene (Olefin ya da Olefine), en azından bir karbon’un diğer 

karbonla olan doymamış kimyasal bileşimlerini içerir. En basit acyclic Aklene, diğer fonksiyonel gruplarla 

gerçekleşmeyen tek bir çift bağ oluşturur. Genel formülü CnH2n olan  hydrokarbonun formu , birbirlerine benzer 

biçimlerdedir. Uluslararası Nazari ve Uygulamalı Kimyada (IUPAC), en basit Aklene olan ethylene (C2H4), yani 

Ethene adını taşır. Alkene’ler, arkaik ifadelerde Olefin’ler olarak geçer ve geniş anlamda petrokimya 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Aromatik bileşimleri, devirli Alkene’ler oluşturur. Fakat, yapıları ve ortanları 

farklıdır vr Alkene’ler oluşturmak üzere mütalaa edilmezler. En.wikipedia.org/wiki/Alkene-91k); şafak vakti, 

güneşte kurumak;  gece bağlantısı, cezir sularının çekilmesi, inik deniz; parlak, ılık; Hıçkırık sesi, içini çekip 

hıçkırarak ağlama, hümgür hüngür ağlama; çay, dere, koy, küçük körfez; onomat (bir kelimeyi, onun şeklinde 

çıkarılan seslerle ifade etme şekli), yankı kelime, yağmur sesi; tartışmak, kavga, çekişme, bozuşma, ağız kavgası 

etmek; mezarların kasvetli sıkıntısı, keder, kasvet, kasvetli yer; mezarlıkta yer alan mezar. Türbe, ya da mezar, 

ölüm;güçlük, zorluk, üzgün, canı sıkılmış; “fùxī”= babadan kalan, baba tarafından olan, babaya ait, babaya 

mahsus (Chou Adamı’na –Homo erectus pekinensis- atfen); toplamak, almak; (Oh!) korku ifadesi, (olasılıkla 

Büyük tufandan doğan korku?). Chinese-English Dictionary: (www.mandarintools.com/worddict.htm-10k). 

MDBG Chinese English Dictionary. 

http://www.mandarintools.com/worddict.htm-10k
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bakarlar; 4= Burasının Afrika’daki Nil nehri ve Mısır olmadığını, tıpkı Odysseia’da Homeros’un 

büyücü Kirke’ye söylettiği Hades bataklığı betiminden anlıyoruz. Bu nehirlerden biri Si Kiang da 

değil. Zira burası iki nehrin, yani Hoang-Ho ve Yang-çe nehirlerinin birbirlerine yaklaştığı, 

günümüzdeki Sichuan’da Chengdu merkezli Soğuk (Hades) bataklıkları. Taçlı İbis Djehuti, Yang-

çe’nin üzerine konmuş. Olasılıkla burada tasvir edilen iki kuştan Mısır’a ulaşan İbis, arkadaki genç 

İbis (Djehuti) olmalı. Her iki kuşun aşağısında, toprak altı yaratıkları (kurtçuklar) bile ayaklanmış 

durumda, yakın gelecekteki felaketleri, üst panodaki öküzlere benzer şekilde, onlar da sezinlemişler 

gibi.
98

 Sarı çerçeve içindeyse, Apollon Karneios’un (Marduk) atmosfere teğet geçerek okyanusta 

oluşturduğu çekim gücü nedeniyle yükselen suların (hortum) tepesinde kalmış Nuh’un gemisi 

resmedilmiş. Nuh ve gemide olan diğer şahıslar, geminin sağ ve sol ucunda oturuyorlar. Ellerindeki 

kürekler suya batamıyor, boşta kalmışlar. Mısır’ın Ölüler Kitabı’nda, Nun kayıkçısı Khu-en-ua’nın 

(bu kayıkçı, kimi zaman Horus’tu) Amenti merdiveni tam ortada.  Merdiven, ruhun olgunluk 

mertebesine ulaşıp, en yüksek basamağa vardığında, buradan uçarak, Mısır tanrısı Djehuti’nin 

söylediği gibi, Amenti’nin karanlıklarına (uzay boşlukları ya da Türklerde, Yedi Kandilli Süreyya-

Pleiades) karışılacağına inanılan merdiveni (daha sonraki dönemlerde, Tepee’lerde –Yurt-, Gal 

golompt’tan Tono’ya çıkan duman, yani Hayat Ağacı= Ahşap totemler) temsil ediyor. Merdivenin en 

üst basamağı, tufan olayı sırasında ölenlerin ruhlarının vardıkları en üst mertebedir. Ölümden sonra, 

ruhu Amenti’ye (göğe) ulaştıran bu merdiven, Hıristiyanlık’a AMBON, İslam’a ise MİMBER olarak 

geçmiş. Kayığın sol arka tarafında, bölgede günümüzde de görülen, üzerinde karsit oluşumlu, tepeleri 

yuvarlak yüksek dağlar olan iki ada (Mısır’da bu tür oluşumlar yoktur), sağ üst tarafındaysa, 

yukarıdan aşağıya doğru dizili dört ejder kayığıyla (dragon boat), adalardan kaçanlar sembolize 

edilmiş olabilir. Kayığın altındaki yükselmiş suyun taban seviyesindeki küçük ve yuvarlak tasvir, 

felaketin başlangıcının adalardan birinde, ya da yakınında patladığına işaret ediyor olmalıdır.
99

 b= 

Çin’in Guangxi Otonom Bölgesi’nde, Guilin’e 110 km, Lipu’ya 16 km uzaklıkta, Shanhe’deki Fengyu 

mağarasının yakın yüzeyinde, ilgi çekici Fenglin karsit oluşumları. Nun’un, Re’nin güneş kayığını 

elleriyle başının üstünde taşıdığı resmin arka fonunda tasvir edilen adalardaki dağ betimlerine 

benzerlikleriyle dikkat çekiyor. 
a. Amenti-Vikipedi: (tr.wikipedia.org.wiki/Amenti-25k). 
b. Karst Landscape and Tourism Exploitation araund Fengyu Cave, China: (www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-

10 k). 

 

 

 

Dikilitaş D/43: Schmidt’in, bu dikilitaşa ait bir resmi kitabının sonuna eklemeyi ihmal 

etmediği anlaşılıyor.
100

 Bu tutum, eser üzerindeki kalabalık betimlerin öneminden ileri gelmiş 

olmalıdır. 

 

Eserde, “T” başlığın en üstteki ince bantı içindeki dağ betimleri, Anadolu-Yunan 

mimarisindeki tapınakların saçaklık bölümünde yumurta-ok dizisi (egg-and-dart/tongue) 

dediğimiz şekilde gösterilmiş.
101

 Bunun altında, üzerlerinde bir ya da ikişer dağ tasvirleri, 

                                                 
98

 Coe’nin, “Meksika’daki Tlaxcala’da bir dağ akropolü olan Cacaxtla’dan genç bir Aztek Kartal Savaşçısı 

betimi” olarak tanımladığı şaman figüründe, en altta yer alan, telaşlı yer altı yaratıklarıyla karşılaştırınız. Coe, M. 

D. a.g.e.,s.24, 25, Res.X. 
99

 Benzer bir tasviri, Aztek’lerin Boturini Kodeksi’nde görüyoruz. Üzerinde bir piramidin olduğu adadan, doğu 

yönünde (Amerika kıtasına doğru) kürekle kayık çeken bir kişi tasvir edilmiş. Yerdeki siyah ayak izleri, 

kayıktaki aynı grubun karaya ayak bastıklarına işaret ediyor. Başlarındaki sembol ve şemsiyelerle, çekik göz ve 

kıyafetleri, bunların Uzak Doğu’lu olduklarının kanıtıdır. Piramitin olduğu adada, kral Güneş sembolüyle birlikte 

betimlenmiş. Önünde eşi yer alıyor. Bize göre, bu ada, batık Yonaguni piramidinin bulunduğu Yonaguni 

adasıdır. Coe, M. D. a.g.e., s.59, Res.33. Adanın deprem kuşağındaki merkez konumu için Bkz.  

USGS Earthquake Hazards Program: Earthquake Report Southeast of...: 

Neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1998/eq_980503/13k 
100

 Schmidt, K. a.g.e., s.294, Res.107. 
101

 Bu tür dağ tasvirlerini, Anadolu Yunan tapınak mimarilerinden çok daha önce ve ilk kez Göbekli Tepe’de 

görüyoruz. 

http://www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-10
http://www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-10
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Mısır “Ölüler kitabı”ndaki dağ betimlerine çok benziyor. Bunlar, Çin’den başka dünyanın 

hiçbir yerinde görülmeyen, külah biçimindeki karsit dağ oluşumlarıdır. Uzak Doğu’daki bu 

dağ oluşumlarının, sanatçılar tarafından tüm dağ betimlerinde sembolleştirilmiş olduğu 

anlaşılıyor. 

 

Tasvirde yer alan adalar, Sumatra, Bali, Komodo adalarıdır. Adaların birleşim yerlerinin 

ilkinde bir turna kuşu betimi var. Kuş, adalar arasında devam eden göçlere işaret ediyor. 

İkinci adayla üçüncü ada arasında bir yaban domuzu; üçüncü adanın sağında ise Komodo 

ejderi betimlenmiş. Şayet yukarıda saptadığımız, adaların özelliklerini gösterir hayvan 

betimlerinde, o zamandan bu yana bir değişiklik olmadıysa, şifre sıralamasında bir yanlışlığı 

tespit etmemiz olasıdır. Örneğin yaban domuzunu Komodo adası, Komodo ejderini ise Bali 

adasının sembolü olarak saptamıştık. Oysa buradaki sıralamada Bali adasının sembolünü 

yaban domuzu; Komodo adasının sembolünü ise Komodo ejderi olarak görüyoruz. Göbekli 

Tepe bilgeleri ya da sanatçılarının belleklerinde bir takım kayıpların oluştuğu ortadadır.
102

 
 

Göbekli Tepe’den, Komodo ejderi betimi.  
 

 

 

Bunların sağında büyük boyuttaki bir turna kuşu 

sembolü, kuşların (dolayısıyla Patu-paiarehe’lerin) 

yaptıkları göçlerin başlayıp bittiği yeri işaret ediyor. Üst 

bölümde yer alan ters “H → ” işareti Yeni Zelanda’yı, 

alttaki “ ” işareti ise, Anadolu’da yerleştikleri bölgeyi 

göstermektedir. Dolayısıyla altta Göbekli Tepe’yi işaret 

eden “ ” sembolünden çıkıp, ona dokunmadan sol 

taraftan aşağıya doğru inmiş yılan (deprem) sembolü, Göbekli Tepe’lilerin, artık tektonik 

olaylardan uzak kaldıklarından başka bir anlam taşımamaktadır. 

 

Ada ve dağ tasvirlerinin alt bölümündeki ilk sırada, daha küçük ölçütlerde olmak üzere bir 

sıra dağ; bunun altında kesik kare çizgilerle bütünleşmiş bir nehir; bunun da altında yüksek 

dağ sıralarının varlığını saptıyoruz. Bunun aşağısında, üstte kesik ve kalınca bir çizginin 

altındaki dairesel bir kabartmayla betimlenmiş Delikli-taş sembolü yer alıyor. Sembol, sol 

tarafta ve oldukça büyük boyutta tasvir edilmiş ve kanatlarını iki yana açmış akbaba 

tarafından, sol kanat üzerinde taşınmaktadır. Böylece, Delikli-taş sembolünün kutsal Keşiş 

akbaba (Monk vulture-Nekhbet) tarafından da kutsanmış olduğunu anlıyoruz. Soldaki akbaba 

tasviriyle, onun sağında nispeten daha küçük boyda gösterilmiş yavru akbaba motifi son 

derece ilgi çekicidir. Bize göre burada, çok uzun bir yolculuktan sonra Anadolu’ya varmış 

olan Göbekli Tepe’liler, bu uzun yolculuğun geçtiği süreye, yaklaşık olarak işaret etmiş de 

olabilirler. Bir akbabanın ortalama ömrü yaklaşık 100-118 yıl arasındadır. İkinci genç akbaba, 

ilkinin yaklaşık 1/3’ü kadar görünüyor. Böylece göç süresinin, yaklaşık 100 ve 118 yıl ömrü 

üzerinden en az 130, en çok ise 148-150 yıllık bir sürede gerçekleştiğini saptamamız olasıdır. 

 

                                                 
102

 Mnemonic. Başta Byzantion’un Yedikule’deki (Brakhiolion) Altın Kapı (Khryse Pyle- Porta Aurea) olmak 

üzere, özellikle Anadolu’da saygı görmüş olan bellek tanrıçası Mnemosyne’dir. Avustralya ile Japonya arasında 

kalan adalar grubunu oluşturan Mu kıtasının adı, Platon’un Kritias’ında Mneseus olarak geçmektedir. 

Dolayısıyla, Mısır, Mezopotamya, Anadolu-Yunan kültürlerinin kaynağı açıktır. Erhat, A. (2002) Mitoloji 

Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.207. Platon (2001) Kritias, Çev. E. Güney; L. Ay, Sosyal Yayınlar, 

İstanbul, 114 
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Alt bölümde, sol tarafta üst üste bir sıra hayvan motifi yer alıyor. Bunlardan en üstteki hemen 

hemen hiç görülmüyor. Yalnız bu figürün altından çıktığı anlaşılan bir yılan (deprem 

sembolü) betimi, sağ taraftaki örümceğe varamadan sol yukarı doğru kıvrılarak uzaklaşmış. 

Yani Yukarı Mezopotamya’da yeni yuvalarını kurmuş olan Örümcek’e (Göbekli Tepe’liler) 

zarar verememiş. Aşağıda, büyük olasılıkla Yeni Zelanda’nın sembolü olan tilki (Patu-

Paiarehe’ler); bunun da altında yer alan betimin, küçük de olsa görünen başından Komodo 

ejderi olduğu anlaşılıyor. Tüm bunların sağında ve orta bölümde, bir örümcek tasviri var. 

Örümcek, kuyruk kısmından çıkardığı ağ iplikleriyle Göbekli Tepe civarındaki yuvalarını 

(Patu-paiarehe’lerin yeni yerleşim yerleri) kuruyor. Bunun hemen altında ve solda, olasılıkla 

uzunca boynuyla bir yaban ördeğini görüyoruz. Ördek bizlere, onurlu, gururlu, içi rahat etmiş 

bir vaziyette bakıyor. Sanki, “Patu-paiarehe’leri nihayet rahat edebilecekleri bir yere 

ulaştırdım”, der gibidir. Ördeğin sağında, yukardan aşağıya doğru art arda koşmakta olan iki 

tavşan (uzun kuyruklarıyla daha çok sincap olabilir), örümcekten hızla uzaklaşmaktalar. Bu 

son iki hayvan tasviri, Patu-paiarehe’lerin yerleştikleri bu bölgenin ormanlık bir alan 

olduğunu, yaptıkları ibadet ve yerleşim imarları nedeniyle, korkan hayvanların bölgeyi terk 

ettiklerini gösteriyor olabilir. Bu betimin hemen sağ bölümünde büyük kopuk ve eksiklikler 

vardır. 

 

Dikilitaş D/33: Schmidt, dikilitaşın “T” başlığında, daha önce C Yapısındaki Dikilitaş 12’de 

gördüğümüz “ağ”daki kuşları anımsatan, ördek biçiminde üç hayvanın varlığına değiniyor 

Yazar bunları, büyük olasılıkla toy kuşları (Otis tarda) olarak adlandırmış. Yazar Göbekli 

Tepe’deki kazılarda ele geçen hayvan kemikleri arasında, bu kuşa ait kemiklerin bolca 

bulunduğuna değinmektedir. Bu üçlü grubun içinde, benzeri dördüncü bir hayvanın daha 

varlığı saptanmış.
103

 

 

Gövde yüzeyinde resmedilmiş betimler, yazar tarafından turna kuşu olarak 

değerlendirilmiştir. Burada da Schmidt’in dikkatini çeken, aynı Dikilitaş 2 ve 38’de olduğu 

gibi, turna kuşlarının dizlerinin insan bacağı şeklinde tasvir edilmiş olmasıdır. Bize göre 

burada anlatılmak istenen, göçmen kuşlar bağlamında, insanların yaptıkları göçlerin bu 

kuşları takip ederek gerçekleştirmiş olduklarıdır. Kendi payımıza, son derece dikkatli ve iyi 

birer gözlemci oldukları kuşkusuz olan sanatçıların, bilmeyerek böyle bir yanlışlığa düştükleri 

kanısında değiliz. Schmidt, Göbekli Tepe’de tasvir edilen bu hayvanların göç yollarına uygun 

olarak yaptığı saptamada, turna kuşlarının Ön Asya’da uzun süreli konuk olmadıklarını, 

Avrasya’nın kuzeyindeki bataklık alanlarda kuluçkaya yattıktan sonra sonbaharda Afrika’nın 

sıcak bölgelerine doğru uçtuklarını söylemektedir.
104

  

 

Kendi payımıza, Dikilitaş 33’ün sağ yüzünde en çok dikkati çeken, turna kuşunun boyun 

hizasından başlayıp tabana kadar devam eden kıvrımlar halindeki yılan betimleridir. 

Yılanların başları, gövdenin dar tarafında yukarıdan aşağıya doğru dizilmiş bezekler 

halindedir. Turna’nın gagasının ucunda ise, Dikilitaş 30’da gördüğümüz ters “H → ” işareti 

yer almaktadır. Resimden tam anlaşılamıyorsa da, ortadaki bağlaçta yine bir Delikli-taş’ın 

bulunması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sembol bize, olayın henüz Uzak Doğu’da geçtiğine 

işaret etmektedir. Üst paralel çizgi Asya’yı; ortadaki Delikli-taş, Patu-paiarehe’lere ait 

kültürün bulunduğu yeri, yani Endonezya ve buradan Yeni Zelanda’ya kadar uzanan adalar 

grubuna işaret ediyor. Delikli-taş, alttaki yatay şerit üzerine, yani tam olması gereken yer olan 

Yeni Zelanda’ya oturtulmuştur. 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.156-162, Res.88-92. 
104

 Schmidt, K. a.g.e., s.217. 
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a= Ördek türü kuşlar, turnalar, ters “H” sembolü, ve yılan kabartmalarıyla dolu olan Dikilitaş 33’ün 

sağ tarafı; b= Dikilitaş’ın ön yüzünde, en üst yan bantlarda, birbirlerine sarılmış İkiz yılan motifleri; 

bunun altında üçgenlerle sembolize edilmiş dağlar; en alt iki yan bantta, yanlardan bu yüze dönmüş 

yılanların başları. Orta bölümde: En üstte, yine birbirlerine sarılmış durumdaki ikjiz yılanlar, bunun 

altında, birbirlerinden çözülmüş, karmaşadan kurtularak tek başlarına hareket edebilen yılanlar ve 

bunlara ait üç yılan başı, bunun altında ters “H” sembolü, altı ayaklı bir örümcek ve bunun da 

altında, sol taraftan gelip örümceğe zarar vermeden geçen  dört yılan ve üç yılan başı betimlenmiş. 

Sağdaki dizide yer alan yılan görünümlü betimler, erkeklik uzuvlarıdır. Göbekli Tepe sakinlerinin yeni 

yurtlarındaki yoğun üremeyi gösteriyor olabilir. c= Aynı dikilitaşta doğal büyüklükteki tilki 

kabartmasıyla sol yanında görülen yılanlar. 

 

 

Dikilitaş gövdesinin dar yüzünde, geniş yüzeyde tasvir edilen olayların burada da devam 

etmekte olduğunu, yan yüzde gövdelerini gördüğümüz yılanların, bu yüze döndürülmüş 

başlarından anlıyoruz. Her iki yandaki stola’nın süslemelerle işli olduğuna, ilk kez burada 

şahit olmaktayız. Yüzey, sanki yukarıda daha az yüksek ve aşağıya indikçe giderek artan 

yükseklikte üç ayrı panoya ayrılmış gibidir. En üstteki panoda, stola üzerlerinde çift, ortada 

ise üçlü biçimde, birbirlerine sarılmış ikiz yılanlar yer almaktadır. Bunun altındaki ikinci 

panodaki stolanın üzerlerinde üçgen dağ motifleri yer alıyor.  Aynı sıradaki orta panoda ise, 

yukarıdan kıvrımlar halinde aşağıya doğru inen üç yılan görmekteyiz. Ancak yılanlar, 

başlarının altındaki  “ ” sembolüne ulaşamamışlardır. Sol tarafta dizilmiş yılanbaşlarının, 

ortadaki bölgeyi etkileyemediğini, stola çerçevesinden aşağıya inemediklerini görüyoruz. 

Yılanbaşlarıyla yaklaşık aynı hizada başlayan ve yılanbaşı betimlerine çok benzeyen sağdaki 

tasvirlerin, erkeklik organları olduğunu, en aşağıdaki betimden daha iyi bir şekilde 

anlamaktayız. Güneydoğu Anadolu’da artan nüfusu simgeleyen fallos’lar, buradaki halka bir 

kayıp verdirmediğini, nüfusun hızla artmakta olduğunu ifade ediyor olabilir. Ancak, Uzak 

Doğu’dan ayrılmış olsalar da, hâlâ daha yılanların tehdidi altındadırlar.
105

 Göbekli Tepe ve 

çevresindeki Patu-paiarehe yerleşimlerini sembolize eden “ ” işaretinin altındaki altı ayaklı 

örümcek, burada kurdukları yerleşimlerindeki yeni yuvalarında sükunet içinde, sağ salim 

yaşadıklarına işaret etmektedir. Yeni yurtlarındaki (Anadolu) tektonik olayların, nereden 

gelirse gelsin kendilerine zarar vermediğini, alt bölümde orta nişin solundan çıkıp, kendilerine 

dokunmadan, kıvrımlar halinde aşağıya doğru kayan ve üçü tam olarak görünen (birinin 

yalnızca kuyruk kısmı var) yılanlardan anlaşılmaktadır. En alttaki üçlü yılan grubu, her iki 
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 Göbekli Tepe’de ele geçen taştan yapılmış fallos’la karşılaştırınız. Schmidt, K. a.g.e., Res.70. 
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yandaki yılanbaşlarının aşağıya doğru giderek daralmış olması nedeniyle arada sıkışıp 

kalmışlar, dolayısıyla aşağıdaki sekiz ayaklı ikinci örümceğe (Yukarı Mezopotamya’da 

kurulmuş ikinci güvenli yerleşke) ulaşamamışlardır. Buradaki örümceklerin, Patu-

paiarehe’lerin güneyde bir başka yerde kurdukları yeni yuvalarını ve buradaki keyifli 

yaşamlarına işaret ettiği açıktır.  

 

Gövdenin diğer yüzünde, ayağa kalkmış bir tilki betimini görmekteyiz. Tasvir aynen, bir 

hayvana akrep, yılan ve benzeri hayvanların saldırısı sırasında, bunların arka ayakları 

üzerinde dikilerek kendilerini korumaları şeklinde gösterilmiştir. Tilkinin ayakları önündeki 

yılan kıvrımları bir öbek halindedir. Ancak, buradaki yılan tasvirlerinin çok silik bir şekilde 

işlendiği görülüyor. Yani bu deprem, çok hafif şiddetteki bir depremdir ve tilkide ancak bir 

irkilme halini ortaya koymuştur. 

 

 
Göbekli Tepe’de, yuvarlak planlı, “T” formlu dikilitaş kutsal alanlarının ortak özelliklerini 

gösterir rekonstrüksiyon denemesi: 1= Çevre duvarı; 2a-k= “T” biçimli dikilitaşlar; 3= 

Dikilitaşların tepe noktalarında, çeşitli boyutlarda oyulmuş yuvalara tutturularak inşa edilmiş 

kerpiç bölümler; 4= Kerpiç eklerden geçirilerek birbirlerine bağlanmış çevre kirişleri; 5= 

Merkez hatıllardan gelip, çevre kirişlerine uzanan bağlantılar; 6= Terrazzo tekniğinde inşa 

edilmiş taban; 7= Merkezi dikilitaşlar; 8= “Dilek kuyusu” kapsamında kullanılmış taş kâse 

(Delikli-taş). Kutsal alanda, İç Moğolistan, Komodo adası ve Yeni Zelanda’dan sonra vardığı 

Anadolu’da, eski geleneklerini terk etmeyen bir Patu-paiarehe şamanı, Delikltaş’ın önünde, 

elindeki thyrsosuyla tanrılara dilekte bulunuyor; 8a= Ana hazne ve kanal; 9= Hatılların 

üzerine oldukça sık biçimde kaplanan ince dal ve yapraklar; 10= İnce dalların üzerine 

döşenen sıkıştırılmış ot tabakası veya kerpiç tabaka; 11= Merkezi iki dikilitaşı, kerpiç 

yastıklar içinden geçerek birbirine bağlayıp, çatının ana konstrüksiyonunu oluşturan tepe 

hatılları; 12= Delikli-taş’ın, çatının zayıf noktası olan tam ortada yer alması nedeniyle, her 
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iki yanda çatal yapan çıkıntıların destek olabileceği her iki yandaki çukurlardan geçen destek 

direkleri; 13= İki yanında çukur oluşturulmuş Delikli-taş (Okulus-oculus ?). Bu taş, olasılıkla 

çember yapının tepe noktasına konmuş olabilir;
106

 (Ölçeksiz çizim). 

 

 

Göbekli Tepe’de “A-B” yapılarının batısında, henüz numaralandırılmamış dikilitaşlar. 

Son Dönem İnşası ve Aslanlı Dikilitaş Yapısı 

 

Schmidt, bu bölümde şunları söylüyor: “II. Tabaka, kazı alanında şimdiye kadar birbirlerine 

bağlanamayan bir açmada tespit edilmiştir. A ve B Yapılarının batısı, dikilitaş başlarının 

olduğu yüksekliğe kadar, kısmen küçük mekânlı, genelde dikdörtgen biçimi mekânlar 

bulunmaktadır. Burada yedi mekân ya tamamen ya da kısmen açığa çıkartılmıştır. Dış 

duvarların ise sadece doğu tarafta olabileceği şimdilik tahmin edilmekte; bu nedenle bu 

yapıların mekân düzeni gibi konular çok fazla açıklanamamıştır. Görebildiğimiz tek şey ise, 

mekân dizisinin büyük oranda güneybatıdan kuzeydoğuya, III. Tabakanın yapılarına doğru 

yöneldiğidir. Kısmen 1 m yüksekliğe kadar korunagelmiş duvarlar, nispeten küçük kaba 

taşlardan yapılmıştır. Tabanlar ise terrazzo benzeri zemine sahiptir. 

 

…güneybatıdaki bir mekânda, büyük oranda parçalanmış dikilitaş kaidesinin yanında, 

birleştirildiğinde 80 cm’lik bir halka oluşturan, kemer biçimli, dirsek kalınlığında dört parça 

bulundu. Daha önce yüzeyde bulduğumuz benzeri halkalar, daha doğrusu halka parçalarının 

işlevlerinin ne olduğu konusunda henüz bir şey söyleyecek durumda değiliz. Aynı mekânın 

terrazzo tabanı üstünde üç parçaya ayrılmış kireçten bir tabak bulunmuştur. Başka bir 

mekânda ise, tabanın üstünde büyük bir “taş kap” bulunmaktaydı”.
107

 

 

Daha sonraki satırlarında, Göbekli Tepe’de mekânların içinde ele geçen çok sayıdaki dibeğin, 

Avustralya’nın doğusunda Yeni Kaledonya adasının doğu yakınındaki Maré (Ethi) adası 

merkezli Lapita kültüründe mevcut taş dibeklerden olduğu açıktır.
108

 Dolayısıyla, Göbekli 

Tepe’lilerin, ilk çiftçi Adem’den öğrendikleri tarım işçiliğini, keramik yapmaktan 

vazgeçmelerine karşın Anadolu’da sürdürdükleri ortadadır.
109

 

 
“T” başlıkların üzerinde, çeşitli boyutlarda oyulmuş yuvalar (Res. 

Erkan Ildız). 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.163, Res.23.. 
107

 Bunların Delikli taş (Bullaum-stone) oldukları açıktır. Schmidt, K. a.g.e., s.259, Res. 99, 100. 
108

 Schmidt, K. a.g.e., s.261, 275. 
109

 Schmidt, K. a.g.e., s.267.  
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Schmidt aynı sayfada, burada ortaya çıkarılan bir mekândan bahsederken ise şöyle 

demektedir: “Bu mekânda ortada dört adet T başlı dikilitaş bulduk. Bunlardan üçü gerçi 

kırılmıştı, ama yine de dikilitaş başları, taşların geriye kalan gövdelerinde özgün yerlerine 

yerleştirilebildi. Bu nedenle dört dikilitaş da in situ halde dikili durmaktaydı ve bunlar, mekân 

dolgusunda bulduğumuz çok sayıda taş levha parçasından anladığımız kadarıyla, olasılıkla 

en azından kısmen taştan olan çatı konstrüksiyonunun taşıyıcısıydılar. Bunun dışında, bu 

mekânın güney duvarının ortasında, buraya ikincil olarak yerleştirilmiş, yani başlangıçta bu 

amaç için üretilmiş, daha sonra kol ve elleri olan Nevali Çori tipi kabartmalı bir taş bulduk. 

Bu dikilitaş, kuzey duvarı içine örülmüş başka bir dikilitaşla karşılıklıdır. Bu nedenle, 

mekânda dört tane serbest duran, iki tanesi ise duvarlara yerleştirilmiş dikilitaşlar 

bulunmakta. Kesin olan bir şey var ki, o da buranın Taş Çağı’na ait bir oturma mekânı 

olmadığıdır”. 

 

  
a= Aslanlı Dikilitaş yapısının duvarında yerleşik, üzerinde stola ve birbirleriyle, Delikli bir taşın 

üzerinde sıkışan iki elin betimlendiği dikilitaş. Olasılıkla bir tanrı olabilecek soldaki figürün, 

karşısındakinin (kral ?) eline verdiği, acaba aslı yine bir Delikli taş olan yüzük mü ?; b= Yapının 

kuzeyindeki Aslanlı Dikilitaş. 

 

  
Aslanlı Dikilitaş Yapısı’nın güneyinde bulunan dikilitaş üzerindeki aslan kabartması; b. Havuzköy’den 

Neo-Eti tarzında Bazalt kapı-aslanı. Göbekli Tepe aslanı ile karşılaştırınız. Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi-Ankara. 
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b. commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_of_Ana... 

 

Bu yapıya ait seki levhalarının birinde bulunan, sırtüstü yatmış, dizleri üzerinde duran çıplak 

kadın figürüne ait kazı bezekli betim son derece ilgi çekicidir. Doğudaki seki başında iki, batı 

karşıtında ise yine iki adet olmak üzere dört adet “T” formlu dikilitaş vardır. Buradaki çıplak 

kadın betimi, ister istemez bizlere, Asya’da yaz ve kış gündönümlerinde dağlara çıkan 

kadınlarla erkekler arasındaki cinsel birleşmeler, evlenecek genç kızların, gerdek öncesi 

öncelikle Amam denilen şamanlarla gerçekleştirdikleri “Kutsal evlilik= Hieros gamos” 

sahnelerini hatırlatmaktadır. Göbekli Tepe’de, bu eski geleneğin kutsal alana taşındığı, şaman 

ve onunla birleşecek olan kadının, güçlü ve bereketli olmaları anlamında, aslan figürüyle 

sembolize edildiği anlaşılıyor. Schmidt’e göre sanatçı, kadını çömelmiş, el ve ayaklarını sallar 

vaziyette betimlemiştir. Yani kadın, cinsel birliktelik istemektedir. Kadının yanlardan sarkan 

göğüsleri ve cinsel organı açık ve belirgindir. Yazar şöyle devam ediyor: “Cinsel organı 

ilginç bir biçime sahip. İlk bakışta ne olduğu pek anlaşılamayacak, aşağıya doğru sarkan V 

biçimli, şeritimsi bir motif söz konusu. Ancak bunun, oldukça büyütülmüş üreme organlarına 

ait ferç dudakları olduğu anlaşılmakta. Yanlara doğru açılan bacakları, abartılı bir şekilde 

betimlenmiş makronymphia (büyük ferç dudakları), burada bir doğum sahnesinin gösterilmesi 

yerine daha açıkçası bir koitus’a (cinsel ilişkiye –ç.n.) hazırlığı işaret etmektedir”.
110

  

 
Torre d’en Gaumes’teki taştan inşa 

edilmiş bir çember yapının, tonozlu 

tavan örgüsü ve ortada sütun 

görevindeki “T” biçimli desteğe ait 

konstrüksiyondan görünüm.  
(www.megalithic.co.uk/search.php?countr

y=11...). 
 

 

 

Antik Moğol ve Türklerde, Gök 

Baba (Tanrı) ve ruhlar, “dallaga” 

ritüeliyle çağrılıyordu. Bu ritüeller 

Buyan’ı,
111

 yaşama ve topluma 

ulaştırıyordu. Anılan ritüellerin 

gerçekleştirilmesi sırasında, ellerle, 

güneş yönüne doğru yapılan dairesel hareketlerle birlikte, zikredilen “hurai, hurai, hurai!” 

çağrışlarıyla bir ayin gerçekleştirilmekteydi. Ayinlerdeki bu çığırışlarla, Euripides’in 

tragedyasında, Bakkha’ların “Euhoi” çığlıkları arasındaki benzerlik ortadadır.
112

 Bu 

çerçevede, Platon’da (Eflatun) anılan, ayın eski ışığının “Aei= Ay”
113

 olarak adlandırılması 

arasında, bir bağ olabilir.
114

 

 

                                                 
110

 Schmidt, K. a.g.e., s.263. 
111

 Semadan veya ruhlardan bir nimet olarak kabul edilen “buyanhishig” (kısaca buyan). 
112

 Dionysos bayramlarında, Bakkha’ların “Euhoi” çığlıkları için bkz. Erhat, a.g.e., s.92, 93. 
113

 “aei”nin okunuşunun, Türkçe’deki “Ay” ile aynı olması dikkat çekicidir. 
114

  Bu ayin şekli genel anlamda, günümüzde de devam edegelen Mevlevi ayinlerini hatırlatmaktadır. Herodotos, 

a.g.e., IV.189.  Eflatun (1960) Küçük Diyaloglar, Çev.  T. Aktürel-S. Eyüboğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.321, 

409a. 
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Olasılıkla, hatıl ya da kirişlerin taş üzerine dökülmüş 

kerpiç içindeki konumları. Bunlar, yukarıdaki 

rekonstrüksiyonun aksine, üzerinde yuvalar açılmış taş 

blok üzerine daha yakın bir seviyede konumlandırılmış 

olabilirler. (ölçeksiz çizim). 
 

Schmidt’in yukarıda değinilen satırları, Asya’da ya 

bir geyik, ya da bir at üzerinde tasvir edilmiş Amam 

tasvirleriyle yakın benzerlik göstermektedir. Kendi 

payımıza, Japonya’nın güneyindeki “Amami” 

adalarının da, bu kapsamda aynı anlama geldiği 

kanısındayız. Kuzey ve güneydeki dikilitaşların “T” 

biçemli başlarında betimlenen aslanların, yelelerinin 

olmaması, bunların dişi aslanlar oldukları sanısını 

uyandırmaktadır. Ancak arka bacaklarının arasından 

çıkan şişkin erkeklik organları da, ayrıca dikkat çekicidir. Büyük kediler (pantherinae) 

ailesinden olan aslanların, diğer kedigiller ailesinden olanlar gibi, kuyruk kesimlerinin bedene 

hassas dokularla bağlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, kuyruğun sırt hizasından yukarı 

doğru kaldırmaları, cinselliklerinin arttığının bir göstergesidir. Buradan anlaşıldığına göre, 

görkemli aslanların kişiliklerinde, erkek ve dişiliğin cinsellikteki gücü, bir arada sembolize 

edilmiş olmalıdır. Sonuç olarak yapının, topluluğun şamanına ait bir “Kutsal evlilik (Hieros 

gamos) odası” olduğu kanısındayız. 

 

 
 

 

a. Olasılıkla, Göbekli Tepe sakinlerini temsil eden bir şamana ait olabilecek Kutsal evlilik odası 

(ölçeksiz plan): 1= Aslan kabartmalı taş; 2= 2. aslan kabartmalı taş; 3= Çıplak kadın betiminin 

bulunduğu taban taşı; 4= Terrazzo tekniğinde yapılmış taban; 5, 6= Duvara gömülü “T” başlıklı 

taşlar; 7, 8= “T” başlıklı diğer iki taş.  b. Kutsal evlilik odasının seki levhalarının birine (No. 3) kazı 

bezek tekniğiyle çizilmiş çıplak kadın betimi. 

 

Yazar, yapı içinde yer alan “T” başlıklı dikilitaşlardan bahseder ve içindeki bol miktardaki 

taşların varlığı nedeniyle yapının üzerinin taş örgülü olduğunu savlarken şunları söylüyor: 

“…mekân dolgusunda bulduğumuz çok sayıda taş levha parçasından anladığımız kadarıyla, 

olasılıkla en azından kısmen taştan olan çatı konstrüksiyonunun taşıyıcısıydılar”. Yukarıda, 

İspanya’da Torre d’en Gaumes’teki taştan inşa edilmiş çember yapının tonozlu duvar örgüsü 
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ve ortada sütun görevi yapan “T” biçimli desteği göz önüne aldığımızda, Schmidt’in taş tavan 

örgüsü hakkındaki savının doğruluğu ortaya çıkmaktadır.
115

 

 

 

 

ÖNEMLİ SAPTAMALAR 

1. Göbekli Tepe’liler (Aith’ler, Antik Patu-paiarehe’liler) Komodo ve Yeni Zelanda 

adalarına, kuş göçlerini takiple İç Moğolistan, Çin, Vietnem, Kamboçya, Tayland, 

Sumatra, Bali ve Komodo adaları yoluyla göçmüşlerdir. Dolayısıyla ilk ana vatanları 

günümüzdeki Çin topraklarıdır. Bu topraklarda, yabani eşeklerin (onager) olduğu 

merkez ise, hiç kuşkusuz İç Moğolistan’dır. Buna göre Patu-paiarehe’lilerin ilk çıkış 

merkezlerinin İç Moğolistan bölgesi olduğu ortadadır. 

2. Göbekli Tepe kültürünün yaratıcıları oldukları anlaşılan Patu-paiarehe’liler, Ethi 

(Maré) adasına yerleşen Aith’lerden ayrılarak, Komodo adasına varmışlardı. Bu adayı, 

Göbekli Tepe’lilerin tasvirlerinde sıklıkla yer alan yaban domuzu tasvirlerinden 

çıkarabiliyoruz. 

3. Keri Hulme’den, Delikli-taş’ların tıpkı günümüzdeki havuzlar gibi, dilek kuyusu 

olarak kullanıldığını öğreniyoruz. Bu bağlamda, Schmidt’in, geçici anlamda “adak 

kapları” olarak adlandırdığı bu kaplarının, içleri suyla dolu “Dilek kapları” olduğu, 

dolayısıyla “B” yapısı kutsal alanının da, tanrılara dilekte bulunup dua edilen bir alan 

olduğu anlaşılmaktadır. 

4. Schmidt, Göbekli Tepe’deki “T” biçemli dikilitaşların, Nevali Çori’dekilerle birlikte 

insan biçimine işaret ettiğinden bahsediyor.
116

 Ancak, dikilitaşların “T” biçimli 

başları, rekonstrüksiyon çizimimizde de yer aldığı gibi birer mimari unsur olarak 

kullanılmışsa, yazarla aynı kanıda olmadığımız ortadadır. Yapının tepe noktasındaki 

Delikli-taş düşünüldüğünde, buradan kutsal güneş ışıklarıyla birlikte girecek olan 

yağmur sularının, bir kanal aracılığıyla ulaştığı kutsal taş kâse (Dilek kuyusu-Delikli- 

taş), yapıların üstlerinin örtülü olduğuna işaret etmektedir. Şayet üstleri açık olsaydı 

(Hypethral),
117

 kâseye ulaşacak kanallara gereksinim duyulmaksızın, zaten üstü açık 

olan mekanlara yağacak olan yağmur, taş kâseyi dolduracaktı. 

5. Göbekli Tepe kültürünün gelişip olgunlaştığı alt kültürün, Yukarı Mezopotamya 

dışındaki yakın çevrede bir benzeri yoktur. “T” başlıklı taşlarda, neredeyse mükemmel 

denebilecek işçilik, bunların taş ustaları olduklarının bir göstergesi olsa gerektir. Bu 

konuda, Yeni Zelanda’nın Antik Patu-paiarehe (Taş inşaatçıları) halkı, ustalık 

derecesindeki mükemmel eserleriyle, son derece dikkat çekicidirler. Bugün bile adada, 

Ethi (Maré) adasındakilere benzer şekilde hâlâ daha süregelen taş işçiliğindeki 

mükemmellik, dikkatlerden kaçmamaktadır. Bize göre, Göbekli Tepe alt kültürünün 

Patu-paiarehe’lere dayandığı açıktır. 

6. Lapita kültürü İÖ 2000-500 arasına tarihlendiğine göre, çanak çömlek yapımından 

vazgeçmiş Antik Patu-paiarehe’lerin Yeni Zelanda’daki varlıkları da yaklaşık aynı 

tarihleri kapsamış olmalıdır. Bunlar daha Asya’dayken, ana göçten ayrılmış bir kolu 

oluşturmuşlar ise, Anadolu’daki varlıkları, yine İÖ 2000’den daha geç olmamalıdır. 

 

 

Doğrusu, yukarıdaki tüm saptamalar kapsamında, Göbekli Tepe’lilerin verdikleri şifreleri 

yerlerine oturttuğumuzda, Uzak Doğu’nun haritasal görünümüyle karşılaşacağımızı 

umuyorduk. A Yapısı’nın Yeni Zelanda, B Yapısının Bali adası, C Yapısı’nın Komodo adası 
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 Schmidt, K. a.g.e., s.261. 
116

 Schmidt, K. a.g.e., s.116. 
117

 Schmidt, K. a.g.e., s.125, 126. 
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ve D Yapısı’nın da İç Moğolistan’dan Anadolu’ya kadar olan göçlere işaret ettiği açıktır. 

Ancak bunları haritaya yerleştirdiğimizde, Schmidt’in plan karesinde yer alan yapılar 

sistemiyle uyuşmadığı ortaya çıkmaktadır.
118

 Göbekli Tepe’lilerin, uzun ve yorucu geçen 

yolculuklarının ardından, atalarının göç yolları hakkında pek çok şeyi unutmayıp hafızalarına 

kazındığı, ancak bazı ayrıntıların belleklerinden silinmiş olduğu anlaşılıyor. 

 

Tablosal sonuç 

 

Göbekli Tepe’deki yapılarla, bu yapıların içeriğini oluşturan dikilitaşlardaki hayvan 

sembollerini, bir tabloda toplayıp, genel bir görünüm elde etmek istedik. Buna göre elde 

edilen sonuçları, şöyle ayrıştırmak mümkündür: 

 

Tablo
119

 

 
 

1. “A” Yapısı’nda; yılan, boğa, tilki ve turna kuşlarından başkaca hayvan betimine 

rastlamıyoruz. Yani bu yapı bizlere, doğrudan doğruya Asya’dan gelen geleneksel 

boğa ve yılan motifi dışında, turna kuşuyla göçler sonunda varılmış olan Yeni Zelanda 

adasına işaret etmektedir. 

2. “B” Yapısı’nda; tilki ve Komodo ejderinden başkaca sembol mevcut değildir. 

Dolayısıyla bu yapının, büyük olasılıkla Bali adasından Yeni Zelanda’ya olan göçü 

temsil ettiği anlaşılıyor. 

3. “C” Yapısı’nda; yılan, Komodo ejderi, domuz, ördek, kaz, ceylan ve yarım ay 

motiflerini görüyoruz. Bu semboller, Asya’daki depremlerin ardından, yarım ayın 

kavsi biçiminde, kuş yollarını takip ederek göç eden Patu-paiarehe’lerin, Yeni Zelanda 

öncesinde vardıkları, çok sayıdaki yaban domuzunun yaşadığı Komodo adasına işaret 

ediyor. 

4. “D” Yapısı, yarım ay ve tavşan sembolleri dışındaki tüm sembollere sahiptir. 

Dolayısıyla bu yapıdaki anlatım tarzının, Asya’dan çıkışın ardından, Yeni Zelanda 

yoluyla Anadolu’ya varışa kadarki süreçte oluşan tüm olaylarla göçlerin tamamının 

anlatıldığı, çok geniş kapsamlı bir ana yapıya işaret ettiği anlaşılmaktadır. 

 

Bu kapsamda, önceki saptamalarımızın, tablo içeriğindekilerle yapılan karşılaştırmalı 

analizlerden ortaya çıkan sonuçların doğruluğunu gösterdiği kanısındayız.
120

   

Göbekli Tepe’lilerin geldikleri bölgelerin tektonik yapısı  

 

Pasifik okyanusunda, tektonik magma ve metamorfizma’yla birlikte oluşan fay hattının iki 

ucunda,
121

 deformasyon mevcuttur. Jeomorfolojik deformasyon, bunun doğu ucunu teşkil 

eden Amerika’daki Kırmızı nehir (Red River) Ailaoshan’dan, batıda daha geç bir döneme 

işaret eden Andaman Denizi’nin (Doğu Burma) yayıldığı alandaki Sijie fayına kadar 

uzanıyor. Burma’daki diğer bir fayı oluşturan Sagaing fayıyla, Burma-Çin sınırında 

metamorfik
122

 Mogog kemerinin bir bölümünü oluşturan Nabang fayı ve Batı Yunnan’da 

Gaoligong fayları arasındaki geometrik ve kirematik tetiklemeler, batı noktasında bir çatışma 
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 Schmidt, K. a.g.e., Res.76. 
119

 Tablo, sayfa sınırlaması nedeniyle oldukça küçüktür. Fotokopi, ya da bilgisayar yoluyla kopya edilip exel’e 

taşınması halinde ayrıntıları görmek mümkündür. 
120

 Değerlendirmeler, Schmidt’in Göbekli Tepe yayınının yapıldığı 2007 tarihi ve öncesini kapsamaktadır. 
121

 Bu iki ucu, Asya ve Amerika kıtaları oluşturmaktadır. 
122

 Başkalaşım geçirmiş. 
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hattı oluşturmuştur. Sagaing’in kuzeydoğu yakınında Mogog adlı yerleşim, bu yönden dikkat 

çekicidir. Kuzeyden güneye doğru bir sıra fayın, Himalayaların doğusunda Ruili havzasında 

manyetotellurik bir yapıya sahip olan Ruili Longling (Lancang) fayı ile Dayingjiang fayının, 

buradaki tüm faylar arasındaki bağı (düğüm noktası) oluşturduğu anlaşılıyor. Faylardaki 

deformasyonun, sintektonik fışkırmalardan meydana gelmiş, kolay kırılabilir, yumuşak 

oluşumları, yalnız Gaoligong fayında değil, aynı zamanda Mogog kemerinde (Lavang fayı) de 

görülmektedir.
123

 

 

Diğer taraftan, Amerika’nın kuzey batı şeridi 190 myö’de meydana gelmişti. Bu sırada kıta, 

kütlesel olarak Pasifik okyanusunun içine doğru uzanmıştır. Burada, 1.7 myö’de okyanusa 

batan kıta kabuğu, Kanada kalkanına benzer şekilde, kristalize kayalardan bir temel 

oluşturmuştur. Bu olay, durağan Amerika kıtasında, çöküntüler üzerinde bir platform 

meydana getirmişti. Bugün, milyon yıllar sonrasında, Amerika platformu ve okyanus 

çanağında mevcut kireçtaşı ve tortullu şist paketleri büyüyerek yeni fayların oluşmasını 

sağlamıştır. Bunlar, birbirlerini tetikleyebilecek faylardır. 

 

Platform üzerindeki çöküntü birikintileri, burada silsile halindeki kalın bir tabakanın (örtü) 

meydana gelmesine neden olmuştur. Bu örtü, günümüzde Mackenzie ve Cassiar dağ sıralarına 

doğru uzanıyor. Her iki platform, Wernecke ve Mackenzie dağları süper gurubu’nun (yüksek 

oluşumları) kaya birikimlerinden müteşekkildir. Bu iki kalın stratigrafik kütle Mackenzie 

Purcell, Wernecke, Windemere, Rapitan, Pinquicula ve Gog kütlelerinin bir araya gelmesiyle 

ortaya çıkmıştır.
124

 

 

Yukarıda yer alan her iki makaleye ait alıntılardan da anlaşılacağı gibi, Amerika’da bulunan 

“Gog-Yecüc” ve Çin’deki “Mogok-Mecüc” fay merkezleri, jeolojik oluşumların ifadesinden 

başka bir anlam taşımamaktadır. Bölgede, olasılıkla yakın bir gelecekte meydana gelecek 

tektonik ya da jeolojik olaylar sonunda ortaya çıkacak yeni coğrafyanın, bu iki fay merkezinin 

tetiklemesiyle oluşabileceği varsayımı,  gözden uzak tutulmamalıdır. 

 

Datong volkanları 

“Kuzeydoğu Çin’de Jeomorfolojik Gezi” başlığı altındaki makalede, bölge genelinde Datong 

volkanları hakkında şunlar söyleniyor: “Burası, Hebei ve Shanxi eyaletlerindeki bölgedir. 

Jeomorfolojik özellikleri ise karsit mağaralar (Shihuadong’da), Jinhe’de alivyonlu açılımlar 

(yelpaze şeklinde) dağlar arasında kalan farklı vadiler, Datong kenti yakınındaki volkan, 

büyük lös düzlüğü (platosu) kenarındaki Sarı nehirdir”.
125

 

                                                 
123

 Tektonik Mogog (Lavang fayı), Nabank, Gaoligang, Ruili-Longling, Dayingjiang ve Ailaoshan fayları 

hakkındaki teknik bilgiler için Bkz. (scienceinchina.com/ky0876.pdf). 
124

 Yukon Geoprocess File User Guide:     

(www.geology.gov.yk.ca/publications/openfile/2002/of2002_8d_geoprocess_file/documents/general/userguide.P

df ).  
125

 Kuzeydoğu Çin’de Jeomorfolojik Gezi: Visited cities and excursion sites: (www.gvc.gu.se/ngeo/ng-

hem/china/excursion/-8k). 

 

http://www.geology.gov.yk.ca/publications/openfile/2002/of2002_8d_geoprocess_file/documents/general
http://www.gvc.gu.se/ngeo/ng-
http://www.gvc.gu.se/ngeo/ng-
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 Çin’deki bölgeleri gösterir harita. Küçüklüğü nedeniyle adları yazılamayanlar: 1= Ningxia Hut A. R.; 

2= Neijing; 3= Tianjin; 4= Shanghai (Har. Yenal Atalay). 
 

 

 

Bu volkanlar, biçim ve ölçüleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Yuvarlak, oval, at nalı 

ve koni biçiminde tepeleri olanlar vardır. Volkan ağzının etrafını çeviren düzlükten itibaren, 

volkan tabanına kadar olan yükseltiler içinde en derin olanı 100 m’dir. Her koninin 

Etrafında, radyal drenaj sistemi geliştirilmiştir. Bütün volkanlar, az ya da çok löslerle 

kaplıdır. Lös tabakaları dağın dış tabanında kalın ve tepe noktalarında ise incedir. Bunun 

nedeni, lös’ün dağın tepe noktalarında, rüzgar marifetiyle sürekli olarak süpürülüyor 

olmasıdır. 

  

Bunun sonucunda büyük olasılıkla, Amerika’daki Gog fay merkezinin tetiklemesiyle, Büyük 

lösün altında ve Choukoutien-Yen Men arasında oluşacak bir çatlaktan, yerkabuğunda bir örtü 

oluşturan (Kûr-an, Tevrat ve İncil’e göre, demir üzerine bakır örtü) metal içerikli tektonik 

katmanların yarılarak, yeniden ortaya çıkacak volkanların, dünyayı yeni bir felaketin eşiğine 

getirebileceğini öğrenmekteyiz. 
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Yeryüzüne açılan bacalarıyla 

faaliyet gösterip sönmüş, ya da 

hâlâ daha faaliyet gösteren 

volkanların, yer yüzündeki  

yoğunluk noktaları (Har. Yenal 

Atalay). 

 

 

 

 

Diğer bir yerde, aynı 

bölgedeki volkanlar 

anlatılırken, şöyle 

denmektedir: “Datong 

volkanları Xigelaoshan’da 

Datong Eyaleti’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. 60 km²’lik bir alanda yaklaşık on adet 

volkan, bir gurup oluşturmaktadır. Bunların arasında, yüksekliği nedeniyle en önemli 

olanları, deniz seviyasinden 1422 m yüksekliğiyle Heishan; daha sonra 1368 m ile Jinshan, 

1328 m ile Langwoshan ve yine deniz seviyesinden 1276 m yüksekliğiyle Gelaoshan en 

önemlilerindendir. 

 

Kaya yatakları ve toprak, volkanların etrafında bazalt ve lös’lerden oluşmaktadır. “Malan” ve 

“Lishi” adı verilen iki ayrı tip lös vardır. Malan lös’ü, Lishi lös’ünün üzerinde yer alır. Bazalt 

ve lâv atıkları, volkanların faaliyet göstermedikleri dönemle, lâv püskürttükleri devirlere 

bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

 

En erken püskürtünün, 340 byö’sinde oluştuğu tahmin ediliyor. En geç olanı ise 60-70 byö. 

yani pleistosen’in ortalarına denk gelmektedir.
126

 Bu tarih, 1980’lerde terme-ışıldama 

metoduyla tayin edilmiştir. 

 

Volkanlar, iki doğrusal çizgi üzerindedir. Bunlar, güney-batı/kuzey-doğu ve güney-

doğu/kuzey-batı yönleridir. Bu oluşum (yönelme-fiziki çevre şartlarına uyma) tamamen, 

arazideki çatlaklar (faylar) nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bunun anlamı, bazaltın volkanlardan 

dolayı değil, fakat çatlaklardaki filtre özelliği nedeniyle oluştuğu şeklindedir. Gerçek 

volkanlar, geç dönemlerdeki lâv püskürükleri sırasında ortaya çıkmıştır.  Bölgede yer alan bu 

volkanlar, bilim dünyasına, ilk kez 1930 yılında rapor edilmişlerdir”.
127

 

 

Bize göre, Kutsal kitaplarda Yecüc (Gog) ve Mecüc (Mogok) olarak yer alan anlatılar, gerçek 

anlamda jeolojik verilere dayanmaktadır. Çin’in “Büyük lös” bölgelerinde, bunların altında 

yer alan metallerle kaplı tabakaların varlığı bilimsel bir gerçektir. Konuyla ilgili 

araştırmalardan birkaçı, Beijing’de, 24-27 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası 

Çevresel Jeokimya Sempozyumu’nda şöyle konu edilmiştir: Yonghua Li-Linsheng Yang-

Wuyi Wang tarafından Verilen 11. bildiri “Batı Hunan Eyaleti’ndeki çok metalli tortul 

topraklarda, cıva ve kurşun metallerinin çevresel yayılımı”
128

; Haiyan Kang-Zongming Xin, 

Lili Sun tarafından verilen 55. bildiri ise “Nitrat’ın, çok küçük ölçekli Fe/Ni iki metalli 

                                                 
126

 Metindeki “Pleistosen ortaları” ifadesiyle,  60-70 bin yıl önceki dönem tarihlemesi arasında bir çelişki vardır. 

60-70 bin yıl önceki dönem derken, Alt pleistosen sonları kastedilmiş olmalıdır. 
127

 Visited cities and excursion sites: (www.gvc.gu.se/ngeo/rcg/china_exco20201/Introduktion.htm-8k). 
128

 “Enviromental behaviors of mercury and lead in the soil of polymetallic deposit areas in Western Hunan 

Province”. 
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partikülerleri vasıtasıyla kimyasal redaksiyonu” konu başlıklı bildirilerdir
129

.  Bunların 

yanında, bölgeyle ilgili bilimsel makale ve kitaplar, daha pek çok Rus, Amerikan ve Çin 

kaynaklarında yer almaktadır. Bu nedenle bölgede mevcut jeolojik oluşumdaki kimyasal 

farklılık, bilimsel araştırmalar tarafından da destek bulmaktadır. 

 
İç Moğolistan Otonom bölgesi, 

Ningxia ve Shaanxi bölgelerini 

kapsayan Ordos, Yen-men ve 

Datong’un yeri (Har. Yenal Atalay). 

 

 

 

 

Pasifik Bölgesi Civarında 

Magnetik Oluşumlar 

 

Uzak Doğu ve Pasifik’teki 

olağanüstü felaketi (karni-

Apollon Karneios-tütsü-Büyük 

tufan) olayına bilimsel açıklık 

kazandıran önemli çalışmalardan bir diğeri ise şöyledir; Ulusal Taiwan Üniversitesi Jeoloji 

Bilimleri Bölümü’nden, Mei- Fei. Chu ile aynı bölümden Tsuan Han Lee’nin başkanlığında; 

Mişigan Üniversitesinden Yeng Long. Chen;
130

 Oregon Devlet Üniversitesi, Okyanus & 

Atmosfer Bilimleri Koleji’nden Michael D. Graham;
131

 Çin Üniversitesi Jeoloji Bilimleri  

(Beijing) Bölümü’nden Jun Deng; aynı bölümden Shangguo Su; Mişigan Üniversitesi Jeoloji 

Bilimleri Bölümü’nden Ye Zhang
132

 tarafından hazırlanan bilimsel rapor’dan alıntılar 

yaptığımız aşağıdaki bölümde, bölgenin jeolojik yapısı, tam olarak şu şekilde 

açıklanmaktadır: “Kuzeydoğu Çin’de, Kretas’tan (İkinci Zaman'ın son bölümü)
133

 kalma, 

ağızları çeşitli metallerle kaplanmış pek çok volkanik alan mevcuttur. Bunlar en yakın 300 yıl 

öncesinde faaliyet göstermişlerdir. Bazal oluşumlu, alkali zeytini renkte bazalt, tholeiite, 

trachyte (trakit) ve alkaline olmuş rhyolite içeren atıklar, geniş bir volkanik alana yayılmıştır. 

Aşırı derecede mafik xenolithler, iherzolit ve harzburgite içermektedirler. Bunların çoğu, 

alkali bazaltlar halindedir. Bu kadar geniş alana yayılan volkanik kalıntıların ana kaynağı 

belirsizdir: Bu örtü, bazı iddialara göre, son derece yüksek sıcaklıktaki bir dış etkenle (bir 

kuşun tüylerinin ütülenmesine -tütsü- benzer şekilde)
134

 oluştuğu;
135

 diğer bir varsayıma göre 

ise, litosfer’in (arz kabuğu) incelmesi sırasında meydana geldiği şeklinde açıklanmaktadır.
136

 

                                                 
129

 “Chemical reduction of nitrate by nanoscale Fe/Ni bimetallic particles”. 
130

 yangcz@umich.edu 
131

 dgraham@coas.oregonstate.edu 
132

 youxue@umich.edu 
133

 Yaklaşık, 160 myö (80 MA). 
134

 Bu dış etken, Antik kaynaklardan Sümerlerde Amar-utu (Güneşsel dana), Nibiru, Marduk-Tishye-Pushya; 

bilimsel kaynaklarda ise “X gezegeni” olarak geçen gök cismidir. Bilimsel anlamda pek rağbet görmeyen olay, 

bu makalede jeolojik anlamda tam bir açıklığa kavuşmuş olmasına karşın, tüm mitoslarda anılan gezegenin 

varlığına inanılmaması, dikkat çekicidir. Yani gezegenin varlığı bir masal olarak kabul görmektedir. Oysa 

mitoslar, modern çağ insanın ona kattığı anlamda birer masal değil, gerçeğin ta kendisidirler. Antik insanlar, 

hangi konuda olursa olsun, olaylar üzerinde asla yalan yanlış şeyler söylememişlerdir. Böyle davranmaları için, o 

zamanlarda, günümüz insanı gibi bir menfaat ya da kazanç temininin de olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 
135

 Burada, Kutsal Kitap’larda peygamber olarak kabul edilen Hazreti Zu’l-Karneyn’in, Yecüc ve Mecüc’ün 

üzerini, önce demir ve sonra da bakırla kapatması anlatımına benzer şekildeki Karni olayı tarif edilmektedir. 

Mitolojik yönden bilimsel görünmese de, bu olayın Uzak Doğu’da yaşanan Marduk gezegenine bağlı olarak 

ortaya çıktığını, Antik Anadolu-Yunan, Eti, Sümer, Akad, Mısır ve Hindistan’dan Mezoamerika’ya kadar uzanan 

kültürlerden öğreniyoruz. Coe tarafından, Meksika’daki Tlaxcala’da, bir dağ üstü akropolü olan Cacaxtla’da, 
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Volkanik kayalar ve xenolith manto (örtü), bu mantonun oluşum şartları ve yapılacak işlemler 

hakkında bir pencere açmaktadır. Biz, bu xenolith örtü, örtünün oluşum şartları ve en son 

oluşan volkanik kayalar hakkında hazırladığımız bir çalışmayı rapor ettik. Yukarıda 

belirttiğimiz ütüleme olayını anlayabilmek için, Jingbohu, Longang ve Kuandian volkanik 

alanlarından alınan xenolith manto örnekleri üzerinde Heisotopik çalışmalar gerçekleştirdik. 

Çalışmalar sonunda edinilen ana bilgilere göre, 5-7 kere gerçekleştirilen 3He/4 

incelemelerine göre, olayın atmosferik bir etkenle oluştuğu anlaşılmaktadır.
137

 Şimdilik, bu 

bölgedeki olayın, Havai ve Yellowstone’un altındaki gibi, derin bir mantolamaya sahip olup 

olmadığı hakkında karar vermek için yeterli veri mevcut değildir. 

 

Bazaltın içerdiği Mgo›6wt% maddesi, içerikteki element katkısı olarak birbirini tutan 

değişiklikler göstermektedir. Bunun aksini gösteren elementler ise, oldukça boldur ve kristal 

fraksiyonlaşmanın
138

 yerine, kısmen ergiyerek bu geniş alanı etkilemiş olan olay, bazaltın 

kimyasal yapısına da işaret etmektedir. 

 

 
 

a= Datong’da, atnalı şeklindeki volkanik yapısıyla, sönmüş bir yanardağdan görünüm.  b= Coe 

tarafından, Meksika’daki Tlaxcala’da, bir dağ üstü akropolü olan Cacaxtla’da, Aztek’lere ait genç bir 

Kartal Savaşçı betimi olarak yorumlanan şaman. Baş ve ayakları kartal, omuzlarında kartal kanatları 

                                                                                                                                                         
Aztek’lere ait genç bir Kartal Savaşçı betimi olarak yorumlanan yukarıdaki şaman tasvirinde, yanardağ 

püskürüklerinden ayak tüyleri tütsülenmiş kuş tasvirine bakınız. Undal adının anlamı “Siyah Kaya= Black 

Rock”dır. Bu kapsamda, günümüzde Kore’deki Heuksando (Jeju) adasında bulunan volkanik Halla-san dağı, 

simsiyah granit oluşumuyla “Undal” adını hak eder görünüştedir. Kore’de, geçmişi tarihin derinliklerine kadar 

uzanan ve “Ondol” denilen yapı bölümleri ilgi çekicidir. Bunlar, Roma döneminde Hipokaust (Hippocaust) 

olarak anılan ısıtma sistemlerine benzer. Günümüzde de devam eden evlerin bu tip ısıtmalarına ait örnekler 

oldukça çoktur. Evlerin alt bölümlerinde oluşturulan ocaklardan çıkan ısı, sütunlar ya da borularla oluşturulan 

boşluklarla yapının altından dolaşarak üstteki tüm odaların ısınmasını sağlamaktadır. Osmanlı döneminde 

“Cehennemlik” olarak adlandırılan sistemin kaynağının, Uzak Doğu’daki yanardağlardan esinlenerek ortaya 

çıktığı ve Magma’yı (Hades) oluşturduğu açıktır. Teaching English in Korea-Photo Album-Ondol Systems: 

(ald.net/~roden/korea/album/ondol.htm - 5k).                                                             
136

 Bölgede saptanan tüm veriler, burada açıklanan ikinci varsayımın geçersiz olduğunu göstermektedir. 
137

 Raporda saptanan atmosferik etki, Antik halkların Marduk hakkındaki anlatılarını destekler içeriktedir. 
138

 Damıtık madde haline gelme. Halla-san dağının yapısıyla karşılaştırınız. 



 61 

var. Her iki eliyle tuttuğu thyrsos’la, volkanların lavlarını temsil eden yılan ejder üzerinde, onu 

söndürmeye (Odysseus gibi öldürmeye) çalışıyor. Yılanın, tuvalin sağ yukarısına doğru uzanan 

kuyruğu, sağ üst köşede, püskürükleri sarı renkte gösterilmiş volkana doğru uzuyor. Sağda, tam 

ortadaki kuşun, lav püskürükleri nedeniyle ayak kısımlarındaki tüyleri tütsülenmiş ve etleri görünür 

hale gelen bacakları çıplak kalmış. Tasvirin alt bölümündeki üçgenler arasında, toprak altı 

hayvancıklar, sağa sola kaçışmakta. Bunlardan biri, başını yukarı çıkarmış, olup biten felaketleri 

merak içinde izlemeye çalışıyor.
139

   
a. China Culture.org: (www. Chinaculture.org/gb/ en_travel/2004 03/17/content_46367.htm). 

b. Coe, M. D. 2002. 

 

Önceki çalışmalar (Zhou at Al’da 1992’de yapılan), kabuğa sonradan karışan maddelerin 

önemsiz miktarlarda olduğunu göstermiştir.  Kristal fraksiyonlaşmanın, az miktarda eklenmiş 

olan zeytini renkteki bazaltın Mg 73’te ergimesiyle eşitlenmiş olduğu anlaşılmakla, kremsi 

şekilde oluşan mantonun varlığını doğrulamıştır. SiO2, yüksek oranlı etkileşimdeki 

yetersizliğine karşın (K2O ve P205) hariç, SiO2 ve yüksek oranda uyumsuzluk gösteren eser 

miktardaki elementler arasında, güçlü bir negatif karşılıklı ilişkinin varlığı saptanmıştır. REE 

ve eser miktardaki elementler hakkındaki bilgiler, Datong’da, bileşim göstermeyen
140

 

elementlerin, REE örneklerine karşı olduğu kadar, diğerlerine karşı da güçlü bir şekilde 

zenginlik gösterdiği anlaşılmaktadır. La/Yb oranları, Datong’da 5 kez değişen kıkırdakımsı 

bir oluşum yarattığını ortaya koymakta ($40 \deg$N, $113.6\deg$E), bunun Jingbohu’da 25 

kez oluştuğu ve SiO2 bileşimiyle negatif bir bağ meydana getirdiği görülmüştür. Eser 

miktardaki elementler, asla fay biçiminde bir olgu (arc belirtisi) göstermezler (HFSE’nin  bu 

sırada tüketilmesi ve LILE’nin zenginleşmesinde olduğu gibi). Şimdilik, yamaçlardan akan 

(lâv) ve kanal oluşturan katkıların (bunlara arka-arc oluşturan havzalar da dahildir) varlığı 

kanıtlanamamıştır. 

 

  

a= Güney Kore’nin güney yakınındaki Jeju adası (Cheju-do- Tanrıların adası-Island of the Gods); b= 

Adanın en yüksek dağı, volkanik bazalt yapılı 1950 m yüksekliğindeki Halla-san (Gigantik) dağı.
141

 

Kapkara dış görünümü ve çok uzun zamandır, Jeju-Tarzı’ndaki Kore Şamanizmi’nin merkezi 

olmasıyla kutsal sayılmıştır. Etraf, yerinden kopmuş büyük kaya parçalarıyla doludur. Tepe 

noktasında, Dağın Ruhu’na tapınılan özel bir taş sunak ve dikkate değer Budist tapınakları vardır.  

Günümüzde, kraterinin içinde Küçük Beyaz Geyik gölü ve bir Ruhlar-odası (Yeong-shil) mevcuttur.
142

 
a. (picasaweb.google.com/.../3801dXzKZuZHYajCPQYuTA). 
b.(www1.korea-np.co.jp/pk/124th_issue/99121202.htm). 

                                                 
139

 Coe, M. D. a.g.e., s.24, 154, Res.X.  Kartal başlı Kızılderili totemleriyle karşılaştırınız.  
140

 Ayrışık durumdaki elementlerin. 
141

 Khem-Mu kültüründen Afrika’da Klimanjaro dağıyla, buranın ardından Akdeniz, Anadolu ve Yunan 

kültürlerindeki Olimpos ile Ararat dağına miras kalan Atlas dağı (Tanrıların dağı) ? 
142

 Ruhlar-odası, olasılıkla Erg nehrinde (Ölüler denizi-Nun-Akheron) ölenler için düzenlenmiş, kutsal bir yer 

olmalıdır. Sacred Sites in Korea: (www.sacredsites.com/asia/korea/korea.html-39k). 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/3801dXzKZuZHYajCPQYuTA
http://www1.korea-np.co.jp/pk/124th_issue/99121202.htm
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a= Büyük olasılıkla Delikli-taş’ların kaynağı olabilecek, kapkara görünümlü volkanik Halla-san’da, 

Cheonjiyeon şelalesinin aktığı, etrafı doğal kayalarla çevrili küçük göl. Yeni Zelanda’da, kayalara 

açılmış küçük kanallardan Bullaum-stone’lara damlayan sularla karşılaştırınız; b= Gölün karşı 

tarafından diğer bir görünüm. 
a. (charliecullen.blogspot.com/). 

b. (www.san-shin.org/Jejudo-01.html) 

 

Kore Şamanizm’inin kutsal saydığı Nogodan’daki 

Marado taş altar’ı. Sunağın bulunduğu tepe, 1915 m 

yüksekliğiyle, ülkenin en yüksek noktasıdır. Bu 

nedenle, Cheonhwang’taki sunağı 22.5 km uzaklıktan 

görmek mümkündür. 
(www.san-shin.org/Jejudo-01.html). 

 

 

 

 

SiO2 bileşimi, La/Yb oranlarıyla yüksek oranda 

birliktelik göstermektedir. Üçüncü Zaman (5-3 

myö.) volkanları, çizgisel eğilimleri boyunca, 

değişik yükseltiler gösterirler. Biz, Jingbohu’da, 

alçak derecelerde ergime gösteren grena’nın  (lâl 

taşı) bulunduğu stabil alanda, derinlerde oluşmuş 

ergimelere ait bilgilere müracaat ettik. Ancak, 

Datong’da da yüksek derecede ergimelerin daha 

sığ derinliklerde oluşmuş olduğu bir gerçektir. 

 

 
 

 
Kuzey Kore’de geleneği çok eskilere dayalı, kuşkusuz volkanlardan esinlenerek evlere uygulanmış 

olan Ondol ısınma sistemleri: a= Suwon’da, faal durumdaki bir Ondol’dan çıkan dumanlar ve çatı 

altına istif edilmiş odunlar; b= Ojukon’da Ondol’lu bir ev; c= Yine Ojukon’da, Ondol’lu bir 

 

http://charliecullen.blogspot.com/
http://www.san-shin.org/Jejudo-01.html
http://www.san-shin.org/Jejudo-01.html
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mutfaktan görünüm. Ondol’dan elde edilen ısıyla evlerin tabanları, dolayısıyla tüm evin ısınması 

sağlanmaktadır. 
a. (www.hgpho.to/wfest/house/house-e.html). 

b, c. (www2.ald.net/%7Eroden/korea/album/ondol.htm). 

 

Elementsel jeokimya ve ergime derecesi arasındaki ilişki açıktır. Kuzey ve Kuzeydoğu Çin’de, 

homojen bir mantonun oluşmuş olması, ergimenin nispi olarak derinlerde oluştuğunu 

kanıtlamaktadır. Ancak, NE-SW termal yükselip alçalmalar (hareketler-yürümeler), ya da 

kısmen ergiyen mantonun ergiyip alev alabilir (uçabilen-gaz haline gelebilen) içeriğine sahip 

olması, onun hareketli oluşuna da işaret etmektedir”.
143

  

 

 
This massive, 300m tall, four-sided pyramid, located at a northern South Island location, was modified in 

antiquity from a hill. A flat summit was created for astronomical observations. Photo copyright © Rex 
Gilroy 2004. 

Yazar, Yeni Zelanda’daki bu piramidin tepesindeki düz sathın astronomik gözlemler için kullanıldığını 

söylemiş. Ancak, buradaki kare ya da dikdörtgen mezar yapılarının bulunduğunu, Çin’de X’ian’ın 140 

km güneybatısındaki yüze yakın piramitlerle, Mezoamerikan kültürlerindeki piramitlerden biliyoruz. 

Batık Yonaguni piramidinden sonra, tıpkı Büyük Beyaz Piramit gibi üç yüz metre yüksekliğindeki Yeni 

Zelanda piramidi, Mısır öncesi piramit mimarisi yönünden, bilimsel anlamda, bizlere çok şey ifade 

ediyor. 
       URU-The Lost Civilisation of Australia- Pyramid In the Forest: (www.rexgilroy.com/uru_chapter14.html).  

 

 

Yukarıdaki tüm bilimsel veriler, Beijing’in batı yakınındaki Datong ve Yen-men tektonik 

alanının, kutsal kitaplardan yorumlanan “Zu’l-Karneyn”
144

 hakkında anlatılar ve bu konuda, 

bölgede oluştuğunu ileri sürdüğümüz “karni” olayıyla tamamen örtüştüğü açıktır. Bu nedenle, 

Chou adamı hakkında toprak katmanlarında yapılmış olabilecek tarihlemelerin, doğruları 

yansıttığı kanısında değiliz. 

 

Māori’lerin ataları, kökenleri Güneydoğu Asya’ya dayanan Polenezya halkıydı. Bazı tarihçiler 

Yeni Zelanda’daki erken Polenezya göçmenlerinin Yeni Zelanda’ya (Aotearoa)
145

  Çin’den, 

                                                 
143

 Pasifik Bölgesi Civarında Magmatik Oluşumlar: (www.agu.org/meetings/wp04/wp04-

sessions/wp04_V32A.html-17k). 
144

 Zu’l-Karneyn şeklindeki yazımın, islâm dinindeki göksel olayları adlandıran “Zi-l-hicce” ve “Zi-l-kade”nin 

yazılışalarına benzerliği nedeniyle, en doğru yazılış olduğu anlaşılmaktadır. Yani burada, tire ayrımından  

önceki “>Zu’l< = Göksel bir olayı; tireden sonraki “>Karneyn< = Karni olayını ifade eder bir bileşik kelimeyi 

ifade etmektedir. 
145

 Yeni Zelanda’da, Wellington’un çok yakınındaki Wairarapa sayfiyesinde, Stonehenge’ye benzer Çember-

taşlar için Bkz. Stonehenge Aotearoa-Home: (www.astronomynz.org.nz/stonehenge). Aotearoa Dreaming: 

Stonehenge Aotearoa: (aotearoadreaming.blogspot.com/…/stonehenge-aotearoa.html). 

http://www.hgpho.to/wfest/house/house-e.html
http://www2.ald.net/~roden/korea/album/ondol.htm
http://www.rexgilroy.com/uru_chapter14.html
http://www.agu.org/meetings/wp04/wp04-
http://www.agu.org/meetings/wp04/wp04-
http://www.astronomynz.org.nz/stonehenge
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Tayvan ve Güney Pasifik yoluyla uzun bir seyahatten sonra göç ettiklerine dair izlerin 

varlığından bahsetmektedirler.  

 

Bir anlatıya göre ise Māori’ler, çift tekneli okyanus aşırı kanolarla (waka hourua= double 

hulled ocean going canoe) Hawaiki’deki
146

 atasal topraklarından gelmişlerdi. 

 

Antropolojist Thor Heyerdahl, diğer bilim adamları gibi Polenezyalıların Asya’dan daha çok, 

Amerika’dan Pasifik yoluyla buraya göç ettiklerini iddia etmiştir. Heyerdahl bu iddiasını, tatlı 

patatesin başlıca yetiştirildiği yer olan Avrupa öncesi Yeni Zelandalı Māori’lerin, 

kökenlerinin Güney Amerika olduğu temeline dayandırmaktadır. Hyerdahl’ın, bu olaya karşı 

ileri sürülebilecek aksi bir tezin, hangi nedenle olamayacağını açıklığa kavuşturmaması dikkat 

çekicidir. 

 
Çift tekneli waka hourua adlı sallar.  
(www.teara.govt.nz/.../Standard/2/mi). 
 

 

 

Yaklaşık olarak 3 bin yıl öncesinde, 

Papua Yeni Gine’nin (Bismarck 

Archipelago-Papua New Guinea)  

doğusunda yaşayan Polenezyalılar, 

burada tedirgindiler. Bu halk, 

karakteristik özellikler taşıyan yüksek 

kalitedeki renkli, diğer benzerlerinden 

oldukça farklı pişmiş topraktan kaplarıyla Lapita denilen özel bir kültüre sahiptiler. Bu özel 

çanak çömleklerin bulunduğu arkeolojik yerleşim alanları, Polenezyalıların Yeni 

Kaledonya’ya yerleşmelerinin ardından “Lapita Kültürü” adını almıştır. 

 

Lapita kapları ilk kez İÖ 2. binin ortalarında ortaya çıkıyor. Bu kültür, Malenezya’dan Yeni 

Kaledonya ve buradan Samoa’nın doğusuna kadar etkin olmuştur. Lapita kapları en çok Fiji, 

Samoa ve Tonga’da tutunmuştu. İÖ 1. binde, bu tipik Polenezya kültürü pek çok özellikleriyle 

birlikte, bu bölgede gelişmiş ve yaygın hale gelmişti. 

 

Lapita çanak çömleklerin kullanımı, Yeni Zelanda’nın Patu-paiarehe’ler tarafından keşfiyle 

birlikte birden ortadan kaybolmuştur. Örneğin, keser marifetiyle imal edilmiş taş kaplar ve 

balık oltaları gibi diğer el sanatları, Lapita kültürünün üstüne çıkmıştır. Bu aletler Doğu 

Polenezya’dan Yeni Zelanda’ya kadar ağırlığını hissettiren bir iz bırakmıştır. 

 

Yaklaşık 3500 yıl önce, Polenezya kültürü Papua Yeni Gine’nin doğu bölgelerine kadar 

yayılmaya başlamıştı. Bu yayılmanın nedeni henüz tam olarak bilinmemekte ise de, bize göre 

tek neden, İç Moğolistan’da yaşanan tektonik olaylara bağlı olmalıdır. Bazı Polenezyalılar 

Merkezi Güney Pasifik’te kaldılar, diğerleriyse Tahiti üzerinden hareketle, bize göre, 

beraberlerinde tatlı patatesi de götürdükleri Güney Amerika’ya kadar uzandılar.
147

 

 

Terra scillata tekniği kaplar yanında Yangshao kültüründen amphora yapımını dahi 

bilebilecek mükemmel tekniğe sahip Lapita kültürünün devamı olduğu kuşkusuz olan Antik 

                                                 
146

 Hawaiki adasının günümüzdeki adı Taha adasıdır. Dağlık bir coğrafyaya sahip ada, Fransız Polenezyası 

adalar grubundandır. Bora Bora ve Raiatea adalarının çok yakınındadır. 
147

 The Māori-New Zealand in History: (history-nz.org/maori.html-47k).  

 

http://www.teara.govt.nz/NewZealanders/MaoriNewZealanders/WhenWasNewZealandFirstSettled/1/ENZ-Resources/Standard/2/mi
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Patu-paiarehe’lerin, keramik yapımından vazgeçmiş olmalarının bir nedeni olmalıdır. 

Olasılıkla, sürekli olarak volkanik arazilerde yerleşip, ateş ve püskürükler altında kalarak çok 

can kaybeden, ana, baba, eş ve çocukları yok olan bu insanlar, ateşten nefret edip, onu yok 

sayacak hale gelmiş olabilirler. Acaba bu nedenle mi fırınlarda pişirilmesi gereken keramik 

yapımından vazgeçmişlerdi? Göç ettikleri bölgelerin sıcak olması nedeniyle, olasılıkla 

zorunlu olmadıkça ateş bile yakmamış olabilirler. Belki de, ateşe hükmederek onu 

yakmalarının, tanrılar tarafından hoş karşılanmadığı kanısına varmışlardı. Ateş yakmamanın, 

olasılıkla ateşe olan bir tapınma biçimi olarak kabul edilmiş olması da mümkündür. Bu 

bağlamda Patu-paiarehe’lerin, yanardağ kraterlerini temsil eden “Delikli-taş” sembolü 

kapsamında, ateş yerine, ateşi söndüren suyu, yani Büyük tufanda kraterlerin içine dolup 

volkanları söndüren yağmur suyunu kutsamış oldukları anlaşılıyor. Bu inançların, bir şekilde 

günümüze kadar ulaşan Delikli-taş sembolünde ifadesini bulduğu ortadadır.   
 

 
Uzak Doğu’da, Japonya, Kore ve Beijing’den Si-Kiang nehrine kadar uzanan, son derece önem 

taşıyan Neolitik ve Kalkolitik kültürlere ait merkezler:  A= Ainu (Jomon) kültürü (İÖ 10000-300); B= 

Chulman kültürü (İÖ 8000-300); C= Cishan-Peiligang-Yangshao kültürü (İÖ 6000-3000);
148

 D= 

Hemudu-Liangzhu kültürü (6000-3300);
149

 E= Daxi kültürü (İÖ 4400-3300);
150

 F= Dawenkou-

Longshan kültürü (İÖ 4300-2500);
151

 G= Xinglongwa-Xinle-Hongshan kültürü (İÖ 6500-3500);
152

 

                                                 
148

 Cishan, Çinin Hebei Eyaleti’nde Wuan’da; Peiligang, Çin’in Xinzheng İlçesi yakınında; Yangshao, Shaanxi 

ve Shanxi’de, Henan bölgesindedir. 
149

 Hemudu, Çin’in Yuyao yakınında Zhejiang’da; Liangzhu, Nanjing’in kuzeyinde, Yangtze nehri deltasındadır. 
150

 Daxi, Sichuan’ın doğusunda, Yangtze nehri ortalarında Three Gorges bölgesinde yer almaktadır. 
151

 Sarı nehir (Hoang-Ho) yakınında İÖ 4350~3950’ye tarihlenen bu kültür, bronz ve taşın birlikte 

kullanıldığının saptandığı Geç Neolitik dönemi göstermektedir. Dawenkou, Shandong’da; Longshan, Jinan 

şehrinde, Shandong’dadır. 
152

 Xinglongwa, İç Moğolistan Liaoning sınırında; Xinle, Liaodong yarımadasında, Liaoning’de; Hongshan, İç 

Moğolistan’da Liaoning ve Hebei’dedir. 
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H= Qujialing-Shijiahe kültürü (İÖ 3000-2600);
153

 I= Neolitik Yintaowen kültürü (Yaklaşık İÖ 2000 

).
154

  
 

Göbekli Tepe kabartma eserlerinde saptanan hayvan betimleri, Neolitik bir hayvanat bahçesi 

değil, son derece kaygılanıp on binlerce kurban verdikleri, önce yüksek derecedeki tektonik 

olaylar ve ardından gelen tusunami ve Büyük tufan sonrasında zorunlu olarak yapılan göç 

haritasının, verilen ipuçları ya da şifrelerle birlikte naratif bir anlatımıdır.  

 

Sonuç 

 

Çin’de Yangshao  (İÖ 6000-3000; 5000-4000 ?) ile Dawenkou kültüründen (İÖ 4300-2500; 

4100-2600) bildiğimiz terra sicillata tekniğinde yapılmış amphora’lar yanında kulplu, üç 

ayaklı ve gaga ağızlı çanak çömlekle benzeri eserlerin, Lapita kültürünün temelini 

oluşturduğu açıktır.  

 
Mellaart’a göre, yaklaşık İÖ 5825 dolaylarına ait, Çatal Höyük VI. 

Tabakadaki bir tapınaktan ölü adam başı tasviri. Betimdeki kesin çizgiler, 

İÖ 11. binden başlayarak,  Ön Asya, Anadolu ve Avrupa’ya  yapılan  

göçlerin, Uzak Doğu kökenli olduklarının en belirgin işaretlerini 

taşımaktadır. Bu işaretleri, Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait çeşitli 

figürünlerde de saptamamız mümkündür. Bu konudaki belgelerin giderek 

artacağı kanısındayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a= Hongshan’dan, yeşim taşından yapılmış, yaklaşık İÖ 3500’e tarihlenen ejder başlı heykelcik. 

Solucan Ejder, Çin mitolojisinde en başta gelen yaratıklardandır. Eser, yaradılıştaki değişim 

kavramını sembolize ediyor. Bu sembol, çok sonraki dönemlerde, krallığa olan aidiyeti gösterir 

olmuştur. Yüzüğe benzer kıvrımlı gövdesi, domuzu andırır yüz ifadesi, dışa doğru çıkık ağzı ve onun 

üstüne kıvrılmış burnuyla betimlenmiş. Sırt kısmındaki delik, eserin bir gerdanlık olarak kullanıldığını 

gösteriyor olarak yorumlanmış. Bize göre ise, Rapa Nui adasında bulunmuş Rongo-rongo Mamari 

tableti üzerindeki betimlerle aynı olan eserin sırtındaki delikten, her iki yana sarkan, oynar başlıklı 

aplike kollar çıkıyor olmalıdır; b=  Hongshan’dan yeşim taşından yapılmış benzer diğer bir heykelcik. 

Chavannes’in Kermişanlar (Japonlar-Hyaonas)  söylemiyle, Rapa Nui adasından ele geçen bir Rongo-

                                                 
153

 Qujialing, Yangtze nehri ortalarında Hebei ve Hunan arasında; Shijiahe, yine Yangtze nehri ortalarında, 

Hebei’dedir. 
154

 Onians, J. a.g.e,, s.46. Yintaowen, Si Kiang nehri civarında yaygın olan bir kültürdür. 
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rongo Mamari tableti üzerindeki benzerlik hayret vericidir.
155

 a. Atlas of World Art - Google Books 

Result: (books.google.com/books?isbn=1856693775...). b. Fine Jade Dragon From Hongshan Culture(JDE066) 

China , Selling ...: (www.madeinchina.com/995053/S1324887/Fine-Jade-Dragon-From-Hongshan-Culture-

JDE066.shtml - 31k).  

 

a= İÖ 6000-3000’deki 

Yangshao Neolitik kültürüne 

ait bir amphora. Karın 

üzerindeki halka kulplar, 

yüksekçe bir yere asıldığını ve 

içindeki sıvının, kolayca 

devrilip akıtıldığına işaret 

ediyor. Buna ait örneği, ikinci 

resimde görebiliyoruz. 

Üzerinde, kuşkusuz daldırma 

tekniğiyle yapılmış Terra 

Sicillata taklidi boya izleri 

hâlâ görülebiliyor. Bize göre 

eser, Büyük tufan öncesine ait 

olmalıdır;
156

 b=. Yine Çin’de, 

İÖ 5000-3300’lerdeki Hemudu 

kültürüne ait bir amphora. 

 

 

a. (http://en.wikipedia.org/wiki/Yangshao_culture).  

b. Hemudu Culture - China culture: (history.cultural-china.com/en/51History234.html - 30k).    
 

Ön Asya ve Anadolu’da Hatti ( ) ve Hurri’lerin ( ) varlıkları, yaklaşık 

olarak İÖ 2500’leri; Eski Eti Krallığı İÖ 1750, Orta Eti Krallığı İÖ 1500 ve Yeni Eti Krallığı 

(İmparatorluk dönemi) ise, yine yaklaşık olarak İÖ 1430 yıllarına denk gelmektedir. Bu 

kapsamda, uzun ve çetin olduğu kuşkusuz olan bir yolculuktan sonra da olsa, Patu-

paiarehe’ler Anadolu’ya İÖ 2000’lerden çok önce gelmiş olmalıdırlar. Bu kapsamda, bu 

göçmenlerin Hurri ve Mitanni, dolayısıyla da akraba oldukları Hatti ve Eti kültürlerinin 

Anadolu’daki ilk temsilcileri oldukları kuşku götürmüyor.  

 

Yukarıdaki haritada da gördüğümüz gibi, bölgedeki önemli kültür merkezlerinden Ainu’lar 

(Jomon) (İÖ 10000-300);
157

 Chulman’lar (İÖ 8000-300) yılları arasında, İç Moğolistan’da 

kesintisiz kültürel süreçlerini devam ettirirlerken, Cishan-Peiligang-Yangshao kültürlerinin İÖ 

6000-3000, Hemudu-Liangzhu kültürlerinin 6000-3300, Daxi kültürünün İÖ 4400-3300, 

Xinglongwa-Xinle-Hongshan kültürlerinin ise İÖ 6500-3500 arasındaki varlıkları dikkat 

çekicidir. Bu kültürlerin yaklaşık olarak İÖ 3500-3000 arasında kesintiye uğradıkları 

görülmektedir. Bu yerleşkelerin tamamının, günümüzdeki Çin ovasıyla Kuzey Kore’nin 

tektonik ve sel baskınlarına açık alanları oluşturduğu, coğrafi ve jeolojik bir gerçektir. 

Bunların arasında, Dawenkou-Longshan kültürünün, İÖ 4300-2500 yılları arasında kesintisiz 

süregelebilmiş tek kültür olması, nispeten daha yüksek bir bölgede yerleşik olmalarına borçlu 

olmalıdırlar. İÖ 3000-2600’e tarihlenen Qujialing-Shikahe kültürüyle Neolitik Yintaowen 

                                                 
155

 Chavannes, E. (2006) Batı Türkleri Tarihi, Çev. M. Sirman, Töre Yayın Grubu, İstanbul, s.232. Düzgüner, F. 

mimar.ist, Sayı: 28, s.106, dn.43. 
156

 Yangshao kültürünün Neolitik evresini oluşturan, Hoang-Ho (Sarınehir) nehrinin orta kısımlarındaki bir 

vadide yer alan Banpo kültürü, İÖ 10.000-5000 arasına tarihleniyor. Kazılarda bu kültüre ait pek çok tarım 

aletleriyle, balıkçılık malzemeleri ele geçmiş. İlkel Banpo köylüleri 6800-6300 yıl öncesine tarihleniyor. Renkli 

çanak çömlekleri Yangshao kültürü özellikleri göstermektedir. 
157

 Ainuların kökeni, bazı kaynaklarda İÖ 15000’e dayandırılmaktadır. 

 
 

http://books.google.com/books?id=O3h2KfXoOPYC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=T+shaped+standing+stones+indonesia+new+zealand&source=bl&ots=RHw8Gwhgo5&sig=bRzwLdEUOuKGLWepEgEnlER-DGU&hl=en&ei=8sf-SfrpFoLC_QagyvW_BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2
http://books.google.com/books?id=O3h2KfXoOPYC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=T+shaped+standing+stones+indonesia+new+zealand&source=bl&ots=RHw8Gwhgo5&sig=bRzwLdEUOuKGLWepEgEnlER-DGU&hl=en&ei=8sf-SfrpFoLC_QagyvW_BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2
http://www.madeinchina.com/995053/S1324887/Fine-Jade-Dragon-From-Hongshan-Culture-JDE066.shtml
http://www.madeinchina.com/995053/S1324887/Fine-Jade-Dragon-From-Hongshan-Culture-JDE066.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangshao_culture
http://history.cultural-china.com/en/51History234.html
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kültürü (Yaklaşık İÖ 2000) ise, İÖ 4. ve 3. binde, yani Büyük tufandan (bize göre yaklaşık İÖ 

4000-3500) sonra kurulmuş olmaları nedeniyle dikkat çekicidir. Bu son üç kültürün, tufanın 

etkisinin artık kaybolduğu, tuzlu suyu üzerinden atan toprakların yeniden verimli hale geldiği 

(Persephone’nin dönüşü) zamana denk gelmesi, Yunnan yüksek platosunda oturan 

Yunnan’lıların, Ordos’a kadar olan bölgeye indiklerine işaret etmektedir. 

 

 
İÖ 3500-2500 arasında Ön Asya:

158
 1= Yeni Zelanda’dan Anadolu’ya Delikli-taş kültürüyle birlikte 

tarımı getiren Patu-paiarehe’lerin, Komodo, Bali ve Sumatra adaları yoluyla karaya çıktıkları 

Malaya’dan, Tayland, Burma, Hindistan ve İran’dan dolaşarak, yaklaşık olarak İÖ 3000-2800 yılları 

arasında, Anadolu’da Göbekli Tepe civarına varışları; 2= Bölgede nüfusları artan Göbekli 

Tepe’lilerin Akdeniz kıyılarına olan yeni göç yolları; 3a, b= Göbekli Tepe’lilerin İsrail ve Filistin 

dolaylarıyla, Basra körfezine doğru yayılımları; 4= Uzak Doğu adalarından Afrika’da Etiyopya’da 

karaya çıkan Hatti’lerin, İÖ 2500 dolaylarında, Neolitik dönemde kendilerinden önce bölgeye gelmiş 

olan akrabalarının arasından geçerek Anadolu’ya varışları; 5= Aynı yolu takip ederek, Anadolu’ya 

Lapita kültürünü taşıyan Eti’lerin (Aith’ler-Eth’ler= Yanık’lar) İÖ 1750 dolaylarında Anadolu’da 

kurdukları Eski Eti Krallığı. 

 

 

Şurası açıktır ki, Lapita kültürü ve Patu-paiarehe’lilerin kökenleri, yine kısmen zarar görmüş 

olabilecek Ainular’la Chulmanlar, yani sarışın ve mavi gözlü adamlarla Cishan-Peiligang-

Yangshao; Hemudu-Liangzhu; Daxi ve Xinglongwa-Xinle-Hongshan kültürlerinin 

temsilcileridir. Dolayısıyla, tıpkı Tarım havzasına ikinci kez varan sarı ve sarımsı kırmızı 

(kızıl) saçlı Tokar’larda gördüğümüz gibi, Māoi’lerin onları altın sarısı ve kırmızımsı saçları 

nedeniyle “Uru-kehu” olarak adlandırmalarında haklılık paylarının büyük olduğu anlaşılıyor. 
 

Dolayısıyla, Göbekli Tepe tasvirlerinde de saptadığımız şifreler doğrultusunda, göç yolları 

güneyde Yeni Zelanda’ya kadar varan Lapita ve Patu-paiarehe kültürlerine verilen İÖ 2000 

tarihinde, gecikmeli bir sapma olduğu ortadadır. Tektonik ve sel felaketi nedeniyle bıkkın ve 

yılgın bu insanlar, bölgeyi süratle terk etmiş olmalıdırlar. Ana yerleşkeleri Endonezya 

adalarına çok uzak olmayan bu insanların, buradaki adalara ulaşmaları fazladan fazlaya 500 
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yıllarını almış olsa, adalara varan Lapita kültürünün burada ortaya çıkması en geç İÖ 3000 

dolaylarında olmalıdır. Her şeye karşın, yukarıda Dikilitaş D/43’teki akbaba ve yavrusu 

örneğinde de gördüğümüz gibi, bu sürenin 50, ya da 100 yıldan daha fazla zaman 

alamayacağı da ortadadır. 
 

 
İÖ 3500-2000 yılları arasında Ön Asya:

159
 1= Nuh tufanı sonrasında, oğulları ve bir kısım çevre 

halkıyla Çin ovasından hareket eden Tokar’ların (Tocharians), Ethiopia, Nübye yoluyla Mısır’a 

varışları; 2= Büyük olasılıkla, Anadolu’ya yaklaşık olarak İÖ 3000-2500 yıllarında varmış olabilecek 

Tokar’ların kurmuş oldukları iki yerleşim. Yıkarı ve Aşağı Tokarız köyleri; 3= Kafkaslar üzerinden 

geçerken,topluluktan batı yönünde ayrılan Tokarların bir kolu. Bunlar, Moskova’nın batısında, 

günümüzdeki Tokar köyünü kurmuşlar, oradan Kuzey Avrupa ve İngiltere doğrultusunda göçlerine 

devam etmişlerdir.Büyük olasılıkla Stonehenge’nin mimarlarıdırlar; 4= Hazar denizinin kuzeyinden 

doğuya dönerek, tekrar ana vatanları Kem’e (Tarım havzası) varan, ana Tokar grubu. Bu grup, büyük 

ölçüde Ainu’lardan (Jomon) oluşmaktaydı; 5= Anadolu’ya varmadan, ana gruptan ayrılarak, daha 

sonra Hindistan’ın kuzeybatısında önce Baktria (İÖ 2200-1700) ve daha sonra İÖ 2. ve İS 3. yüzyılda 

Kushan imparatorluğunu kuran, diğer bir Tokar grubu; 6= Yaklaşık İÖ 2350 yıllarında, Patu-

paiarehe’ler gibi İran’ın güneyinden Mezopotamya’ya ulaşan Akkad’lar; 7= Nuh tufanıyla birlikte 

Etiyopya’ya çıkan Sümer’lerin, İÖ 3000 dolaylarında Mezopotamya’nın güneyinde kurdukları 

kentler;
160

 8= İÖ 2500-1300 yılları arasında, kökenleri Tokar ve Patu-paiarehe karışımı olabilecek 
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 Onians, J. a.g.e. s.41. 
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 Sümer’lerin Gılgamış destanında şöyle deniyor: “Üzerinde Cennet’in bulunduğu yerin korumaları olan, 

güneşin doğup battığı, Mashu’nun ikiz dağlarına varır. Ölüme şöyle bir bakış atan Akrep adamlar, güneşle, 

güneşin doğuş ve batışındaki kapısında onun bekçiliğini yaparlar. Gılgamış yüzünü kapar (güneşin parlak 

ışığından, gözlerinin kamaşması nedeniyle ?). Bu dağlara daha önce hiçbir ölümlünün gelemediğini söylerken  

(Akrep adamlar) Gılgamışı yarı tanrı sanıp, buralara kadar niçin geldiğini sorarlar. Gılgamış, sonsuz hayatı 

bulmuş olan Upnapiştim’i (Upa-napisthi) aramaya, ondan ölümsüzlüğün sırrını öğrenmeye geldiğini söyler. 

Onu, niyetinden vazgeçirmeyi başaramayan bekçiler, dağların altında karanlık tünelleri olan bir yeraltı geçidini 

tarif ederler. Burası, güneş tanrının patikasıdır (Burası güneşin, akşamları doğuda doğmak üzere geri döndüğü 

yerdir). Onun için yolun güvenli olmasını dilerler (Onu, güneş onu yakalamadan önce, patikanın sonuna varmış 

olması gerektiği hakkında uyarırlar). Pasajda, karanlığın içinde aceleyle yürürken, güneşin ışıkları birdenbire 

ortaya çıkıverir. Orada bir kadın figürü (Shiduri ?) görmüştür. Şimdi, içinde çiçek açmış akik, lapis lazuli, 

kıymetli taş ziynetler ve mercan ağaçları olan mücevher bahçesindedir”.  (Tablet.9’dan alıntı). Michael Mc 

Goodwin’in Gılgamış destanı özeti, 2001-2006. Gılgamesh-Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/Gılgamesh-61k). Mitosta, güneşin battığı yer olarak Afrika’da Etiyopya’nın kastedildiği 
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Hurri’ler; 9= İÖ 1500-1300 yıulları arasında hüküm sürmüş olan ve yine aynı kökenli halklardan 

oluşmuş olabilecek Mitanni’ler. 

 

Neolitik Longshan 

(İÖ 4300-2500) 

kültüründe 

gördüğümüz bu iki 

ayaklı vazodaki ince 

işçilik ve estetiği, 

batı Neolitik 

kültürlerinden hiç 

birinde görmemiz 

mümkün değildir. 
Longshan culture - 

Wikipedia, the free 

encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/

Longsha_culture - 

31k). 

 

 

Bu bağlamda, Patu-paiarehe’lerin Yeni Zelanda’ya varışlarıyla ayrılış tarihleri arasında pek 

fazla zamanlarının olmadığı, Göbekli Tepe kabartmalarında da gördüğümüz gibi, burada da 

volkanik nedenlerle rahat edemeyen ada sakinlerinin kısa bir zaman sonra, büyük bir kısmının 

burayı da terk ettikleri anlaşılmaktadır. Ayrılıp Anadolu’ya varış tarihleri ise, büyük olasılıkla 

Hatti ve Hurri’lerden önceye, yani en erken İÖ 3500-2800 yılları arasına denk gelmiş 

olmalıdır. Topluluk, zaman zaman kendilerini takip eden diğer göçmenlerle Kuzey 

Mezopotamya’ya gelip yerleşmiş ve Hatti’lerle Hurri’lerin alt yapısını oluşturmuştur. Bu 

nedenle onlara, bir çeşit “Kültür Akıncıları” dememiz mümkündür. Olasılıkıla yakın bir 

gelecekte, Çanak Çömleği Terketmiş Neolitik Kültür (ÇÇTN-NAP) Akıncıları’nı İran- 

                                                                                                                                                         
ortadadır. Mısır’ın ilk krallarına baktığımızda, büyük olasılıkla Narmer olabilecek Akrep kral/K’yı  (İÖ 3100) 

görüyoruz. Buradan,  Sümer mitolojisinde Cennet’in bekçileri olarak Mısır’ın Etiyopya kökenli krallarının 

gösterildiği anlaşılıyor. Diğer taraftan, ziynet ve değerli taşlara benzetilen ağacın, başta Madagaskar adasında 

yetişen Hesperid’lerin altın elmalarının, Madagaskar elması, yani Hydnoraceae-l’Hydnora esculante olduğu 

açıktır. Uzun bir deniz yolculuğu ve açlığın ardından, bol yiyeceğe kavuşan insanların, dünya nimetlerini ancak 

değerli ziynet ve taşlarla ölçebildikleri, burada açıkça görülmektedir. Sonuç olarak, Gılgamış, yolculuğunun 

henüz başlangıcında, yani Etiyopya dolaylarındadır. Dolayısıyla, Sümerlerin kökeninin de, Tıpkı Eti’ler gibi 

Etiyopya ve oradan Uzak Doğu’ya dayandığı ortadadır. Sümer’lerin Etiyopya’da kalmayıp, hızla 

Mezopotamya’ya doğru hareket ettikleri anlaşılıyor. Wikipedia’dan edindiğimiz bilgiler şöyle: “Tufan'dan sonra 

bazı şehir devletleri diğerleri üzerinde hakimiyet kurdular. Şehirleri birleştiren kralların ilki, M.Ö. 2800 

yıllarında Kiş kralı olan Etana idi. Kiş, Erech, Ur ve Lagash şehirleri diğerlerine hakim olabilmek için asırlarca 

yarıştılar. Bu durum Sümerleri harici düşmanlara karşı zayıf durumda bıraktı. Önce Elamlılar (M.Ö. y. 2530-

2450) ve sonra Kral Sargon yönetimindeki (M.Ö. 2334-2279) Akadlılar Sümerlere saldırdılar. Sargon hanedanı 

yaklaşık 1 asır iktidarda kaldı ve şehir devletlerini birleştirdi. Sargon hanedanının yönetim modeli tüm Orta 

Doğu medeniyetlerini etkiledi”. History of Sumer-Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/History_of_Sumer - 98k). Dolayısıyla, İÖ 2800 yıllarında bölgeye hakim olan Kiş kralı 

Etana’nın, Mezopotamya’ya tufan sonrasında ulaşan yeni göçmenlerden olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

göçmenlerin, kendilerinden önce bölgeye gelip yerleşmiş olan Uzak Doğu kökenli Neolitik Patu-paiarehe kültürü 

ve diğerlerine karşı, sahip olduğu Kalkolitik kültür sayesinde üstünlük sağladığı ve uzun süren kargaşaya karşın, 

yerleştikleri şehirlerde hakimiyeti elde tuttukları anlaşılmaktadır. Kısaca, bildiğimiz üstün Sümer kültürü, Büyük 

tufan sonrası Mezopotamya’ya ulaşan Uzak Doğu kültürüne sahip halklardı. 

Bkz. Düzgüner, F. (2009) “Aklanmayı Hak Eden Tarihçimiz: Herodotos”, 

(www.hermetics.org/herodotos.htm113k). Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 30, s.78, 79. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Longshan_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Longshan_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Longshan_culture
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tufan
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%C5%9F&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Etana&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%C5%9F&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Erech&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ur
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagash&action=edit&redlink=1
http://www.hermetics.org/herodotos.htm113k
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Hindistan- Vietnam- Kamboçya- Tayland- Sumatra ve Bali adaları yoluyla, Doğu ve Batı 

Nusa Tenggara adaları arasında kalan Komodo adasından Yeni Zelanda doğrultusundaki 

çeşitli merkezlerde saptamamız mümkün olacaktır kanısındayız. 
 

Eski Urfa’daki inşaat çalışmaları sırasında ortaya 

çıkmış, doğal büyüklükteki Urfa heykeli. Schmidt’e 

göre, insanlık tarihinin en eski heykelidir. Oysa, 

neredeyse gövdeden ayrık kolları arasında belirtilmiş 

bel ve kalça kısımlarıyla enkruste gözler, bu eserin 

aynı dönemlerde oluşacak Sümer ve Asur 

heykeltraşisinin habercisi ya da ilk örneklerinden biri 

olduğunu açıkça göstermektedir. Bize göre eser, İÖ 

3500’den daha erkene ait olmamalıdır (Klaus Schmidt, 

2007). 

 

Mellaart, Ceriko’nun ana kaya üzerindeki Erken 

Natuf kültürüne ait kutsal alanında, kabaca alçı 

sıvalı tabandaki (Schmidt buna Terrazzo taban 

diyor) yuvarlak delikleri, belki depolama çukurları 

olarak tanımlamış. Mellaart’ın resminde, Delikli-

taş’ın kaya içindeki çukura nasıl gömülü olduğu, 

sol üst köşedeki gömülü taş kap açıkça 

göstermektedir. Yerlerinden oynamış oldukları 

açık olan diğer iki Delikli-taş ise, resmin 

ortalarına yakın bölümde yer almaktadır. Diğer 

tarafta, ele geçen el değirmenlerini İÖ dokuz binler gibi çok erken bir zamana tarihlerken, 

tahıl ekiminin değilse bile hazırlanmasının bir kanıtı olarak yorumlamış. Oysa Ceriho Çanak 

Çömleksiz Neolitik B sakinlerinin, tıpkı Göbekli Tepe gibi tarımı bildikleri anlaşılıyor. 

Yoksa, olmayan tahıl için el değirmenlerini başka ne amaçla yapmış olabilirler. Diğer taraftan 

kutsal alana baktığımızda, buradaki çukurların tıpkı Göbekli Tepe’de Schmidt tarafından kaya 

tapınağı olarak tanımlanan yüzeydeki çukurlara olan benzerliği dikkat çekicidir.
161

 Her iki 

taban yapısının bir benzerini, yukarıda bir resmine yer verdiğimiz, İspanya’nın Minorca 

adasındaki Antik Torre d’en Gaumes anıtında, yerdeki kayalara oyulmuş Delikli-taş’larda da 

görmekteyiz.  
 

İngiltere Scheffield Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Mike Parker-Pearson, 

Stonehenge’de yaptığı araştırmalar sırasında, kireçle sertleştirilmiş zemin üzerinde bir takım 

delikler bulunduğunu saptamış. Pearson bu deliklerin, ölü yakma işlemleri sırasında, ölülerin 

üzerine yerleştirildiği ahşaptan yağılmış platformun, yerden yükseltilmesi için kullanılmış 

olabileceğini ileri sürüyor. Ancak, platformu yerden yükseltecek direkler için çok geniş olan 

çukurlara uygunluk sağlayabilmek üzere, çukurların çaplarına denk olabilecek, büyük çaplı 

direkler kullanarak rekonstrüksiyonunu bu şekilde gerçekleştirmiş. Pearson, 

Stonehenge’lilerin ölülerini, nehir ya da deniz üzerine sürülen sallarda yaktıklarını unutmuş 

görünüyor. İngiltere’deki bu geleneğin, en erken Orta Çağ başlarına kadar sürdüğünü 

biliyoruz. Stonehenge çember yapısının içinde gömülü yirmiye yakın gömütün, kabilenin ileri 

gelenlerine ait olduğu varsayımının da yanlış olduğu kanısındayız. Zira bu topluluklarda, 

özellikle değerli kişiler, savaş kahramanları ve kabile reislerine gösterilecek saygı, onun sal 

üzerine yerleştirilerek suya bırakılmasını ve temeli Uzak Doğu’ya dayanan bu tür bir yakma 

geleneğini gerektiriyordu. Bu nedenle, Stonehenge’in içi ya da yakın bitişiğindeki gömülerin, 
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 Mellaart, J. (1988) Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, Çev. B. Altınok, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

İstanbul, s.24, 25, Res.13. 
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çember taşların inşası sırasında hayatını kaybeden Stonehenge’li inşaat işçi ve ustalarına ait 

olması gerekir. Büyük olasılıkla, bu inşaatı gerçekleştiren kimseler olmaları nedeniyle, yine 

burada gömülmeyi hak etmişlerdi. Bu bağlamda, Pearson’un varsayımı üzerindeki 

saptamalarımız şunlardır: 

1. Yalnızca bir ölüyü taşımak üzere, bu geniş çukurlara dikilecek bu kadar büyük çaplı 

direkler abartılıdır ve amaca asla uygun olmayan bir yapı oluşumunu ortaya 

koymaktadır. 

2. Direklerin dikilmesi için kireçle sertleştirilmiş Terrazzo tabana ihtiyaç yoktur. 

Yumuşak toprakta, derinlere saplanacak çok daha küçük çaplı direkler, bu tür amaçlar 

için çok daha uygun ve sağlam bir alt yapı oluşturur. 

3. Pearson’un bulduğu kireçle sertleştirilmiş zemin, büyük olasılıkla Schmidt’in terrazzo 

dediği türden bir taban oluşturmuştur. Görüntülerden saptayabildiğimiz kadarıyla, 

beyaz zemin üzerinde ölülerin yakılmış olduklarına ait herhangi bir yanık izi, yanmış 

kemik parçaları, ya da benzeri herhangi bir iz de mevcut değildir.
162

 

 
Stonehenge Terrazzo tabanı. 

Buradaki Delikli-taş’lara 

İngilizler Bullown Stone 

diyorlar. Kireçle 

sertleştirilmiş zeminde, 

Delikli-taş’ların 

yerleştirildiği çukurların 

Pearson’nun dediği gibi 

kalın ağaç kütüklerinin 

dikilmesine yetecek derinlikte 

olmadığı, düz ve beyaz zemin 

üzerinde, kremasyona ait 

yanık izlerinin de 

bulunmadığı, açıkça 

görülüyor.
163

 
(www.boston.com/news/world/e

urope/articles/200...). 

 

Stonehenge terrazzo tabanındaki çukurların Delikli-taş çukurları olduğu açıktır. Gerek 

Stonehenge ve gerekse İrlanda’da şimdiye dek bulunmuş ve bundan sonra bulunacak Delikli-

taş’lar, Patu-paiarehe’lere ait bu çok özel kültürün, İspanya’dan sonra Batı’da vardığı son 

sınır çizgisine işaret ediyor olabilir.  
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Parker-Pearson, M. “Stonehenge”, National Geographic Canal, 22.05.2009. 
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 Göbekli Tepe ile aynı Terrazzo tabana sahip Stonehenge’nin, İÖ 10.000’e tarihlenemeyeceği ortadadır. 

 

http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2007/01/31/dig_uncovers_stonehenge_peoples_settlement?mode=PF
http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2007/01/31/dig_uncovers_stonehenge_peoples_settlement?mode=PF
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Stonehenge’de saptanmış iki ayrı Delikli-taş örneği  (lotuspharia.freeyellow.com/.../id2.html). 
 

Nedeni, şimdilik kaydıyla anlamak biraz zor olsa da, İrlanda’da Bullaum olarak anılan 

Delikli-taş’ların bolluğu dikkat çekicidir. Bunların arasında metin ve fotoğrafları Anthony 

Meir tarafından yayımlanan Killadeas taşı; Kerry İlçesi Feaghna’da, çok sayıdaki çakmak 

taşından erkeklik uzvuyla çukurlara benzetilebilecek Delikli-taş’lar; Cavan İlçesi Burren’deki 

Kamalı-mezarı’nın çatı taşı üzerinde derin yuvarlak kaplar ve sıvı çukurları biçimindeki 

Delikli-taş’lar; Sligo İlçesi Killerry’de tedavi taşları olarak tanımlanmış taşlar; yine Sligo’daki 

diğer bir yerde, tanrılara dua, keder, dert ve belaları geride bırakma anlamlarındaki dilekleri 

için, küçük ve içi boş bir taş direk üzerine, sanki bir ayakkabı bağıyla sımsıkı bağlanmışa 

benzetilebilecek yuvarlak bir taş kapağı olan Delikli-taş; Cavan İlçesi Killinagh, Tipperary 

İlçesi Gortavoher ve Mayo İlçesi Cong’da çok sayıda Delikli-taş’lar; Down İlçesi Ardtole 

kilisesi dışındaki üçlü bir Delikli-taş; Sligo İlçesi Toormour’da (Toormoor),
164

 taş zemin 

üzerindeki Delikli-taş’lar; Kerry İlçesi Kilfountan’da bir dikilitaş önünde bulunan Delikli-taş; 

Wicklow İlçesi Glendalough’ta, Glandassan nehri üzerindeki Delikli-taş’lar; Louth İlçesi 

Carrif churchyard’taki Delikli taşlar, bu bağlamda oldukça dikkat çekicidirler. 

 

  
a= Killadeas taşı; b= Kerry İlçesi Feaghna (www.irishmegaliths.org.uk/crosspillars2.htm). 
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 “toor” kelime kökünün “tour” , “mour”un da “mourn”u ifade ettiği kanısındayız. Bu bağlamda 

“Toormour”un, matem, yas, ya da keder getiren devir, tur anlamına gelmesi olasıdır. Bu turun, İÖ 3500-3000’i 

takip eden tarihlerdeki göçlerle doğrudan ilgili olduğu açıktır. Düzgüner, F (2009) “Dünyanın İlk Kubbeli 

Yapısı: Stonehenge ?”, (www.hermetics.org/yazi-kad.html - 15k). 

http://lotuspharia.freeyellow.com/thecircleofisis/id2.html
http://www.irishmegaliths.org.uk/crosspillars2.htm
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a= Cavan İlçesi Burren; b= Sligo İlçesi Killerry (Aynı kaynak). 

 

 
 

a= Sligo İlçesi Killerry; b= Cavan İlçesi Killinagh (Aynı kaynak). 

 

  
a= Tipperary İlçesi Gortavoher; b= Mayo İlçesi Cong (Aynı kaynak). 
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a= Down İlçesi Ardtole; b= Sligo İlçesi Toormour (Aynı kaynak). 

 

  

a= Kerry İlçesi Kilfountan; b= Wicklow İlçesi Glendalough
165

 (Aynı kaynak). 
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 Yukarıda, Yeni Zelanda’da Taupo gölü kıyısındaki kayalara işli Delikli-taş sembolleriyle karşılaştırınız. 
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a= Louth İlçesi Carrif churchyard (Aynı kaynak); b=  İngiliz arkeoloji araştırmacısı Stuart Mason, 

Taylor tarafından yanlış yorumlanmış olan, mükemmel kesimli bir Delikli-taş’ın başında onu 

incelerken görülüyor. Bu Delikli-taşi, Yeni Zelanda’nın Güney adasındaki Hıristiyan kilisesinin 

bitişiğindedir. Stuart Yeni Zelanda’nın bu bölgelerinde, 2004 İlkbahar’ından, 2005 Sonbahar’ına 

kadar pek çok Antik bölgesel taş buluntu alanlarında araştırmalarını sürdürmüştür. 
(www.celticnz.co.nz/Koru%20PA.htm). 
 

  

a= Stonehenge Aotearoa, her biri yaklaşık 4 m yüksekliğinde 24 adet dikilitaştan oluşmuştur. Üst 

kısımlarda birbirlerine lentolarla bağlı olan bu taşlar, 30 m çapında bir çember oluşturmaktadır; b= 

Çember taş alanına girişin her iki yanında, bir geçiş oluşturan sıra halinde dikili taşlar yer 

almaktadır. Hak edilerek ortaya çıkarılmış iki büyük sütun arasındaki Güneş Kapısı’ndan, asıl yola 

geçilmektedir. Resimde, sonbahar gündönümü sırasında, yükselen güneş ışığının Çember yapının 

merkezindeki etkisi görülüyor (www.aotearoadreaming.blogspot.com/…/stonehenge-aotearoa.html-). 

 

İnsanoğlunun, İÖ 5. bin başlarıyla 4. bin ortaları arasında İç Moğolistan ve Çin’den başlayıp 

doğu ve batıya doğru süregelen göçlerinde, Ethi (Maré) ve Yeni Zelanda (Aotearoa) adaları 

yoluyla, bir kolu Afrika (Aithiopia-Etiyopya)-Mısır-Mezopotamya-Anadolu-Rusya ve 

İngiltere’ye kadar uzanan; diğer kolu ise yine Ethi (Maré) ve Yeni Zelanda (Aotearoa) 

adalarında Stonehenge Aotearoa kültürünü yaratan toplumlardan başlayarak Komodo, Bali ve 

Sumatra adalarından Tayland, Kamboçya-Hindistan’ın kuzeyi-İran ve Anadolu’da ikiye 

ayrılıp Yunanistan ve Rusya üzerinden Avrupa ve İngiltere’de Stonehenge’ye kadar ulaşan 

göç yolları üzerindeki Neolitik ve Çanak Çömleksiz Neolitik kültürler arasında orta bir 

noktayı oluşturan Göbekli Tepe ve benzeri yerleşimlerin İÖ 4. binden daha erkene 

tarihlenmeleri olanaksızdır. 

 
Çember taşın merkez kenarında, 5 m yüksekliğindeki obelisk. 

Yerel öğle zamanının bir buçuk saatlik bölümünde, obelisk 

analemma duvarının üzerinde bir gölge oluşturuyor. Bu gölge, 

taş döşeli alanda, obelisk’in güney meridyeni boyunca 10 m 

uzunluğa erişmekte ve bizlere içinde bulunduğumuz zaman 

hakkında bilgi vermektedir 

 (www.aotearoadreaming.blogspot.com/…/stonehenge-aotearoa.html-). 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda yer alan tüm saptamalar 

çerçevesinde, Çanak Çömleksiz Neolitik dönem kültürlerin 

bir bölümünün, Çanak Çömlekli Neolitik kültürlerden daha 

erkene değil, tam tersine, onlarla aynı, ya da daha geç bir 

döneme tarihlendirilmeleri ve şimdiye dek saptanmış 

tarihlerin yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğu 

ortaya çıkıyor. Sorgulamaya, Lübnan’da Ceriko B evresi ve 

eşdeğeri Çanak Çömleksiz Neolitik kültürlerin, kesin 

kanıtların saptanabilmesi için bir başlangıç noktası oluşturabileceği kanısındayız.
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 Mellaart, J. a.g.e., s.8, 9, 17, 23, 25, 33-39. Schmidt, K. a.g.e., s.110, Res.36. 

 

http://www.celticnz.co.nz/Koru%20PA.htm

