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Kapak resmi ve olası bağlantıları: 
Michael D. Coe’ye göre, Bilinen en güzel Maya ahşap yontusu. Meksika’daki Tabasco’da 

bulunan bu oturan figür, kollarını kavuşturmuş bıyıklı bir Maya soylusunu betimliyor. Coe, 

eserin üzerinde hâlâ hematit izlerinin var olduğunu söylüyor. Yük: 35,5 cm.
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Ahşap heykelcikteki tipleme, günümüzde bile, Türklerde hâlâ daha süregelen ve “palabıyık” 

olarak bilinen bıyık modeline tıpa tıp benziyor. Dudak üzerinde kalın, ağız hizasından 

kesilmiş, uçları elle kıvrılarak bükümlü hale gelen bu bıyık türü, Türklerde kabadayı tabir 

edilen kişilere has bir model oluşturmaktadır. Eser bu haliyle, Asya’daki Hunları andırıyor. 

 

Maya’ların Asya’yla olan doğrudan ilişkileri, tabii ki yalnızca bu soyut benzerliklerle 

kalmıyor. Aynı kitapta yer alan diğer bir eseri, Coe şöyle tanımlıyor: “Kodeks biçiminde 

bezenmiş tabak; Kuzey Guatemala ya da Güney Campeche’den. MS sekizinci yüzyıl…”.
2
  

Tabağın ortasında, başındaki thyrsos’uyla Mısır tanrısı
3
 Hun Hunahpudur. Yanlarda, oğulları 

İkiz Kahramanlar’dan Hunahpu (solda-Asya) ve Xbalanque (sağda-Amerika) tarafından 

diriltiliyor. Tanrı, kaplumbağa kabuğu biçiminde betimlenen yeryüzünde açılan bir yarıktan 

dışarı çıkmak üzeredir. Kaplumbağanın kabuğu helozoni kıvrımlı çizgilerle baklava 

dilimlerine bölünüp, merkezlerinde çember daireler betimlenmiş. Bu çizgiler, yeryüzündeki 

tektonik olaylara, yani sarsıntılara işaret ediyor. Bu çizgilerin günümüzdeki sismik kayıt  

 
 

Fig. 1: a. Kaplumbağa’dan (Dünya) çıkan Maya tanrısı Hun Hunahpu ve oğulları İkiz Kahramanlar 

(Coe, M. D. 2002). b. Kül Tigin mezar anıtına ait rekonstrüksiyon (Esin, E. 2003). 

 

cihazlarının çizdikleri çizgilerle olan benzerliği, son derece dikkat çekicidir. Hun 

Hunalphu’nun çıktığı yarık, Uzak Doğu’da İÖ 4000-3500’de yaşanan önce tektonik ve 

ardından oluşan Büyük sel olayında, topraklar yarıldığında oluşan çöküntülere işaret 

etmektedir. Bu figürün hemen altında, kaplumbağa kabuğunun üzerinde görülen insan yüzü 

tasvirinde, gözlerin yukarıya doüru döndüğünü, ağzına hakim olamayan bu kişinin dişlerinin 

                                                 
1
 Coe, M. D. (2002) Mayalar, Çev. M. Özdemir, Arkadaş Yayınevi, Ankara, s.96, Res.48. Hematit, Antik 

dönemlerden beri şifa getiren kantaşı olarak da bilinirdi. En yaygın rengi kırmızı-kahverengidir. Bu 

dönemlerdeki öneminin, Homo Erectus Pekinensis’in, Choukoutien’deki (Zhoukoudian) mağarasına doğadan 

getirdiği demir filizlerinin, nemli toprakta bıraktığı kırmızı renkten geldiği anlaşılıyor. Neolitik dönemlerde, 

etleri soyulan ölünün kafatası kırmızı aşı boyalarıyla boyanıyordu. Demir (III) oksitin kimyasal formülü, 

Fe2O3’dür. Ağır ve göreceli olarak sert oksidal bir mineraldir. %70 gibi yüksek bir oranda demir içerir. 

Paleolitik dönemlerden başlayarak, doğadaki bolluğu nedeniyle çokça kullanılmıştı. Kullanımı Antik Mısır’a 

kadar uzanan taş, “barış getiren taş” olarak tanınıyordu. Yukarıdaki ahşap yontuda karşılaştığımız hematit 

kalıntılarının, aynı anlamda ve ölü kültüyle ilşkili olduğu kanısındayız. 
2
 Coe, M. D. a.g.e., s.202, 203, Res.138. 

3
 Bu mısır, yemeklik mısırdır.  
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meydana çıktığını görüyoruz. Tasvirdeki üslup, Hun Hunalphu’nun bu olaylar sırasında 

öldüğünü göstermektedir.  Tanrı, Asya’daki oğlu Hunalphu’ya, elindeki mısır tanelerini 

veriyor. Burada anlatılmal istenen, Asya’daki felaket sonrasında, burada kalan felaketzedelere 

yapılmak istenen yiyecek yardımıdır. Facianın Asya’nın başına geldiği son derece açık ve 

başarılı bir şekilde betimlenmiş; kaplumbağanın Asya’ya bakan ağzından, Eti’lerde İkiz 

yılanlar (İkiz tanrıça) olarak tanımlanan yılan-ejder, bu kıtaya doğru saldırgan bir şekilde 

bakarak çıkmak üzeredir. Diğer bir yılan, Hunahpu’nun başındaki kukuletasına, onu tehdit 

edercesine sarılmış. Hunahpu, babasının uzattığı yiyecekleri memnuniyetle kabul ediyor. Zira 

tufan sonrası çamur hale gelen topraklar nedeniyle, bölge insanları açtırlar. Kaplumbağanın 

Amerika’ya açılan ağzından, kendisini bu kıtaya zorlukla atabilmiş Maya’ları temsilen bir 

figürün gözlerinin kaymış olduğunu görüyoruz. Yorgunluktan ve çektiği ızdıraplardan bitap 

hale gelmiş durumda karaya çıkmaya çalışıyor. Bu figürün üzerinde, tanrının Amerika 

kıtasındaki diğer oğlu Xbalanque, Asya’ya yapılan yardımı hızlandırmak ve mısırların daha 

çabuk serpilmesini sağlamak için, bir testiden dünyaya (toprağa) su dökerek babasına 

yardımcı oluyor. Baba ve oğul, Hunahpu’ya yardımcı olabilmek için o kadar çaba 

göstermektedirler ki, her ikisinin, özellikle de Xbalanque’nin yüzü sırılsıklam ter içinde 

kalmış. Anlatım tarzı ve işçilik olarak, tek kelimeyle mükemmel olan eserde, sanatçının göz 

ardı etmediği, olaya anlam kazandıran asıl betimleme ise, tanrı Hun Hunahpu’nun baş 

hizasının iki yanında betimlenmiş olan figürlerdir. Zeugma’da bulunan 1. - 2. yüzyıllara 

tarihlenmiş Okeanos’la Tethys’in mozaiklerinde de gördüğümüz gibi, tanrının etrafının 

denizle çevrili olduğunun anlatılmak istendiğinden kuşku duyulmamalıdır.(Fig.1a).  

 

Eser, doğal ki bu hali ve Hun Hunahpu adının benzerliği nedeniyle Hun’larla bağdaştırılamaz. 

Ancak, Kül Tigin’in (quē tè lè, 685- 732) mezar anıtı ve tapınak rekonstrüksiyonuyla 

karşılaştırılıp görülen benzerliklerler ele alındığında, tinsel anlamda yadsınamayacak köken 

birliklerini saptamak mümkündür.
4
 Rekonstrüksiyonda, Kül Tigin’in yazıtlı anıtı, Aynı Hun 

Hunahpu gibi, kaplumbağa kabuğunun üst ortasında yer almaktadır. Tasvir, Kül Tigin’in 

ruhunun, dünyayı temsil eden kaplumbağa kabuğundan göğe doğru yükseldiğini, bu kutsal 

ruhun, tapınağı ziyaret edenlere, tıpkı Hun Hunahpu’nun oğullarına yaptığı gibi, yardımda 

bulunduğunu ifade etmektedir (Fig.1b). 

 

Dolayısıyla, Maya tabağındaki tasvirde gördüğümüz, yeryüzünü betimleyen kaplumbağa, sol 

taraftaki (batı yönü, yani Asya) ağzından, buradaki topraklara, Marduk’un (X gezegeni) 

oluşturduğu tektonik felaketler, deprem ve sonuçta Nuh tufanına neden olurken, bu 

kargaşadan kurtulan Maya’ları, ejder kayıklarıyla Mezoamerika’ya taşımış. 

 

Mezoamerikan kültürlerinin Uzak Doğu’daki kültürlerle olan bağdaşıklığını, bu kültürlerin 

büyük tanrıları Quetzalcoatl ve Tiahuanacu heykel ve tasvirlerinde de görebiliyoruz. Bunların 

göğüs hizalarında tasvir edilen Kem (Khem) sembollerinin altındaki kemerlerin üzeri, ya da 

altındaki Kem insanlarına ait figürler, özellikle ilgi çekicidir (Fig.2a-d). 

 

                                                 
4
 Esin, E. (2003) Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s. 102, 103, Res. 135, 136. 
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Fig.2a-c: a= Quetzalcoatl. Antik Meksika’da “Göksel-Kutsal ikiz” olarak da bilinen Tüylü Yılan 

tanrısı. İki elinde, Asya’da Kem bölgesinin (Khem-Tarım havzası) sembolleri olan, üst kısımları yılan 

ve alt kısımları akbaba başı şeklindeki varlıkları tutuyor. Gorgo şeklinde gösterilmiş başının tepe 

ortasında, taçlı bir başka Gorgo başı işlenmiş. Çene altı da dahil olmak üzere, yüzünün etrafı hayat 

Ağacı motifleri ve ölen hayvanlara ait Hayat Ağaçları’yla çevrelenmiş. Sağ elinde tuttuğu Akbaba ve 

yılan sembolü (Kem’in batısı) sağlam durumda. Ancak sol elinde tuttuğu yılan motifi iki parçaya 

ayrılmış. Yani doğudaki tektonik felaketi anlatıyor. Göğsünde, Kem göz başlı akbaba motifi, altta sola 

bakan akbaba ve sola bakan yılan motifli bir kürsünün üstüne yerleştirilmiş durumda. Bunun hemen 

altındaki kemerin her iki yanında, büyük olasılıkla Kem’in sembollerini tutan Quetzalcoatl’ın kollarını 

havada tutmalarına yardımcı olan Şamanist inançlarını yaşatan Şaman figürleri olabilir. Kemerin 

altında, etek ucuna yakın yerdeki insan başları, güleç yüzleriyle felaketten önceki mutlu Kem 

insanlarını (Kem er’leri-Kem erkekleri) tasvir ediyor olmalıdır;
5
 b= İnka’larda, Quetzalcoatl’a eş 

tutulan tanrı Viracocha (Bize göre, İnka’ların Nuh’u).
6
 Tanrı sağ elinde Gorgo başlı bir totem, sol 

elinde, her iki yana bakan hayvanlardan Kem’in batısını koruyan Keşiş akbaba (Mısır’daki adı 

Nekhbet) ve doğusunu koruyan yılan oxus (Naja naja oxiana-Mısır’da Wadjet) sembolleriyle birlikte 

betimlenmiş. Gözlerinin altında, çenesine kadar uzanan kent sembolleri, ayrılmak zorunda kaldığı, 

gözünde tüten Kem’deki sekiz kutsal şehir için ağladığını gösterir gözyaşlarıdır; c= Orta Asya Türk 

balbal’larıyla çok yakın benzerlik gösteren İnka tanrısı Tiahuanacu’nun Peru-Bolivya bölgesinde 

bulunan monolit heykeli. Inishturk ve Rapa Nui adasındaki üzeri kabartmalı dikilitaşlarla 

karşılaştırınız. Heykelin alt bölümünde iki bantla (kemer) sınırlı alan, Erg nehrini (Akheron) temsil 

ediyor. Nehrin içinde iki tüylü kotuz  (Yak öküzü= Gorgo) başı ve nehirde ölen insanlar tasvir edilmiş. 
     a, False Gospel in the Stars: Scorpio: (www.watch.pair.com/scorpio.html-81k); b. Inca Ruins - Crystalinks 

                                                 
5
 Her ne kadar ütopik görünse de, “Kem er’leri” kelimesinin, günümüz Türkçesinde kullandığımız “kemer” 

kelimesiyle olan bire bir benzerliği ilgi çekicidir. Üstelik, her üç figürde de kemer şeklinde betimlenmiş. Tahrip 

edilmeden önce, belki Inishturk’teki kabartmada da vardı? 
6
 Yuvarlak başlığı, Rapa Nui adasındaki Moai heykellerinin başlarındaki yuvarlak şapkalarla karşılaştırınız. Bu 

semboller, Uzak Doğu’daki Apollon Karneios (Marduk) felaketi sırasında, Marduk’tan kopup insanların 

başlarına düşen ateş toplarını betimlemektedir. Savlarının pek çoğuna katılmadığımız Joseph, Bolivya’da 

İnka’lara ait yaradılış miti Munduku hakkında şöyle diyor: “…Güneş tanrısı Ra-imi’nin, yeryüzünü, daha 

önemsiz bir tanrının başının üzerinde düz bir taş şekli vererek yarattığı söylenir”. İnti Ra-imi’nin Şili ve 

Bolivya’ya, yaklaşık 400-1000 yılları arasına tarihlendiği savlanan Rapa-Nui adasından geçerek geldiği, 

dolayısıyla saptanan tarihlemelerden hiçbirinin doğru olmadığı, Prehistorik dönemlerin ardından, adada ilk 

ikamet edenlerin İnka’lar olduğu ortadadır. Joseph, F. (2005) “Kayıp Uygarlık Atlantis”, Dharma Yayınları, 

İstanbul, s.295. 

http://www.crystalinks.com/incaruins.html
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(www.crystalinks.com/incaruins.html - 17k); c. Asociacion Virgen de Copacabana (Bolivia): 

(www.bolivijanj.org/copacabana/precrista.html-28k). 

 

  

Fig. 2d: Tanrı Viracocha’nın kemerinden iki ayrıntı. 

 

 

Viracocha’nın  kemeri (Kem er’leri, Kem erkekleri, Kem halkı): 
Kemerin tümünde, kare biçimli sembollerden en soldaki daha belirgin şekilde görülüyor. Etrafı surla 

çevrili kentin içinde bir takım yapılar tasvir edilmiş. Kentlerin arası, dikey durumda, üst üste dörder 

kare sembollerle sınırlandırılmış. Her iki ayraçta toplam sekiz kutsal kent [“Khnum Khemenu”, yani 

“Sekiz kutsal kent” (aynı zamanda “per-Djehuty-Thoth’un evi-house of Thoth” olarak da 

adlandırılıyor)]
7
 tasviri yer alıyor. Yanlarda devam eden aynı şekildeki diğer ayraçlarda, bölgenin 

diğer kentleri anlatılmak istenmiş. 

A= Kemerin tam ortasındaki kent sembolünün iki yanında, Mısır figürlerini andırır, olasılıkla çıplak 

iki şahıs diz çökmüş, karşılıklı oturur durumda; dizleri üzerine yerleştirdikleri elleri, kent 

betimlemesinin altına destek olacak şekilde gösterilmiş. Yani bu figürler, kent halkını temsil ediyor. 

Kemerin üstünde, olasılıkla sandalyelerde oturan önemli şahsiyetlerden ikisi, sağda bir taht (?) 

üzerinde oturmakta olan şahsa doğru, sağa bakar durumda. En sağdaki yüksek yönetici, ya da bir 

tanrı fügürü. Bu şahıs sola, yani diğer iki figüre doğru bakmakta. En soldaki şahıs, kent halkını temsil 

eden soldaki çıplak figüre (ya da hemen karşısındaki üst üste dört kent betimlemesine) doğru eğilmiş, 

yöneticiler arasında konuşulanları (çok önemli bir olay. Nuh tufanı ?) kent halklarına iletiyor. Sağ 

alttaki çıplak kent halkı figürünün yüzü, sağdaki üst üste dört kent betimlemesi, ya da sağındaki diğer 

halk temsilcisine dönük. Yani, yukarıdaki habercinin anlattıklarını diğer kent halklarına iletiyor. 

B= Solda yer alan tasvir, neredeyse ortadakiyle aynı. Yalnız, burada yine solda gösterilmiş haberci, 

ortadaki haberciye göre daha dik duruyor. Sol eli ağız hizasında. Yani, yöneticilerden çıkan haber ya 

da  kararları, daha uzaktaki kentlere bağırarak ulaştırıyor. 

C= Sağdaki tasvir de, bazı ayrıcalıklar dışında ortadakine benziyor. Burada haberciyi göremiyoruz. 

Burası, olasılıkla deniz kıyısına en yakın kent ve buradan sonra haber verilecek kent yok. Sol altta, 

kent halkını temsil eden çıplak figürün yüzü, sol taraftaki halk temsilcisine dönük Ondan haber alıyor. 

Burası, son kararların alındığı başkent olabilir. 

D= Kemerin altındaki Quetzalcoatl’ın pantolonu üzerinde de kare semboller var. Bunlar, orta 

kısımlarında, olasılıkla şehirlerin amblemlerini içeren, etrafları surlarla çevrili kent motifleri. Bu 

motiflerin, heykelin yan ve arka kısımlarında devam edip etmediğini bilemiyoruz. Ancak, cepheden 

görülen bölümlerinde, soldan sağa doğru tek sıra halindeki betimlemelerin, her sırada, alttaki 

pantolon ayrımına karşın sekiz sayısını (Per Djehuti) bozmayacak şekilde ve sanatçıyı zorlayarak 

yerleştirilmiş olması dikkat çekicidir. Eser bu haliyle, Mısırla olan kültür birliğini, dolayısıyla Uzak 

Doğu’daki Kem (Khem)-MU kültüründeki ana kaynağı işaret ediyor. 

                                                 
7
 Bu sekiz kent, İÖ 4,000-3,500 yılları öncesinde, Orta Asya’daki Taklamakan çölünden (Kem-Khem),  

Japonya-Endonezya adalarına (MU) kadar uzanan alandaki kentler (?) olmalıdır. 

http://www.bolivijanj.org/copacabana/precrista.html-28k
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Maya, Aztek ve İnka’ları ikinci vatanlarına taşıyan ejder kayıkları, Uzak Doğu’da günümüzde 

“Ejder kayığı festivalleri” adı altında hâlâ daha kutlanmaktadır. Buna ait örneklere, İnka’ların 

resim sanatı yanında, Amerika’da San Fransisko kentiyle, Kaliforniya, Oregon, Kolarado ve 

Wisconsin Eyaletleri’nde rastlamamız anlamlıdır. Bunlardan, özellikle Kaliforniya ve Oregon’da 

yapılan festivallerle Oregon, Mojave ve Chihuahuan çölleri, Büyük selin, Maya ve Aztek ve 

İnka’ları önüne katıp Amerika kıtasına çıkardığı bölgeleri göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir (Fig.19-22), Kolorado ve Wiskonsin’de gerçekleştirilen festival geleneğinin ise, 

Pasifik kıyılarından buralara kadar uzanan Kızılderili ve Maya’ların, ana kabileden ayrılan 

kolları tarafından ulaştırıldığı anlaşılıyor (Fig.3, 4). 
 

  

Fig. 3: a. Nepal, Kamboçya, Laos, Yeni, Zelanda, Cava, Taiwan, Vietnam vb. pek çok Uzak Doğu 

ülkelerinde kutlanan Ejder Kayığı Festivalleri arasında, Çin’de yapılan bir yarıştan görünüm; b. Aynı 

yarışın, Amerika’da Kolarado ve Viskonsin Eyaletleri’nden, Viskonsin’deki yarıştan genel görünüm.  
a. Why treasure when losing: Dragon Boat Festival: (www.chindaily.com.cn/english/doc/2004-

05/21/content_334352.htm-14k). 

b. The Great Midwest Dragon Boat Festival/Racine, Wisconsin: (www.midwestdragonboatfestival.com/-14k). 

 

Bu tip festivallerle ilgili açıklamayı, Aztek’lerin göçüyle ilgili bir betimlemede görmekteyiz. 

Tasvirde, Aztek’lerin efsanevi Aztlan adasından Amerika’ya olan göçleri anlatılmış. Resme 

dikkatle bakacak olursak, sol taraftaki adada bir piramit ve adanın kral ve kraliçesi yer alıyor. 

Aztek’ler bu adayı terk ettiklerine göre, adanın başına bir felaketin geldiği ortada. Çin’de 

X’ian’nın 140 km güney batısında yer alan Büyük Beyaz Piramit ve civarındaki yüze yakın 

piramitlerle, Taiwan’ın (Formoza) doğu yakınındaki batık Yonaguni piramidi göz önüne 

alındığında, bu adanın Yonaguni adası olduğu ortada (Fig.5, 6, 22). 
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Fig. 4: İnka’larda, La Gesta del Guerrero’da bulunan bir tasvirde yer alan ejder (dragon) kayığı: a. 

Savaş tanrısı İllap’a (İlyap’a), bir İnka komutanına zafer çelengi sunuyor; b. İnka komutanı; c. Zafer 

sonrası kadeh kaldıran İnka kralı; d. Krala kadeh sunan yüksek rütbeli bir komutan; e. Kazanılan 

zafer nedeniyle, dans ederek kutlayıp kralı eğlendiren palyaço; f. Thyrsos ve diğer atrübüleriyle zafere 

yardımci olmuş şaman; g. Ejder kayığı. Her iki yandaki ejder başları, olasılıkla volkanik püskürük 

kütlelerle beslenirken görülüyor; h.  Silahlarından arındırılmış savaş esirlerinin kutsal kurban 

sahnesi. Mochica sanatı. 
Elbrujoperu’s Xanga Site: (www.xanga.come/home.aspx?user=elbrujoğeru-87k). 

 

 
Fig. 5: Efsanevi Aztlan adasından başlayan Aztek göçü: a. Büyük olasılıkla, günümüzdeki Yonaguni 

adasındaki (Aztlan) Yonaguni piramidi
8
 ve etrafındaki yıl işaretlerinden “bir” rakamını gösteren altı 

ev sembolüyle
9
 ada üzerindeki kral ve kraliçe. Kral, “c” deki figürde de görülen Kem’e (Türklerde 

“Nazar boncuğu, Kem göz) bir iple bağlı. Bu betimleme, Aztlan’lıların Kem’e ne kadar bağlı 

olduğunu, oradan zorla ayrılmak durumunda kaldıklarını gösteriyor. Önündeki kraliçe ya da kadın, 

hamile olup, sonra tasvir edilen “f” deki figürü temsil etmiş olabilir; b. Ejder kayıklarıyla Amerika 

kıtasına geçiş; c. En arkada, başının üzerine taç yaptığı Kem’i (Khem) simgeleyen “Kem göz= Ra’nın 

gözü= Güneş kursu”yla betimlenmiş aynı kral, ya da Aztek; d. Başının üzerine taç yaptığı, aklından 

çıkaramadığı Kem’in koruyucusu Keşiş akbaba (Mısır’da Nekhbet) sembolü ile diğer bir Aztek (ya da 

kraliçenin nedimesi);
10

 e. Başı akbaba, vücudu yılan biçiminde tasvir edilmiş kutsal sembolü başına 

taç yapmış bir diğer Aztek (ya da kraliçenin diğer nedimesi); f. En sağda, Amerika kıtasına önde 

çıkmış olan diğer bir Aztek (“a”daki kraliçe ?), yine Kem’in sembollerinden kobra yılanını (Orta Asya 

kobrası. Oxus ya da kahverengi kobra, Naja naja oxiana-Mısır’da Wadjet) aklından çıkaramıyor. 

                                                 
8
 Adanın batmadan önceki hali. 

9
 Ev sembolleri yılları göstermesine karşın bu tasvirde, piramidin etrafında yer alan konutları, yani yerleşim 

alanını gösteriyor olabilir. Bkz. Townsend, R. F. (2001) Aztekler, Çev. M. Özdemir, Arkadaş Yayınevi, Ankara,  

s.135, Res. 75.  
10

 Özellikle, burada Fig.25a’daki Mısır gerdanlığında yer alan akbaba Nekhbet figürüyle karşılaştırınız. 
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Hepsi de, canlarını kurtarmış olmalarına karşın, Kem’i unutamıyorlar. Townsend’e göre, Amerika’ya 

ayak basan, başlarında yılan tasvirleri taşıyan iki rahipten, sağdaki öncü olanı, tanrılaşmış kahraman 

Huitzilopochtli’nin heykelini taşıyor. Bize göreyse bu kişinin sırtında taşıdığı, Uzak Doğu’daki 

felaketten kurtardığı çocuğundan başka bir şey değildir. Arkadaki üç kişinin sırtlarındaki 

torbalardaysa, bu felaketten kurtarmayı başardıkları, az miktardaki yolculuk ihtiyaçlarını içeriyor. 

Boturini Kodeksi’nden (Townsend, R. F. 2001).
11

  

 
Fig. 6: Yonaguni batık piramidinde 

araştırma yapan dalgıçlar. 

Piramitle dalgıçlar arasındaki 

orantısal görünüm, yapının 

büyüklüğüne açıklık kazandırıyor. 
Underwater Pyramids: Japan: 

(www.cyberspaceorbit.com/phikent/jap

an/japan.html-4k ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasvirde, kraliçenin ardında oturak kralın (Bu kişiler, Yonaguni adasının sakinlerini de temsil 

ediyor olabilir) boynuna bağlı bir ipin ucunda dairesel bir motif görüyoruz. Bu motif, 

sonraları Mısır’da Ra’nın gözü, Anadolu, Yunan ve Roma mimarisinde tanrının gözü 

(Okulus, oculus) adını alan, Türk geleneklerine “nazar boncuğu” olarak geçen “kem göz= 

Khem”, yani Tarım havzasının sembolüdür. Aztek sanatçısı, Aztek halkının bölgeye ne denli 

bağlı olduğunu, Kem’den hiç istemeden, zorunlu olarak ayrılmak durumunda kaldıklarını 

anlatmak istemiş. 

 

Adadaki piramit betimlemesi, oldukça dikkat çekici. Piramidin tepesine, doğu yönündeki 

basamaklarla çıkılıyor. En üstteki düzlükte mezarın yer aldığını, mezarın üzerine işaretlenmiş 

“Hayat Ağacı” motifinden anlıyoruz.  

 

İlk örnekleri çamurdan (kerpiç) yapılmış olan piramitlerin inşa tekniklerini Herodotos’tan 

öğrenmekteyiz. Tarihçi, İskitlerin odunların üst üste yığılmasıyla inşa edilmiş, üst terasına bir 

taraftaki merdivenlerle çıkılan ve tepe noktasına tanrı Ares’i temsil eden eski bir palanın 

dikildiği, onun adına kurbanlar sunulan kutsal piramitlerin varlığından bahsediyor. Azteklerin 

“Tula B” piramidine bakacak olursak, zaman içinde erozyona uğradığı açık olan piramitte, 

Horodotos’un ne demek istediğini anlamak hiç de zor değil. Piramitin inşasının, tıpkı 

İskitlerin yaptığı gibi, birbirlerine çapraz olacak şekilde, üst üste yığılmış odunların 

üzerlerinin çamur sıvanarak inşa edildikleri açıkça ortada (Fig.7).
12

 

 

                                                 
11

 Eserdeki betimlemeler için, Bkz. brd. Fig.5, 21, 23, 24, 25, 35 ile karşılaştırınız. 
12

 25 Ekim 2008 tarihinde, Kanal 7’de yayınlanan “Türksoy’la (Seyfullah) İpekyolu” programında, Romanya’yla 

Sırbistan arasında sınır oluşturan Tuna nehrinin iki kolu arasında kalan “Yasak ada” üzerinde, ünlü Hun 

imparatoru Attila’nın [AKA tanrının kırbacı (The scourge of God) ve “Attila the Hun” olarak da bilinir, 406- 

453] mezarının bulunduğu konusuna değinildi. Yapının dikkat çeken özelliği, aynı Herodotos’un anlattığı gibi, 

nehirlerden, onun “kanca” dediği bir makinayla çıkarılan çamurdan (ıslak kum) inşa edilmiş olmasıdır. 

Herodotos’un “kanca” dediği makinanın, milli manivela makinası, maçuna, ya da kollu ocak çengeli şeklinde 
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Fig. 7: Tula’da Aztek B piramidi (Townsend, R. F. 

2001).  

 
 

Asya’daki kökeni en geç Mezolitik-Neolitik 

arası dönemlere dayalı Şamanizm, 

günümüzde Sibirya, Orta ve Güney Asya, 

Hazar Denizi çevresi, Kafkasya, Anadolu, 

Balkanlar, Moldovya, Alaska, Kuzey 

Amerika, Meksika ve Güney Amerika gibi 

topraklarda hâlâ izleri görülen ve zaman 

içinde giderek kaybolmakta olan yaygın bir 

kültür olarak yaşama direniyor. 

 

Bu bağlamda, Şamanizm’in Aztek’lerdeki etkinliği hakkındaki örneklemeler, onların 

kökenlerine açıklık getirecektir. Bize göre Townsend, “Gladyatörümsü kurban dövüşü” olarak 

adlandırdığı sahnedeki tanımlamasında yanılgıya düşmüş (Fig.8). Yazar, sol üstte yer alan 

figürü, bir ayağından taşa bağlanmış savaş tutsağı; sağda daha büyükçe betimlenmiş figürü 

ise, obsidiyen bıçaklı sopasıyla tutsağa saldıran bir jaguar savaşçısı olarak nitelendirmiş.
13

  

 
Fig. 8: Aztek’lerin Magliabechiano 

Kodeksi’nden, iki şaman, Büyük bayramda 

karşılıklı davul döverlerken görülüyor. Townsend 

eseri, gladyatörümsü kurban dövüşü olarak 

değerlendirmiş (Townsend, R. F. 2001). 

 

 

Oysa, tasvirde görülenler şöyle özetlenebilir: 

Sol üstteki figür; başında çiçeklerle 

taçlandırılmış külâhı; günümüzde 

Anadolu’da halâ daha, yer halısı, çarık, 

heybe, terlik vb. şeklinde çok çeşitli 

kullanımları olan keçeden yapıldığı anlaşılan kaban ya da yeleği (kepenek, kebe. Fig.9); kol 

ve bacaklarında taşıdığı zilleri; Kuzey Amerika yerlilerinde, kabile sihirbazlarının davulları 

üzerinde görülen güneş sembolü tasvirli, bir urganla beline bağlamış davulu; sağ elinde, 

davula vurmak üzere havaya kaldırdığı, üzeri yine zillerle süslü bir tokmağı;
14

 davul ve sol 

                                                                                                                                                         
olduğunu, Mısır’da Deir el-Medina’daki bir mezarın duvar freskosundaki betimlemeden anlıyoruz. Alberto Carlo 

Carpiceci, bu makinayı “pivoted lever machine” olarak adlandırmış. Yüzyıllardan bu yana, bölge halkı 

tarafından “Attila’nın mezarı” olarak anılan tepeye ait tabanın bir kısmının, Tuna’nın taşıdığı alivyonlarla 

dolduğu anlaşılıyor. Yapının dikkat çeken özelliği ise, aynı Çin’deki Büyük Beyaz Piramit’te olduğu gibi 

basamaklardan oluştuğunun, erozyona karşın hâlâ daha anlaşılabilir olması. Piramidin tepe kısmıysa çokça 

aşınmış ve neredeyse düzleşmiş. Günümüzdeki tabana yakın bir yerde seçilebilen dikine yerleştirilmiş kalınca 

bir odun parçası, yapının, İskitlerin üst üste odun yığınlarıyla inşa ettikleri piramitleri hatırlatıyor. Mezar, 

gerçekten Attila’ya aitse, Türklerin piramit mezar mimarisini, X’ian’daki piramit mezarlar bölgesinden, nerelere 

kadar taşiıdıklarının bir başka göstergesi olsa gerektir. İnşaat için gerekli nehir kumunu, askerlerin miğferleriyle 

inşaata kadar taşıdıkları söylencesi ise, askerlerin ona olan bağlılıklarının göstergesi olarak, destansı bir öykü 

olsa gerektir. Düzgüner, F. (2008) “Yurt ve Piramit Mimarisinin Kökeni: Yangshao Kültürü”, mimar.ist, Sayı: 

28, s.107, 108. 
13

 krş. brd. Fig.51b. 
14

 Gelişmiş şekli olduğu anlaşılmakla beraber, zilli bir şaman davul tokmağı için bkz. Çoruhlu, Y. (2006) Türk 

Mitolojisinin  Anahatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s.88, Çiz.14. 
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elindeki büyük zil
15

 üzerindeki thyrsos’u; havanın serin olduğunu, olasılıkla da bahar 

mevsimini anımsatan deriden sandaletleriyle bir şamanı tasvir etmektedir. Bu figür, 

günümüzde Balkanlar’da, sembolik de olsa, hâlâ daha sürmekte olan bahar-kış 

şenliklerindeki, ziller, bitkiler ve çeşitli hayvan tüyleriyle süslenmiş, geleneksel şaman 

tiplemelerini hatırlatıyor. Bu özellik, tasvirin alt satırlarında okunabilen ikinci cümlenin, 

“tlaca xi peltaliz th es gran fiesta” olarak okunması halinde, “Pelt”
16

 ya da “Peltate” 

kelimelerinden yola çıkarak, “Büyük bayramda, hayvan postu giymiş tlaca”;
17

 “Büyük 

bayramda, davul döven tlaca”; “Büyük bayramda, elinde zil ve yaprak (thyrsos) taşıyan tlaca” 

şeklinde tercüme etmek olasıdır. 

 
Sağdaki figürün başına bağlı thyrsos dikkat çekicidir. Bu kişi, zilli tokmağı, ya da 

thyrsos’unun sapıyla, sağ elindeki thyrsos’lu davul ya da büyük zili çalmaktadır. Ayağındaki 

kar ayakkabıları, olasılıkla kış ekinoksundaki sonbahar şenliklerine işarete ediyor.  Yani 

tasvirin tamamı, ilkbahar ve kış ekinokslarında Dionysos kültüne dayalı olarak, iki ayrı 

şamanın gündönümü kutlamaları tasvirinden başka bir şey değildir. 

 
Fig. 9: Külahlı davul çalan Aztek şamanıyla, 

Anadolu’da keçe külah, keçe yelek, yün çorap ve 

çarık (mokasen) giymiş, folklor kıyafetli bir genci 

karşılaştırınız. Sağda, keçeden yapılmış, 

günümüzde hâlâ daha çobanlar tarafından 

giyilen kepenek (kebe). 
a. (www.kemalelitemiz.com/images/kece2.jpg). 
 

 
Nitekim Townsend, Aztek krallarının “tahta 

geçme ve taç giyme” hakkındaki konuya 

değinir
18

 ve kral’ın (Tetzcocolu), Büyük 

Piramit’ten önce ve sonraki bir takım 

merasimlerin ardından, son durağın Yopico 

denilen yeryüzü tapınağı olduğundan 

bahsederken şunları söylüyor: “İç odada yere 

gömülü biçimde, Tlacaxipehualiztli ve Tozoztontli bahar ekim şenliklerinin sunuları için bir 

hazne vardı. Bu tapınağın tanrısı Xipe Toltec kültü temelde tarımsaldı ancak bahar şenliği 

                                                 
15

 Günümüzde bateri, bando ya da orkestralarda kullanılan zil (çimbalo-cymbal). Davulunun içine asılmış  

zilleri gösteren bir Yakut şamanı için Bkz. Fuzuli B. (2006) Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken Neşriyat, 

İstanbul, s.281, Res.91. 
16

 Pelt (İng.): i.  post, hayvan derisi. deriden yapılmış giysi.... Pelt (İng.):  f., i. taşlamak; atmak; topa tutmak....; 

dövme...şiddetli darbe...; Peltate (İng.): s., bot. Sapına alt yüzünün ortasından bağlı (yaprak), kalkanımsı. 

İngilizce Türkçe Redhouse Sözlüğü (1986) Redhouse Yayınevi, İstanbul, s.712. 
17

 Batı’nın genel kanısına göre, Aztek’lerin kaynak ülkeleri hakkında çeşitli varsayımlar vardır. Mitoslara göre 

Meksika/Aztekleri’nin ataları, kuzeyde Aztlan adındaki bir yerden gelmişlerdi. Buradan, göçlerini güneydoğuya 

doğru yapan son yedi nahuatlacas (tlaca adamından bu yana, Nahuatl ‘ca konuşan kabileler), Aztlan’dan gelmiş 

olmaları nedeniyle “Azteca” adını almışlar. Diğer bir destanda bahsedildiğine göreyse, kökenleri “yedi 

mağaranın bulunduğu yer”, yani kısa adıyla Chicomostoc, ya da Tamoanchan denilen yerdi. Aztec mythology-

Wikipedia, the free encyclopedia: (en.wikipedia.org/wiki/Aztec_mythology-58k). Bu bilgiye göre, Aztek’lerin 

ataları olan insanları “tlaca” olarak adlandırdıklarının varsayılmış olduğu anlaşılıyor. Oysa, resimde görünen ve 

gündönümü ayin-şenlikleri yapan kişilerin şaman oldukları ortada. Dolayısıyla, bize göre “tlaca”nın “şaman” 

anlamına geldiği açıktır. Böyle olmasaydı, Aztek’lerin “tlaca” adını, yapmış oldukları diğer betimlemelerde de 

kullanmaları gerekirdi diye düşünüyoruz. 
18

 Townsend, R. F. a.g.e., s.212, 213. 
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adakları için tutsaklar yakalayan genç Aztek savaşçılarının geçiş törenlerinde askeri bir 

doğaya da bürünürdü”. Buradaki ifade, yukarıdaki tezimizi doğrulayan bilgiler içermektedir. 

 
Kendi payımıza, Townsend, benzer bir yanlışlığa Huitzilopochtli olarak adlandırdığı figürün 

tasvirinde de düşmüş. Figür, aynen Tlacaxipehualiztli şenliklerindeki şaman’ı andırıyor. 

Yazar, figürü değerlendirirken betimlediği: “Tlaloc canlandırıcısı; Ixtlilxochitl Kodeksinden” 

ve, “Tanrılaşmış kahraman Aztek savaşçısı ve Tenochtitlan’ın koruyucusu Huitzilopochtli. 

Sinekkuşu başlığı, kalkanı ve oklarıyla gösteriliyor ” şeklindeki anlatımda, eksiklikler var. 

Bize göre, gerek Tlaloc canlandırıcısı ve gerekse Huitzilopochtli, yukarı doğru kalkık sağ 

ellerinde, önündeki davula vurmak üzere, yine zillerle süslü birer tokmak tutuyorlar. 

Başlarındaysa, Asya’daki Dionysos ayinlerinde şamanların kullandıkları başlıklı thyrsosları, 

önlerindeki yuvarlak nesneler ise davullarıdır. Bu nedenle, kahraman Aztek savaşçısının, 

olasılıkla şaman’a benzer tasviriyle, savaşçılığının yanında tinsel yönden de Şamanizm’in 

temsilcisi bir asker olduğu ileri sürülebilir. Aynı yerde, Townsend bu figürü, suyu ve lifine 

çok değer verilen Maguey kaktüsünün tanrıçası Mayahuel olarak adlandırır. Ancak, tasvirin 

başının üzerindeki uzantıların, Uzak Doğu’dan başlayarak, Batı’da Sümer, Asur ve Mısır’da 

yaygın bir motif olarak kullanılmış olan “Hayat Ağacı” motifiyle (Silphion. Fig. 10-14a, b, 

15) olan benzerliğinin, göz ardı edilmemesi gerekir.
19

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10: Kuzey Afrika’da Kyrene’den, AR Didrahmi-Stater. İÖ  308-277, Ön yüz, Karneios sağ / 

silphion bitkisi. 
Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 

(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k). 

 

 

 

Apollon’un “Karneios= Marduk” ünvanı, Uzak Doğu’da yaşanan jeolojik, tektonik 

felaketlerle birlikte gelen Nuh tufanıyla ilgilidir.
20

 Tanrının bu ünvanını taşıyan sikkelerine, 

kuzey Afrika’da Kyrene’de rastlıyoruz. Sikkelerin ön yüzünde Apollon Karneios, arka 

yüzünde ise silphion (silphium) bitkisi yer almaktadır.
21

 Silphion’un tasvir edildiği sikkelerin 

                                                 
19

 Townsend, R. F. a.g.e., s.121, Fig.66-68. 
20

 Düzgüner, F. (2007) “Bir Güneş (Ateş Kültü) Tapınağı: Pantheon” mimar.ist, Sayı: 26, s.107. 
21

 Ferula= Şeytan tersi: Arapça’da asa (Hence asafoetida), Hintçede (hing ?) olarak bilinen Silphium, 

Romalılarda Silphium, Laser ya da Laserpitium olarak bilinirdi. Ferule ya da Foetida olarak da bilinen bitki, 

İngilizcede Laserwort-magydare ve Arapçadan geçtiği anlaşılan Asafetida.  olarak anılmaktadır. Redhouse,  

a.g.e., s.47. Antik çağda, kalp biçimindeki tohumlarıyla ilgi çekmiş olan Silphion, cinsel gücü kuvvetlendirici 

etkisiyle rağbet bulmuştu. Türkçede “Şeytantersi” ya da “çadır uşağı” olarak bilinen bu ot, kötü kokulu bir sinir 

ilacı olarak bilinmektedir.  
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bir diğerinde, Zeus Ammon tasvirinin yer alması dikkat çekicidir. Diğer bir sikkenin ön 

yüzünde silphion bitkisi ve arkasındaysa inkus var. 
 

 

 
Fig. 11: Aynı yerden bir başka sikke. AR Didrahmi-Stater. İÖ  308-277, Ön yüz, Karneios sağ / 

silphion bitkisi. 
 Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 
(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k).                                

 

 

Fig. 12: “Asya ağırlığında”, İÖ 470-375, AR sikke, ön yüz, Zeus 

Ammon baş ı / Silphion bitkisi. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: “Attik ağırlık” İÖ 510-470, AR sikke, ön yüz, Silphion  

       bitkisinin tohumu / arka, inkus. 

                                                                                                                                                         
Hort 306-Reading 17-1: (www.hort.purdue.edu/newcrop/history/Lecture17/r_17-11.html-27k). Antik gümüş 

sikke üzerindeki silphion meyvasının kalp biçimindeki tohumu için bkz. Silphium-Wikipedia, the Free 

Encyclopedia: (www.en.wikipedia.org/wiki/silphium-25k). 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/history/Lecture17/r_17-11.html-27k
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Fig. 14: a. Kurutulmuş Sedefotu (Rue-Ruta graveolens-Silphion) meyvaları (tohumu); b. Sedefotu 

bitkisi (Silphion) ve çiçekleri.  
Spice Pages: Rue (Ruta graveolens, Herb of Grace) Read this: (www.uni-graz.at/~katzer/eng/Ruta_gra.html-

29k). 

 

İÖ 308-277’ye tarihlenen sikkelerdeki
22

 silphion tasvirinin, Apollon’un zalim kişiliğine 

uymadığı açık. Tohumları kalp şeklinde olan ve Antik çağda cinsel gücü arttırdığına inanılan 

bitkinin, daha çok Dionysos’a yakıştırılması gerekirdi diye düşünülebilir. Ancak “karni” 

olayı, bu insanların hafızalarından silinmemiştir. Etkilerinin Dor, Kyrene (Libya) ve Mısır 

başta olmak üzere, Ön Asya kültürlerinde, hakim unsur olarak görülen olayın, insanların 

yeryüzünde tanık olduğu, en büyük felaket olduğu ortadadır. Ferula (Hence asafeotida, 

Şeytantersi) olarak da bilinen Silphion bitkisinin, çeşitli türleri var. Türkçe’de “At kasnısı” 

olarak bilinen türünün, Latincedeki karşılığı “Ferula Cominis”tir. “Flowers of Giant fennel-

Dev çörekotu çiçeği”
23

 olarak da adlandırılıyor. Her ne kadar Antik Silphion’la  

ilişkilendiriliyor ise de,  folklorik  açıdan,  etimolojide mavimtırak beyaz renkteki çiçekleri 

 

 

                                                 
22

 Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head  

of...: (www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k). 
23

 Spice Pages: Silphion (Silphium): (www.uni-graz.at~katzer/engl/silphion.html-23k). 

 
 

 

http://www.uni-graz.at/~katzer/eng/Ruta_gra.html-29k
http://www.uni-graz.at/~katzer/eng/Ruta_gra.html-29k
http://72.14.221.104/search?q=cache:nrEkzALUo4IJ:www.uni-graz.at/~katzer/engl/spice_photo.html#ruta_gra
http://72.14.221.104/search?q=cache:nrEkzALUo4IJ:www.uni-graz.at/~katzer/engl/spice_photo.html#ruta_gra
http://72.14.221.104/search?q=cache:nrEkzALUo4IJ:www.uni-graz.at/~katzer/engl/spice_photo.html#ruta_gra
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Fig. 15: Mısır’ın kuzey batısında, bugünkü “Cebel Akdar” yarımadası üzerindeki Libya 

topraklarında, Antik Apollonia kentinin güney batı bitişiğindeki Kyrene (Hrt. Atalay, Y.). 

 

nedeniyle “incinin anası” anlamında “sedef” adıyla anılmaktadır. Bu nedenle Türkçede, 

Sedefotu olarak adlandırılır. Bu türden olan Rue (Ruta graveolens), yapısal olarak, Antik 

Silphion’a çok daha fazla benziyor. Bu bitki, kalp biçimindeki tohumları ve sanki etrafa 

fışkırıyormuşcasına, ışınsal olarak yayılan uzantıları, büklümlü yapraklarıyla tıpkı sikkeler 

üzerindeki tasvirleri andırıyor. Bu benzeşim, doğal olarak Uzak Doğu’daki felakette, 

Marduk’tan kopup yeryüzüne düşen kor halindeki kaya parçaları ve Apollon’un ışıltılı 

oklarıyla olan ilişkisine olan benzerliğiyle dikkat çekicidir. 

 

Hesiodos Theogonia’sında, Zeus’un, Okeanos ve Tethys’ten
24

 olma pek çok oğlundan biri 

olan nehir tanrısı Euenos (= Hâlâ deniz),
25

 Apollon ve Nehirler’e, özel olarak genç 

kalmalarını (ölümsüz olmalarını) buyurduğuna değinmektedir.
26

 Onun bu buyurusu, 

Okeanos’un üç bin kızından biri olan Eudora için de geçerlidir.
27

 Bu bağlamda, Apollon’un 

nehir, deniz ve giderek Okeanos’la olan bağlantısını anlamak mümkündür. 

 

Tanrı, Kyrene’de “Apollon karneios” olarak kutsanmış ve bayramları da “Karneia 

bayramları” olarak ilgi görmüştü. Apollon’un aldığı bu ünvan, Marduk’un (Tishya-Pushya 

gezegeninin, atmosfere sürtünmesi sırasında ardında oluşan müthiş ışık kütlesi-Tanrının 

kılıcı), ışık saçan oklarıyla (kılıç olarak adlandırılan alev halindeki aynı kuyruk) devleri 

öldürmesi, dolayısıyla insan neslinin üremesini sağlamasına işaret eder. Erhat’ın tanrı Apollon 

hakkında söylediği: “… ışığın doğayı bir projektör gibi aydınlatıp karanlık kalan sırlarını 

çözümlemiş” dediği olaydır bu.
28

 

 

Diğer yanda, Bahamaların güneydoğu ucundaki “Turks and Caicos Islands= Türkler ve 

Kayıklar” adaları, İngiliz adalar grubuna giriyor (Fig.16a, b). Türkler, tarihin bilinen 

çağlarında, hiçbir zaman bu adaları işgal ya da iskân etmemişlerdi.
29

 Piri Reis’in (1465, 1470- 

1554) haritasında da yer alan adanın bulunduğu yerde kayık (=caicos) resimleri görülüyor. 

Rivayete göre burası, Kristof Kolomb’tan 25 yıl önce Türkler tarafından keşfedilmiş. Bunun 

gerçekten bir rivayet olduğu ortada. Zira böyle olmuş olsaydı, Osmanlıların buradan daha da 

ötelere gidip, bölgede mimari bir iz, ya da yazıtlı bir taş bırakmamaları olanaksız olurdu. 

                                                 
24

 Erhat, A. (2002) Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.227, 228, 281. 
25

 Homeros (1984) İlyada, Çev. A. Erhat; A. Kadir, Can Yayınları, İstanbul, IX.556. Erginosto Eulimene People, 

Places & Things Greek Mythology...: 

(messagenet.com/myths/ppt/_e1003.html-51k). 
26

 (Theogonia, 345) Euenos, Ardeskos ve ilâhi Skamandros. Aynı zamanda, tanrı Apollon’la birlikte olan 

kızlarıyla kutsal bir birlik de oluşturdu ve himayesindeki nehirlerden Peitho, Admente, Ianthe ve Elektra’nın 

daima genç kalmalarını sağladı –Zeus onları bu görevle yükümlemişti-. Çeviride, kaynaksal Yunanca isimler 

kullanılmıştır. [Yunanca kaynağa en yakın İngilizce çeviri ise şöyle: (Theogonia, 345) Euenus, Ardescus, and 

divine Scamander. Also she brought forth a holy company of daughters who with the lord Apollo and the Rivers 

have youths in their keeping--to this charge Zeus appointed them--Peitho, and Admete, and Ianthe, and Electra]. 

Hesiod (1914) The Homeric Hymns and Homerica, English Translation by Hugh Gerard; Evelyn-White. 

Theogony. Cambridge, MA., Harvard University Press; William Heinemann Ltd, London, 345. Hesiod, 

Theogony: (www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0129-977k). 
27

 (Theogonia, 360) Bunların arasında Okeanos ve Tethys’den doğan en yaşlı ve belli başlı olanlardan Eudora, 

Tykhe, Amphirho, Okyrrhoe ve Styks’ti; fakat bunların yanında daha pek çokları daha vardı. Bunlar, 

Okyanus’un kızlarının uzaklara ve enginlere yayılmış, birbirlerine ince zarif bağlarla bağlı, sayıları üç bini bulan 

kızlarıydı. [(Theogonia, 360) Eudora, and Tyche, Amphirho, and Ocyrrhoe, and Styx who is the chiefest of them 

all. These are the eldest daughters that sprang from Ocean and Tethys; but there are many besides. For there are 

three thousand neat-ankled daughters of Ocean who are dispersed far and wide]. Hesiod, a.g.e., 360.  
28

 Erhat, A. a.g.e., s.44.  
29

 ML/ XIX.451. 
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Osmanlı arşivlerinde de buna dair bir kaydın olmaması, rivayetin gerçek olmadığını ortaya 

koyuyor. Yukarıdaki bilgiye göre, Türklerin adayı ele geçirmeleri, yaklaşık 1468 yılları 

olmalıdır. Bu tarih, Fatih Sultan Mehmet’ten sonra yerine geçen II. Bayezit (1481-1512) 

dönemine rastlar. Oysa bu sırada Piri Reis, henüz üç yaşındadır. Diğer tarafta, II. Bayezit 

kardeşi Şehzade Cem’le olan taht paylaşımı nedeniyle, kardeşiyle anlaşmazlık yaşıyordu ve 

saray kargaşa içindeydi.  II. Bayezit’in bu olay dışında, donanmasını İtalya’dan öteye 

taşımadığı ise, bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, yukarıda ileri sürülen savın olası dışı olduğu 

ortadadır. 

 
Fig. 16a: Türk ve Kayıklar adalarının bayrağındaki arma. Alttaki 

sembol, kaktüs üzerine yerleştirilmiş Osmanlı fesi olarak 

nitelendirilmiş. Sembolü, Maya ve Azteklerin kah ellerinde, kah 

başlıklarına taktıkları thyrsos’larıyla, sağ üstteki mürekkep balığını 

ise, Narmer paletindeki mürekkep balığı betinlemesiyle 

karşılaştırınız. Bkz. brd. Fig.69, 70. 
Turks ve Caicos Adaları-Vikipedi: 

(tr.wikipedia.org/wiki/Turksve_Caicos_Adaları-52k). 

 

 

 

 

 

Ancak, adalıların vazgeçemedikleri armalarında yer alan ve 

kaktüs olduğu söylenen sembole verilen anlam, yanıltıcıdır. Kaktüsün üzerindeki nesnenin 

Osmanlı fesi olduğu yolundaki benzetme de tamamen yanlış. Armanın en altında yer alan bu 

sembol, Dionysos’un thyrsos’udur. Sembolün, geç dönemdeki Osmanlılara maledilerek, 

Maya, Aztek ve İnka’ların kökeninde yatan “Türk” olgusundaki gerçekleri saklama, açıkça 

bilimsel bir yanlışlık ve çarpıtmadır. Avrupalılar, “Türk ve kayık” adalarına ulaştıklarında, bu 

adaların yerlileri, Kızılderili, Maya, Aztek ve İnkalar gibi, kaynağı Uzak Doğu ve yakınındaki 

adalar zincirine dayanan, yani ataları Uzak Doğulu olan topluluklardı. Dolayısıyla adanın 

taşıdığı isim ve fes olduğı savlanan thyrsos, açıkça Asya kökenine dayalı Mezoamerikan 

kültürleri kaynaklıdır.
30

  

 

  

Fig.16: b. Bayraktaki sembollerden sol üstte yer alan amblem (1). Bu sembol, büyük olasılıkla adaya 

yerleşenlerin geldikleri bölgeye işaret etmekte ve jeolojik çöküntüler öncesinde Akheron’un konumunu 

göstermektedir (2). Sembolü, Uzak Doğu’da Çin ovasıyla karşılaştırdığımızda şunları tespit etmemiz 

                                                 
30

 Esin, E. a.g.e., Res.185, 347. Coe, M. D. a.g.e., Fig.21, 28, 29, 34, 36, 46, 56, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 83, 

84, 93, 94, 104, 109, 123, 128, 135, 137, 140d, e, f, i, j, 141, 143, 153, Lev. XI,  XIV, XV, XVI, XVII. 

Townsend, R. F. a.g.e., Fig. 15, 17-19, 29, 34, 36, 38, 43, 47-49, 50-52, 55, 60, 66-68, 70, 77, 80, 86, 88, 90, 99, 

108, 127, 134, 141. 
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mümkün: a= Kore körfezi; b= Göçten önce, çöküntülerin ulaşmadığı anlaşılan ve kara olarak 

gösterilen Bo Hai denizi; c= Bo Hai deniziyle Çin ovasına doğru ilerleyen, kuzeydeki Da Hinggan 

Ling (Büyük Khingan) dağlarının güney uzantısı Yan Men Guan dağları; d= Hoang-Ho ırmağı (Sarı 

nehir). Sembolde, neredeyse tam yerinde gösterilmiş; e= Yang-Çe ırmağı. Sembolde, aslından oldukça 

yukarıda yer alıyor; f= Sarı deniz. Sembolde, tam yerinde gösterilmiş; g= Çöküntülerin ardından yok 

olan Akheron nehri (Erg nehri-Ölüm denizi-Nun nehri-Katranlı nehir- Çin mitolojisinde Lo nehri). 

Amblemde, karanın içine doğru ilerleyen bir uzantı şeklinde gösterilmiş. Sembolik olarak da yer 

verilmiş olabilir; h= Çöküntülerin ardından, “f-g-h” alanını kaplayan Pasifik okyanusu. 

Günümüzdeki Sarı deniz; c. Sembolün, Uzak Doğu’daki coğrafi bölgeye uygulanmış şekli; mavi renk, 

çöküntülerden sonra okyanusa gömülmüş alan. Belirgin olması için, kıyıya tam olarak 

oturtulmamıştır. Lacivert rengin kapladığı alan, karaları oluşturan Çin ovasını betimliyor (Hrt.  

Atalay, Y.). 

 

 

Yabancı yazarların yukarıdaki savlarını ciddiye alacak olursak, Osmanlıların Avrupa’da, 

Leipzig’in doğu, Berlin’in güneyinde “Torqau” kenti; İspanya’da, Valladolid’in kuzeyinde, 

Palencia kentinin doğusunda “Torquemada”; Finlandiya’da, Helsinki’nin kuzeybatısında 

“Turku Abo”; İrlanda’da Baile Atha Cliath/Dublin= Atalardan kendilerine emanet edilen şehri 

alıcı olarak sahiplenen müşteri, emanetçi, anlamındaki kent;
31

 ayrıca İnishturk= Türk inişi, 

Türk uçurumu; Aran adası; İnish maan; İnish more; İnisheer; İnishbofin;
32

 İngiltere’nin güney 

batısı, Plymouth’un kuzeybatı sahilinde,  Stone-henge’in çok yakınındaki Torquay gibi, daha 

burada sayamadığımız pek çok topraklara kadar uzanmış olması gerekir. Oysa, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun, en güçlü olduğu Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566) döneminde bile, 

1529’daki Viyana kuşatması sırasında, buradan daha öteye geçemediği bilinen bir gerçektir. 

 

Yabancı kaynakların savlarını yürütürlerken, yukarıda anılan kentlere değinmeyip, Turks and 

Caicos adalarına yönelmelerinde sezilen hiciv, gözlerden kaçmamaktadır. 

 

Śyāma Jātaka’dan çizim. 301 numaralı mağaradan duvar resmi (Erg nehri-Nun-Ölüler 

denizi-Katranlı nehir-Akheron Irmağı-Lo nehri) 

 

Pao-chen Chen, “Time and Space in Chinese” adlı makalesinde, Han hanedanlığı 

dönemindeki (İÖ 207- 220) mağara resimlerini incelemiş (Fig.16c).
33

 Yazar konuyla ilgili 

açıklamalarında şöyle söylüyor: “301 numaralı mağarada, Ajanta frizi üzerinde, Śyāma’nın, 

kenardaki kulübelerden birinde, atalarıyla ayrılıp birleşmelerinin tasvir edildiğinden 

bahsediliyor. Kral ise, diğer uçta av yapmaya çıkmıştır. Śyāma’nın
34

 ölümüyle, tekrar hayata 

dönmesi orta bölümde tasvir edilmiş. Bu mantık dışı anlatım tarzı, kuzey Wei ressamları 

tarafından gerçekleştirilmişti. Geyiklerin kralı Ruzu’nun Jataka’daki tasvirinde de bu anlatım 

tarzına rastlanıyor. Üslûp, 301 ve 417 numaralı mağaralarda görüldüğü gibi, Tun-huang duvar 

resimlerinde Śyāma Jātaka’ların çoğu için uygun bir kompozisyon haline gelmişti. Eserler, 

sırasıyala Kuzey Chou ve Sui dönemlerine tarihlendirilebilir. Fakat, Hindistan ekolüne benzer 

                                                 
31

 Bailee= Emanetçi. Kendisine saklamak için verilen malı kabul eden kimse; Atha= Ata; Client= Müvekkil.  

Müşteri. Alıcı. Eski Roma’da, eşraf ve hanedan evlerine intisap eden adam. Yanaşma;  
32

 İngilizcedeki “İnitial” kelimesi, bu isimlerdeki “iniş” kökeninden geliyorsa, bu isimler, “baştaki, birinci,  

evvelki” ifadeleri bağlamında, “baştan (ilkten) başlayarak sonraya doğru” anlamlarıyla da değerlendirilebilir. 
33

 Chen, P-c. (2001) “Foundations of a Regional Visual Tradition and Visuality: Fujian Painting of the Song and 

Yuan Dynasties”, Proceedings of the International Conference on Region and Network-The Last Thousand 

Years of Chinese Art, National Taiwan University Press, Taiwan, s.91-140. Chen, P-c.Time and Space in 

Chinese (Time And Space In Chinese Narrative Paintings Of Han And Six Dynastiestime And Space In Chinese 

Narrative Paintings Of Han The Six Dynasties),   

http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-ENG/chen.htm 
34

 Śyāma Jātaka (Shan-tzu   pen-Sheng ŞÛ).  
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bir tipi oluşturan  üslûbun, 6. yüzyılın sonlarına doğru, tedricen azaldığı saptanıyor. 302 

numaralı mağaradaki Śyāma Jātaka’dan itibaren, bu eserleri Sui dönemine tarihlemek 

mümkün. Kronolojik bir sıra gösteren eserler, Çin sanatının etkisini yansıtmaktadır”. 

   

Fig.16d: Kuzey Chou döneminde (557- 581), Śyāma Jātaka’dan çizim. 301 numaralı mağaradan 

duvar resmi. Tun-Huang. (Erg nehri-Nun-Ölüler denizi-Katranlı nehir-Akheron-Lo nehri).
35

 

time and space in chinese narrative paintings of han and the six: 

(ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.htm.99k). 

 

 

Bize göreyse, resmin yorumu şöyle: Üst kısmındaki dalgalı çizgilerin, bir deniz ya da nehrin 

sularını tasvir ettiği kuşkusuz (1). Ancak, dalgaların her iki kenarda, eğimli olarak yukarıya 

doğru kıvrımı, kesin sınırlamadan uzak olduğunu ve olasılıkla bir deniz tasviri (Sarıdeniz-

Doğu Çin denizi-Güney Çin denizi) olduğunu gösteriyor (2). Resmin içinde, çeşitli şekillerde 

gösterilmiş olan kara siluetler, suyun tektonik içeriğine (katran birikintileri) işaret eder. Yazar 

tarafından uzay araçları (uzay-hücreleri aygıtı) olarak nitelendirilen ve bize göre tanrı 

tasvirleri olan figürlerle diğer insan figürlerinin, suyun içinde gösterilmiş olmaları dikkat 

çekici. Sol tarafta, altta iki ve üstte üç kişi olmak üzere, araçların içinde yer alan tanrı 

figürlerinden ikisi, ellerindeki kâğıt ya da belgeleri incelerken gösterilmiş. Her ikisinin de 

karşısında, dizleri üzerine çökmüş onları dinleyen birer insan figürü var. Tanrılar bu sahnede, 

Lo nehrine yeni gelen ölüleri sorguluyorlar.
36

 Üstteki üç araçtan en sağdaki boş. Suyun içinde, 

hayvan figürlerinden geyik, ceylan, küçük-büyük baş hayvanlar ve at figürlerine ek olarak, 

bol miktarda bitki motifleri (3) yer alıyor. Dikey biçimde ve taş şeklinde algılanan 

çizimlerden her biri, bir ölüyü gösteren steli simgeliyor (4). Ortaya yakın yerde, suya başı 

önde ve yarı dikey olarak giren, saçları geriye uçuşan figür, Antik adıyla, “Lo nehrinin (su) 

tanrıçası Lo-shen fu t’u”dır (5).
37

 Tanrıça, elinde tuttuğu kıvrık bir asayı Śyāma’ya uzatmış,
38

 

onu tekrar dünyaya (yaşama) döndürme çabasında. Śyāma ayakta, uzun boylu; önündeki iki 

kişi, tanrıça önünde diz çökmüş, ellerini yukarı açarak dua eder pozisyonda ya da asayı 

yakalamaya çalışmakta. Daha kısa boylu biri, Śyāma’nın arkasında. Sahne, sağda üç süvari ve 

bir yayanın av sahnesi, diğer bölümlerdeyse oturur, ayakta ya da mezarlarından kaldırılmış, 

                                                 
35

 Azteklerde benzer bir tasvir için Bkz. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı:23, s.83-85, Şek.10. 
36

 Bkz. Eberhard’ta “Kare- Si-fang xing” maddesinde, Lo nehrinin kitabı (Luo-shu). Eberhard, W. (2000), Çin 

Simgeleri Sözlüğü, Çev. A. Kazancıgil; A. Bereket, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s. 164.Cehennem (di yu). 

Eberhard, W. a.g.e., s. 74, 75. 
37

 Chen, P-c. (1987)“The Goddess of the Lo River”: A Study of Early Chinise Narrative Handscrolls”, Ph. D.  

Dissertation, Princeton University, Princeton, Böl. 2, s.53-109. Çin mitolojisinde, Lo nehrinin tanrıçası dişi 

yunus balığı şeklinde tasvir edilmişti. 
38

 Bu asanın, yukarıda değindiğimiz Peng-zu’nun “Asa ve Japon hurması”na benzemesi, ilgi çekici. 
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korkusu nedeniyle zorla tanrıların karşısına çıkarılmaya çalışılan, birbirleriyle çekişir 

durumdaki figürlerle tamamlanmış. 

 

Eser, Lo nehrinin tanrıçasıyla birlikte, kayıkçı Khu-en-ua, Ur-Şanabi ve Kharon; diğer tarafta 

Nun, Ölüler denizi ve Akheron ırmağı efsaneleriyle büyük benzerlik gösteriyor. Moğol ve 

Türkler’de nehrin adının “Erg= Erk” olarak geçmesi, ayrıca dikkat çekici.
39

 

 

Yukarıdaki kısa özet, Akheron’un Uzak Doğu’daki varlığını kanıtladığı gibi, Asya’da 

parlayan güçlü bir kültürün, doğuda Güney Amerika ve batıda Mısır yoluyla Akdeniz 

kültürlerinin kökenini oluşturduğuna işaret etmektedir. Aşağıda, “Yazım Dili, Bölge ve Yöre 

Uluslarının Tanımı” bölümünde değineceğimiz ayrıntılarda, konuya daha bir açıklık 

getirileceği kanısındayız. 

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 “Erk= Erg” kelimeleri, Türkçede güç, kuvvet anlamlarına geliyor. Bilimsel anlamıysa, C-G-S (santim-gram- 

saniye) dizgesindeki enerji birimi. Bu kökten oluşan ismin, günümüzdeki Türkçe’de olduğu gibi, bir yerin 

konumuna işaret ettiği açık. Bu çerçevede, Platon’da Kritias Asya’ya Ampheres diyor. Yani, AMPHERES=  

(“Amp” kökünden Ampere): Elektrik akımının (Marduk-Apollon Karneios olayı) en güçlü yaşandığı yer 

anlamında. Nuh tufanı sırasında, Karneios olayının en etkin görüldüğü yerler, Hoang-Ho (Pyrphlegeton=Ateş) 

nehrinin geçtiği Yen-men ve Datong volkanik bölgeleriyle bunun batısında kalan Ordos platosuydu. Türklerin 

buraya verdikleri “Ergenekon” adındaki ilk hece olan “Erg”in, tıpkı “Ampheres”te olduğu gibi, enerjiyi ifade 

ettiği anlaşılıyor. Türkler de, tıpkı Antik Ön Asya, Anadolu ve Yunan topluluklarında olduğu gibi, atalarından 

gelen isimleri, göç ettikleri yeni topraklardaki benzeri coğrafyaya vermiş olmalılar. Chavannes, Tokharistan’a 

(T’ou-ho-lo) değinirken, kuşkusuz kökeni Ordos’a dayalı “Demir Kapılar dağı”ndan bahsediyor. Bu çerçevede 

İÖ 5. binle, 4. bin arasında özellikle bu bölge ve Çin’in Sichuan Soğuk bataklıklarında (Hades bataklıkları) etkili 

olan Karneios olayıyla, Ergenokon adı arasında bağlantılı olduğu ortada. Bu çerçevede Ergenokon denilen 

topraklar, Ordos’tan Si Kiang nehrine, yani Erg (= Erk-Akheron-Nun-Ölüm denizi) nehri boyunca konumlanan 

ve Türklerin yerleşik olduğu bölgenin adı olduğu açıktır. Bkz. Düzgüner, F, mimar.ist, Sayı: 28, dn.32. 
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Amerika Birleşik Devletleri. 

Adı geçen eser. 
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Aşağıda. 

Yenal Atalay. 

Bakınız. 

Bölüm. 

Burada. 

Karbon 14 tarihleme metodu . 

Çeviren. 

Çizim. 

Dip not. 

Figür (Resim,harita ve çizimler). 

Guild Wars Wiki. 

Harita. 

İngilizce. 

İnternet. 

İsa’dan önce. 
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Karşılaştırınız. 

Levha. 

Üç aylık, Mimarlık Kültür dergisi. 

Meydan Larousse Ansiklopedisi (SABAH). 

Milattan sonra. 

Referans. 
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Sayfa. 

Sembol. 

Şekil. 

Türkiye Cumhuriyeti. 

Uyarlama. 

Ve devamı. 

Cilt. 

Aylık Mimarlık Tasarım Kültür Sanat dergisi. 

Yükseklik. 
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Görsel belgeler 

 

Çok isterdik, Djehuti ve Odysseia’nın seyahatleriyle ilgili bölgelere ulaşıp, belgeleri bizzat 

kendimiz resimlemeyi. Ancak, yaklaşık dünyanın yarısını kapsayan çok geniş bir alanda 

yapılacak bir gezinin, bizler için gerek zorluk ve gerekse ekonomik külfetini kaldıracak 

durumda olmadığımız ortada. Bu nedenle, Batı’nın günümüzdeki faydaları yadsınamayacak 

teknolojisinin imdadımıza yetiştiğini yadsımak olanaksız. İnternet’ten bahsediyoruz tabii. 

Böyle olmasına karşın, yine de uğraş verip, bu yolda çokça ter döktüğümüz bir gerçek. 

Ancak, onun sayesinde ve oturduğumuz yerden ulaşabildiğimiz bu denli geniş alan 

düşünüldüğünde, böyle bir şey söylemek nankörlük olur. Bilmediğiniz yerlere, bir sandalye 

ve bir ekranla varıyor, karşılaştırmalar yapıp, analizlerinizi sürdürebiliyor, bir sonuca 

varabiliyorsunuz. Doğal olarak, görsel bilgilere, bazı yazılı belgeleri eklemeniz de mümkün 

oluyor. Bu nedenle, İnternet dünyasına ve Google’a teşekkür borçluyuz, bu ünlü seyahati 

aydınlatmamıza sağladığı olanaklar için. 

 

Odysseia adlı eserde yer alan gerek resim ve gerekse alıntı haritalar olmasa, ünlü seyahati 

yazım dışında belgelemenin oldukça güç olacağı, hatta yazdıklarınıza inanmanın neredeyse 

imkansız olacağı ortadadır.  

 

Doğal olarak, gerek görsel ve gerekse içeriklerindeki yazılı belgelerinden faydalandığımız 

kitapların yazarlarıyla pek çok internet sayfasına da çok şey borçluyuz. Bu vesileyle, ortaya 

koydukları emek ve yarattıkları eserler için, daha başlangıçta, onlara teşekkürlerimizi 

sunmaktan onur duyuyoruz. 

 

Fırat Düzgüner 
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Resim, harita ve çizim diziniyle kaynakçalar 

 

001a, b: a. Coe, M. D. 2002; Res. b. Esin, 2003; Çiz. 

002a-c: a. False Gospel in the Stars: Scorpio: (www.watch.pair.com/scorpio.html-81k); Res.; b. Inca 

Ruins - Crystalinks(www.crystalinks.com/incaruins.html - 17k); Res. c. Asociacion Virgen de 

Copacabana (Bolivia): (www.bolivijanj.org/copacabana/precrista.html-28k); Res. 

002d: Inca Ruins - Crystalinks(www.crystalinks.com/incaruins.html - 17k); Res.’den iki ayrıntı. 

003a, b: a. Why treasure when losing: Dragon Boat Festival: 

(www.chindaily.com.cn/english/doc/2004-05/21/content_334352.htm-14k); Res. b. The Great 

Midwest Dragon Boat Festival/Racine, Wisconsin: (www.midwestdragonboatfestival.com/-14k); Res. 

004: Elbrujoperu’s Xanga Site: (www.xanga.come/home.aspx?user=elbrujoğeru-87k); Çiz. 

005: Townsend, R. F. 2001; Çiz.  

006: Underwater Pyramids: Japan:(www.cyberspaceorbit.com/phikent/japan/japan.html-4k ); Res. 

007: Townsend, R. F. 2001; Res.  

008: Townsend, R. F. 2001; Res. 

009: (www.kemalelitemiz.com/images/kece2.jpg); Res. 

010: Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 

(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k); Res. 

011: Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 

(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k); Res.                                

012: Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 

(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k); Res.                                

013: Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 

(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k); Res.                                

014a, b: a, b. Spice Pages:Rue (Ruta graveolens, Herb of Grace) Read this: (www.uni-

graz.at/~katzer/eng/Ruta_gra.html-29k); Res. 

015: Atalay, Y.; Hrt. 

016a: Turks ve Caicos Adaları-Vikipedi: 

(tr.wikipedia.org/wiki/Turksve_Caicos_Adaları-52k); Res. 

016b, c: Turks ve Caicos Adaları-Vikipedi: 

(tr.wikipedia.org/wiki/Turksve_Caicos_Adaları-52k); uyarlama sem., Hrt. 

016d. time and space in chinese narrative paintings of han and the six: 

(ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.htm.99k); Çiz. 

017a, b: a. (www.i-to-i.com/tanzania); Res. 

b. (img5.travelblog.org/Photos/40477/196821/t/147); Res. 

018: (assets.weather-forecast.com/…/China.jpg); uyarlama, Atalay, Y.; Hrt. 

019: (www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF); uyarlama, Atalay, Y.; Hrt. 

020: Atalay, Y.; Hrt. 

021: Atalay, Y.; Hrt. 

022: Atalay, Y.; Hrt. 

023a-c: a. (bp2.blogger.com/.../nm_6R1t3zmc/s400/s_ainu.jpg); Res. 

b. (gallery.beardcommunity.com/albums/uploads11/a...); Res. 

c. The Takla Makan Mummies: (www.meshrep.com/PicOfDay/mummies/mummies.htm-11k); Res.  

024: Büyük Dünya Atlası, 1985; Uzay çekimi Res. 

025a-c: a. (High Resolution Photo: Monk vulture-Dreamstime: (www. Dreamstime.com/monkvulture-

image27530-56k); Res. 

b. (www.povodok.ru/encyclopedia/ www.povodok.ru/pics/art50/art4910_2.jpeg); Res. 

c. redlist.freenet.uzb/rb/rbturk/naja.html: (redlist.freenet.uz/rb/rbturk/naja.jpg); Res.  

026a, b: a, Carpiceci, A. C. 1998; Res. b. (www.kenseamedia.com/egyptian_gods-htm-25k), Res. 

027: Atalay, Y.; Hrt.  

028a, b: a. Bulletin No.27: (www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27011.html-37k); 

uyarlama Atalay, Y.; Hrt. 

http://www.watch.pair.com/scorpio.html-81k
http://www.crystalinks.com/incaruins.html
http://www.crystalinks.com/incaruins.html
http://www.bolivijanj.org/copacabana/precrista.html-28k
http://www.crystalinks.com/incaruins.html
http://www.chindaily.com.cn/english/doc/2004-05/21/content_334352.htm-14k
http://www.midwestdragonboatfestival.com/-14k
http://www.xanga.come/home.aspx?user=elbrujoğeru-87k
http://www.kemalelitemiz.com/images/kece2.jpg
http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k
http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k
http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k
http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k
http://www.uni-graz.at/~katzer/eng/Ruta_gra.html-29k
http://www.uni-graz.at/~katzer/eng/Ruta_gra.html-29k
http://www.i-to-i.com/tanzania
http://www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF
http://www.meshrep.com/PicOfDay/mummies/mummies.htm-11k
http://www.povodok.ru/encyclopedia/
http://www.povodok.ru/pics/art50/art4910_2.jpeg
http://www.kenseamedia.com/egyptian_gods-htm-25k
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27011.html-37k
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b. Atalay, Y.; Hrt. 

029a, b: a. Nüwa-Wikipedia, the free encyclopedia: (www.en.wikipedia.org/wiki/Nüwa-36k); Res. 

b. Düzgüner, F. mimarist. 2007. 

030: Atalay, Y.; Hrt. 

031: Atalay, Y.; Hrt. 

032a, b: a. Antique Egyptians: (lh3.ggpht.com/.../jINh0Pb1DVg/IMGP0295.JPG); Res. 

b. Atalay, Y. Hrt. 

033: The Fritzwilliam Museum: Watson Medals catoloque Home: 

(www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/coins/collection/watson/page190.html-13k); Res. 

034. Atalay, Y.; Hrt. 

035: Indo-European studies – Wikipedia, the free encyblopedia: 

(En-wikipedia.org/Wiki/Indo-European_studies-80k); uyarlama, Atalay, Y.; Hrt. 

036: Atalay, Y.; Hrt. 

037: (www.dokuma.org/dkmclk_trh_dosyalar/image007.jpg); uyarlama. 

038a, b: a, b. Greek Archaeologist Discover Rare Example Of 2700-Year-Old Weaving: 

(www.freerepublic.com/focus/f-news/1830951/posts-39k); Res. 

039a, b: a. (www.paivatar.com/.../graphics/cmot/22-loom.jpg); Res. 

b. (www.cs.arizona.edu/.../SAMPLES/rhl_anct.gif); Res. 

040: Atalay, Y.; Hrt. 

041a, b: a. Tocharische Sprache-Wikipedia: (de.wikipedia.org/wiki/Tocharische_Sprache-3); Res. 

b. Tocharian languages-Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org.wiki/Tocharian_languages-62k); Res. 

042: Turkic World-Huns Dateline-1766 BC-336 AD: 

(www.s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun%20dateline%201%20En.htm-

28k); uyarlama, Atalay, Y.; Hrt. 

043: Amenti-Vikipedi: (tr.wikipedia.org.wiki/Amenti-25k); Res. 

044:  Karst Landscape and Tourism Exploitation araund Fengyu Cave, China: 

(www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-10 k); Res. 

045:  (www.monticello.org/gallery/innovations/plow.jpg); Res. 

046: (www.historyforkids.org/.../pictures/shabaka.jpg); Res. 

047a, b: a. Thyia:Tree of Wisdom: (www.viewzone.com/thyia.html-20k); Res. 

b.(www.homestead.com/wysinger/ancientafrica.html.98k); Res. 

048: (www.chrysler.org/wom/images/amphora_thumb.jpg); Res. 

049: Bargellini, P. 1960; Res. 

050: (Us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/travel/tg/lp/1); uyarlama Res. 

051: Düzgüner, F.; Krok. 

052a, b: a. (www.eso-garden.com.Dancing Mask - Nootka, 1915); Res. 

b. Coe, M. D. 2002; Res. 

053: (odyssey_08540.tripod.com/odysseus2.jpg); Res. 

054a, b: a. (upload.wikimedia.org/.../120px-Phorcys.jpg); Res. 

b. (www.great-romances.com/wp-content/Odysseus02.jpg); Res. 

055: (iws.ccccd.edu/jmiller/Penelope_Telem.jpeg); Res. 

056: (www.uark.edu/.../graphics/homer_nestor1.jpg); Res. 

057: (upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...); Res. 

058: Discover Lebanon>Photo Gallery>Beirut>The Pigeons Grotto: 

(www.discoverlebanon.com/photo_gallery.php?photoid=59-7k); uyarlama Res. 

059: (www.nostostudios.gr/images/kefalonia-map.gif). uyarlama, Atalay, Y. Hrt. 

060: (www.drgeorgepc.com/disArchSymbOdysseusCalypso.jpg); Res. 

061: Atalay, Y.; Hrt. 

062: (upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...); Res. 

063: (climate.uvic.ca/.../lake_fog.lrg.jpeg); 

(www.templeofthepresence.org/images/Pallasath...),(briefcase.pathfinder.gr/…/0/Palas+Athena.JPG); 

uyarlama Res. 

064: (www.holycross.edu/.../athena/athena1.JPG); Res. 

065: (media2.web.britannica.com/.../98/10298-004.jpg); Res. 
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066a, b: a. Kâşgarlı Mahmûd, 2005; uyarlama, Atalay, Y. Hrt. 

b. Atalay, Y.; Hrt. 

067:  (www.globalegyptianmuseum.org/images/EMC/_400/...); Res. 

068a, b: a. King Scorpion-Wikipedia, the free ewncyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/King_Scorpion-29k); Res. 

b. Narmer Macehead - Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/Narmer_Macehead-19k); Res. 

069a, b: a.(www.prntrkmt.org/pharaoh/pict/narmer_menes.jpg); Res. 

b. (img186.imageshack.us/.../cabezareymenesef5); Res. 

070: Plaque: (www.aurorahistoryboutique.com/S000295.htm-33k); Res. 

071: (upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...); Res. 

072: (z.about.com/.../1/0/r/5/2/OdysseusWSon.jpg); Çiz. 

073: (antiquitatis.com/.../odysseus.jpg); Res. 

074: Lotophagi-Wikipedia, the free  encyclopedia: (www.en.wikipedia.org/wiki/Lotophagi-14kn); Çiz.  

075a, b: a. (www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg); Res. 

b. (rubens.anu.edu.au/.../damon_painter/8011.JPG); Res. 

076a, b: a. Hydnora cf. Esculenta: (bibliofile.mc.duke.edu/gww/Berenty/plants/Hydnora-esculenta/-

15k); Res. 

b. (www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/image...); Res. 

077 : (Vakantielanden.net/image/tanzania-klimanjaro.jpg); Res. 

078: Allée des Baobabs 2: Photo by Photographer Axel Guillebastre…: 

(photo.net/photodb/photo?photo-id=2990475-22k); Res.  

079: (www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg); Res. 

080a, b: a. Lemurs of Madagascar: (www.wildmadagascar.org/wildlife/lemurs.html-42k); Res. 

b. Madagascar Pictures: Animals: (www.kuederle.com/Madagascar/Pictures/Animals.html-6k); Res.  

081: Parasitic Plant Connection-Hydnoraceae: (www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-

13k); uyarlama, Atalay, Y. Hrt.  

082: (www.utexas.edu/.../images/16polyphemus.jpg); Res. 

083: (www.wayland.k12.ma.us/high_school/english/web...); Res. 

084: BOAC singapore: (www.boac-online.com/explore/malaysia.html-27k); Res. 

085: BOAC singapore: (www.boac-online.com/explore/malaysia.html-27k ); Res. 

086: BOAC singapore: (www.boac-online.com/explore/malaysia.html-27k); Res. 

087: Petroglyphs Pictographs Cave Paintings Geoglyphs-Crystalinks: 

(www.crystalinks.com/petroglyphs.html-20k); Res.  

088: Aah (god) – Wikipedia, the free encyclopedia: 

(En.wikipedia.org/wiki/Aah_(god)-19k); uyarlama Res. 

089: (jacktrout.manilasites.com); Res.  

090: Atalay, Y.; Hrt. 

091: Lamon bay: (www. Members.tripod.com); Res.  

092:Atimanon Online: Points of interest: (www.atimonan-quezon.com/interest.php-26kn); Res.  

093: (cache.virtualtourist.com/3160997 Taal_Volcano...); Res. 

094: (www.reproarte.com/.../odysseus_und_circe.jpg); Res. 

095a, b: a. Cinnamon: (www.agrigddinc.com); Res.  b. Grafikler; Cinnamon: (www.millermats.com); 

Res.  

096a, b: a. Ginger: (www.kumadoco.net); Res. b. Ginger: (www.biothemen.de); Res.  

097: (www.aug.edu/~cshotwel/Odysseus.Sirens.jpg); Res. 

098a, b: a. Time and space in chinese narrative paintings of han and the six:   

  (ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.htm.99k); Çiz. 

b.Townsend, R. F. 2001; Çiz. 

099: (upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...); Res. 

100:  Atalay, Y.; Hrt. 

101: (www.cvco.org/.../images/2025.jpg); Res. 

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

(www.scientificamerican.com/print_version.cfm?articleID=000EFE16-865c1CD6-

B4A8809EC588EEDF-37k); Res. 
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ÖNSÖZ 

 
Öncelikle şunu belirtmemiz gerek; tüm Antik yazarlara olduğu gibi, güvenip Homeros’a öyle 

çıktık yola, tıpkı Schliemann misali biz de. Nasıl güvenmezsiniz; ne yalan var o dönem 

insanlarında, ne de dolan; ne para hırsı var, ne şan şöhret düşkünlüğü; ne böbürlenme var 

yaptıklarından, ne kibirlenme bu yüzden; ne hor görüp tepeden bakarlar başkalarına, ne lüks 

düşkünlükleri var. Bir tek şey önemli yalnızca onlarca, kültürlerini, bildiklerini paylaşma ya 

da kabullendirme duygusu, daha iyi olan şeyleri, zor kullanarak da olsa. Ne kadar güzel! 

Bunları sıralarken, özlemini duyduğumuz bir dostluğu anlatıyormuşuz gibi geldi bize sanki. 

Böyle bir dost bulsak, nasıl güvenmeyiz günümüzde bile? 

 

Bu nedenle üzüp korkutuyor insanı, cesaret istiyor, böyle canım bir esere el uzatmak. 

Neredeyse; “Bırak kalsın tüm güzelliğiyle, bozmayalım gizemini” diyesi geliyor insanın, ne 

haddimize? Tarih sayfalarındaki görkemiyle; eşsiz üslubu; benzersiz konusu; kapsamlı 

içeriğiyle o denli güzel, o denli mükemmel ki o.  

 

Hele, yaklaşık olarak ait olduğu İÖ 9. yüzyıllar düşünüldüğünde, daha bir ürküyor insan. 

Aiolos’un Odysseus’a verdiği, ağzı gümüş bir sicimle bağlı tulum geliyor aklımıza. 

Korkuyoruz, ya biz de ağzı gümüş sicimle bağlı, Homeros’un “Odysseia” adlı büyülü 

tulumunun ağzını açarsak içinde ziynetler var diye de, tüm yeller kopup da içinden, bizi 

alaşağı ederse diye korktuk, korkuyoruz. Bu nedenle, bir yanlışımız olduysa, önceden özür 

dilemek istiyoruz ünlü tarihçi-ozanımızdan. Ne kusur eylediysek şimdiden affola, demekten 

gayrı yok başkaca çaremiz. 

 

Ancak, öyle belgeler var ki içinde, öyle bir define, öyle bir hazine ki; içinde altın ya da 

elmaslar olsaydı bile, bakmaz geçerdiniz belki yanından; nasılsa dünya malı, neyleyim diyen 

çıkabilirdi içimizden. Tüm bencilliğimizi, egomuzu yenebilirdik belki. Ancak, yaklaşık İÖ 5. 

binden bu yana, yaşamış, yaşayan, ya da bundan sonra yaşayacak tüm insanlık tarihini 

kapsıyorsa bir eser, ve aydınlığa çıkaracaksa, tarihin en büyük felaketini ve ardından oluşan 

en görkemli kültürlerini; aydınlığa çıkaracaksa insanlığın kökenini; ışık tutacaksa tüm çarpık 

yorum ve yanlışlıklara; tüm insanlık alemi için, biz de kapatıp gözlerimizi, Poseidaon’un 

Tepegöz oğlu Polyphemos gibi, giriştik bir zorlu yola. İsterse dedik, Odysseus çıkarsın bizim 

de gözlerimizi. Biz de çakılı kalırız Aithiopia’da, tıpkı eskisi gibi, her şey de kalır olduğu 

yerde. Taşlar atarız Odysseus’un ardından, şikayet ederiz onu Poseidaon’a, Zeus’a. Ama bu 

kez hiç olmazsa kindar, geçimsiz, inek gözlü Here çekilsin tanrılar tanrısı Zeus’la aramızdan. 

Karışmasın, burnunu sokmasın gerçeklere yalan dolanlarıyla.
40

 

 

Öyle sanıyoruz ki, her nasılsa atlatıp Kerberos’u, vardık Çin’in Hades bataklıklarında, 

Sichuan’a. Odysseus keserken kurbanlıkları taş stelin yanı başındaki çukurda, 12 Mayıs 

2008’de Gorgo’nun
41

 korkunç çığlıkları duyulduğunda. Bu kez beraberdik biz de onunla 

Hades’te. Tıpkı onun gibi irkilip kahrolduk kaybettiğimiz yaşlı, sakat insanlara, hamile, genç 

anne ve çocuklara biz de, binlerce yıl sonrasında, bir defa daha.
42

 

 

                                                 
40

 Erhat, A. a.g.e., s.135. 
41

 Gorgo başı ve Türklerle Çin’de Huang-ti’ye boynuzlarıyla tos vuran Ch’ih-yo (Tüylü kotuz-Yak) ve “t’ao- 

t’ieh= Gorgo” maskeleri için Bkz. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 26, s.108, Şek.10, dn.70. Esin, E. a.g.e.,  s.179, 

180, 225, 229. Res.181, 183-188, 190, 193, 195, 197, 378. Eberhard. W. a.g.e., s.291, 292. 
42

 12 Mayıs 2008’de, Çin’in Sichuan Eyaleti doğusunda, Vançuan ilçesi yakınındaki Mianyang’da, yaklaşık 

olarak yerin 10 km altında oluşan 7,8 şiddetinde, binlerce insanın ölümüne yol açan şiddetli depremi  

kastediyoruz.  
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Homeros’un gizemini daha bir iyi anlayabilmek için, Erhat’ın önsözündeki ilk paragrafı 

okumak bile yeterli. Daha sonraysa söylediği şu: “Homeros’u anlamak için 40.000 cilt kitap 

okumamalı, tersine yalnız İlyada ile Odysseia’yı okumalı, tadına vara vara”. Biz de onun 

dediğini yapmaya çalıştık. Şu son sözlerini de almadan edemedik. Şöyle söylüyor vefakar ve 

cefakar yazarımız, haklı olarak: “İlyada ve Odysseia gerçekçilikle örülmüş iki destandır. 

Canlandırdıkları çağları aydınlatmak için onlardan daha aydın bir belge bulunamaz. Gönül 

ister ki bilimin bu destanlarla el ele giden araştırmaları İlyada ve Odysseia’nın kapladığı 

gerçeklik alanını bize büsbütün açıklayabilsin bir gün”.  

 

Hiçbir Türk aydınının unutmayacağı bir isim Erhat. Yazdığı “Mitoloji Sözlüğü” adlı 

eserindeki emek, onun yadsınamayacak cefa ve vefakârlığının en güzel örneklerinden biri. 

 

Cefakâr dedik onun için, zira İlyada ve Odysseia gibi zorlu tercümelere, dostu A. Kadir’le 

birlikte gönül veren saygın yazarımızın, ne denli dikenli yollardan geçerek mutlu sona 

erdiğini imgelemek, hiçbirimiz için, hiç de zor olmasa gerek.  

 

Vefakâr dedik, zira böyle eserleri, hele hele Türkiye’de tercüme edip topluma kazandırma 

uğraşına girmek, onun, yaşadığı topraklara ve halkına ne denli sevgiyle bağlı olduğunu açıkça 

söylemediği, gizli göstergesi. Onu değerli kılan, yaptıklarına görkem katan da bu değil mi? 

Kitabının içindeki bazı saptamalarından da bu çıkıyor zaten. Hele tüm bunları, hayatın son 

demlerinde son derece soyut kalacağı açık olan, yalın bir ekonomik kazanç için yapmadığı 

ortadayken. 

 

İnsanlara baskı ve zor kullanarak, saygı göstermelerini sağlayabilirsiniz kendinize. Bunu, 

ekonomik gücünüzle de başarabilirsiniz görünüşte. Ancak sevgi, çok emek ve zorlu bir 

çabayla birlikte fedakârlık isteyen bir uğraş. Buradan çıkıp doğuyor asıl saygı. Hiç tanımamış 

olmamıza karşın, bu nedenle çok sevdik, ve de çok sevip sayıyoruz onu. 

 

Onun vasiyetini mi yerine getirdik, bilemiyoruz şimdilik. Keşke de öyle olsa. Bilimsel 

araştırmalar ve gelecek kuşaklar verecekler doğru kararı, biz değil. Ancak şunu söylememiz 

mümkün,  hani Procopius: 

“Ben, bu tarih incelemelerini, 

  ne beceriklilik gösterisinde 

  bulunmak, ne söz sanatıma 

  olan güvenim, ne de birçok 

  ülke hakkındaki bilgimle 

  övünmek için yazmaya giriştim; 

  böyle bir özgürlüğü göğüsleyecek 

  durumda değilim…” diyor ya, görkemli eserinin girişinde tarihçi,
43

 

“İşte 

  biz de öyle; 

  hem de 

  tüm içtenliğimizle, 

  ve de 

  ona öykünmeksizin”. 

 

 

 

                                                 
43

 Procopius, a.g.e., s.16. 
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GİRİŞ 
 

Anadolu İon ve Yunan mitolojisini mercek altına almadan önce, mitolojinin kaynağı ve 

bizlere anlatılmak istenen gerçekleri ortaya koymamız gerek. Bunun için, Homeros’un ünlü 

eserinin analizine öncelik vermenin yararlı olacağını düşündük. İlyada, belki ondan da daha 

önemli tarihi bir kaynak olan Odysseia, ileride bilim dünyasıyla insanlık tarihine ışık tutacak 

gibi görünüyor. 

 

Erhat, İlyada (Ἰλιάς, Iliás) bir olayın, Odysseia (Ὀδυσσεύς – Ulixes, Ulysses) bir kişinin 

destanıdır diyor.
44

 Ancak, eser kanıtlarıyla birlikte irdelendiğinde, bunun tam tersi, 

Odysseia’nın insanlık tarihinin destanı olduğu çıkıyor ortaya.
45

  

 

Yazar, Odysseia’yı beş ayrı destanın birleşimi olarak kabul etmesi kapsamında, olayları beş 

ana bölümde toplamış. İlginç olan, bu beş bölümden, baba toprağına döndüğü beşinci bölüm 

hariç, dördüncü bölümden geriye doğru gidildiğinde, insanın doğduğu topraklardan İthake’ye 

geliniyor olması. Yani Nuh ve onun yazıcısı tanrı Djehuti’nin, Asya’daki Çin ovasından 

Aithiopia’ya kadar izledikleri deniz yolculuğunun aynısı. Serüveni, şaşkınlık içinde 

izlememek olası değil... 

 

Ünlü seyahate açıklık kazandırabilmek için, dünya haritasını kullandık. Harita üzerinde, 

Odysseus’un günümüzdeki Çin’de, Sichuan Chengdu merkezli Soğuk (Hades) bataklıklarına 

kadarki gidiş yönünde vardığı yerleri Romen rakamlarıyla, dönüşündeki duraklarıysa normal 

rakamlarla belirttik, yolculuk daha ayrıntılı görülebilsin diye. Daha sonraki bölümlerde, 

Odysseus’un bulunduğu yeri göstermek üzere, aynı harita üzerindeki rakamlar, gidiş ve dönüş 

yönüne göre (Örnek: Fig. 61.I= Gidiş yönünde “I - XI” no’lu noktalar; Fig. 61.12= Dönüş 

yönünde “12 - 16” nolu noktalar gibi), Romen, ya da normal rakamlarla, bu haritaya atıfta 

bulunarak göndermeler yapılmıştır (Fig.61). Platon’un, dünya üzerindeki kıtaları 

isimlendirdiği Kritias adlı eserindeki Atlantis’te (dünya) yer alan isimlerle haritaya ise, 

kargaşa yaratmaması için kitap sonunda yer verebildik (Fig.123). 

 

Destanı ayrıntılarıyla incelerken, Erhat ve Kadir’in üstün yazım tekniğinden pek çok 

yararlandığımızı, onlara teşekkürlerimizi sunarken söylemeden edemeyiz. Birinci bölümden 

sona dek yapılan özet yayılımı, kitabın anlaşılmasını, aranan yerlerin bulunmasını son derece 

kolaylaştırıyor. “Odysseia’da geçen adlar” bölümüyse, gereğince ve ayrıntılarıyla verilmiş. 

 

Erhat tarafından bin bir anı, öykü ve masal kumkuması olarak değerlendirilen eserin, böyle 

olmadığını, ya da böyle olmasının nedenlerini, karşılıklı görüşüp tartışmayı çok isterdik. 

Yazarın bu değerlendirmesi, kitap üzerindeki yanlış yorumlardan kaynaklanmış. Zira, kitap 

içindeki anlatılanların, salt Yunanlılara ait olduğu düşüncesiyle, şimdiye dek Akdeniz ve 

Ege’deki bölgelerde aranmış olması, yanılgılara sürüklemiş bilim dünyasını. Kitaptaki nehir, 

dağ, ada ya da benzeri isimlerin, çeşitli zorlamalarla bölgedeki benzerlerine yamanmak 

istenmesi yaratmış bu kumkumayı. Oysa öyküler, dünya coğrafyasındaki gerçek yerlerine 

oturtulduğunda, bazı eksikler dışında hiç de kumkuma olmadığı çıkıyor ortaya. 

 

Gerçeği görmeyi o da ister, kuşkusuz çok da mutlu olurdu. Bu satırlar aracılığıyla, kendisine, 

sonsuz teşekkürlerimizi tüm içtenliğimizle tekrar sunmayı istedik.
46

 

                                                 
44

 Homeros, Odysseia, s.5. 
45

 Odysseia hakkında, bilim adamlarının sahip olduğu yanlışlıkların ortada olduğu genel kanı hakkında, Bkz. 

Grakov, B. N. (2006) İskitler, Çev. D. A. Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, s.16. 
46

 Düzeltme: Kitabın okunmasının ardından, Odysseia adlı eserin hem yabancı ve hem de Erhat’ın eserinden  



 35 

YAZIM DİLİ, BÖLGE ve YÖRE ULUSLARININ TANIMI 
 

Yazımda kavram kargaşası yaratmamak üzere, Erhat’ın denediği bazı girişimleri değiştirmek 

zorunda kaldık. Örneğin, yazar eserinde tanrı “Helios” yerine “Güneş tanrı” ve “Eos” yerine 

“Şafak tanrı” terimlerini kullanarak, mitolojik isimlerle günümüz Türkçesi arasında uyumlu 

bir dil oluşturmaya çalışmış. Yazar Odysseia’da, Etiyopya’lılara “Yüzü Yanıklar” derken, 

İlyada’da onlara “Aithiop’lar” diyor. Kuşkusuz bu farklılık, Homeros’un yazım biçeminden 

kaynaklanmış olmalı, Erhat’tan değil. Ancak biz, Etiyopya ve Etiyopya’lıları da, tıpkı 

Homeros ve Herodotos gibi “Aithiopia” ve “Aithiop’lar” biçiminde, kaynaksal isimlerine 

uygun olarak kullanmayı yeğledik.
47

 Zira Homeros’un bahsettiği Aithiopia, günümüzdeki 

Etiyopya topraklarından çok daha geniş bir alanı kapsamaktaydı. Bu bölge yaklaşık olarak, 

bugünkü Meroe’den Tritonis (Viktorya-Victoria-Swan lake)
48

 gölüne kadar uzanan 

topraklardır (Fig.17a, b, 122). Benzer şekilde Nübye’yi de, Antik adına en yakın biçimde 

“Nubia” olarak değerlendirdik. 

 

 
 

Fig. 17: a.  Viktorya gölündeki mitolojik tanımlar: 1= Polyphemos (KlimanJ>c<aro dağı);
49

 2= Zeus 

(Bulut);
50

 3= Çocuk Pallas (göl üstündeki hafif, alçak seviyedeki sis); 4= Tritonis gölü; 5= Phaiak 

kralı Alkinoos’un Odysseus’a hediye ettiği kılıç kınının yapıldığı fildişlerinden biri; b. Tritonis gölü 

kenarında, Triton’un kızı Pallas’la oyun oynarlar
51

 ve Athene (Yağmur)
52

 tam Pallas’ı (Sis) dövmek 

                                                                                                                                                         
tekrar tekrar okunmak isteneceğinden kuşkumuz yok. Yazarın, Can Yayınları /1988 basım tarihli  kitabında, 

yalnızca bir hata bulabildik. Kitabın 7. sayfasındaki özet kısmı “Bölüm VI.”da, bir ifade, “Yunaklara gidiş”  

olarak basılmış. Kitabın kaynaksal içeriğinde “Yunaklar” diye bir toplumun olmadığı açık. Bunun, “Yüzü 

Yanıklar” şeklinde düzeltilmesi gerekiyor. 
47

 Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Athena’ya “Athene” ve Poseidon’a da “Poseidaon denmiştir. Homeros, 

a.g.e., s.589. Ethiopia. Herodotos (1991) Herodot Tarihi, Çev. M. Ökmen, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.519. 
48

 Gölün Tokar’ların Swāñce/Swāñco: Beyaz kuğu, Güneş birliği-Güneş Ülkesi lakapları çerçevesinde, 

günümüzde bile “Kuğu gölü” olarak anılması, dikkat çekicidir. 
49

 İçinde “anchor= Demirleme, geminin demir atması” şeklindeki anlamı gizli olan kelime, Türkçedeki 

“Klimancaro” şeklinde kullanılmıştır. Bkz. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, dn.40. 
50

 “Aynı zamanda toprak Zeus’un mevsim yağmurlarını da saklıyor, …”. Platon (2001) Kritias, Çev.E. Güney; 

L. Ay, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 111d. 
51

 Savaş tanrıçası Athene’nin, sisler içindeki kalkan ve mızraklı görüntüsüyle, kalkanını Sis’e (Pallas), yani sis 

kümelerine karşı sallaması ve mızrağını, onlara doğru attığı bir oyunu imgelemek olasıdır. Tritonis gölünün 

etrafında, Aithiopia’lı kızların oynadıkları savaş oyunları için Bkz. Herodotos, a.g.e., IV.180. 
52

 Zeus’un başından doğan (Bulu’tan çıkan) Athene’nin anlamı Yağmur’dur. Erhat, A. a.g.e., s.65. Hesiodos 

akıl, bilgelik, us anlamına gelen Okeanos’la Tethys’in kızı olan Zeus’un ilk eşi Metis’i, Zeus’a yutturarak, yani 

en çok şey bilen tanrıçayı (geçmişle ilgili olarak) öldürerek, akıl, bilgelik ve usu yok etmiş, böylece geçmiş 

hakkındaki tüm gerçekleri silmiştir. Hesiodos, bunu açıkça söylüyor. Ancak, güçlü Uranos’la Gaia’nın kızı 

Mnemosyne’ye (yine bellek, akıl ve us tanrıçası), onun sesini kısmaktan başka (Mitoslarda adı çok az geçer) bir 

şey yapamamış. Onun Zeus’tan olan dokuz Mousa’dan Kleio almış bu görevi. Tanrıçanın Byzantion döneminde 

İstanbul’da kutsanmasının nedeni de bu olmalıdır. Hesiodos, Mnemosyne’nin  (Mneseus, Bkz. brd. Fig.122) 

dokuz çocuğunu görevlendirmiş eskiyi hatırlatmaları için, yeni diye, Metis’in yerine. Yoksa nasıl açıklasın yeni 
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üzereyken, Zeus kızı için telaşlanmış ve aigis kalkanını [Zeus’un (Bulut), asteropetes, ya da 

terpikeraunos sıfatındaki şimşek formu]
53

 Pallas’ın önüne dikmiş, çocuk korkudan donakalmış ve 

Athene’nin attığı kargıdan korunamayıp yaralanmış, düşmüş ve ölmüş (krş. Fig.63).
54

  
a. (www.i-to-i.com/tanzania). 

b. (img5.travelblog.org/Photos/40477/196821/t/147). 

 

 

Erhat’tan bu yana her geçen gün, olasılıkların da ötesinde tazelenip ilerleyen bilgilerimiz 

ışığında, uzak geçmişimizdeki Antik Türkçemizde yer alan “Q, W, X” harfleri yanında, 

bugünkü dilimize oldukça yabancı sesleri ifade eden daha pek çok harf, işaret ve tamgaların 

var olduğuna ait izleri, Kâşgarlı Mahmûd’un “Divânü Lugâti’t-Türk” adlı eserinde 

görüyoruz.
55

 Bu muhteşem eserin 11. yüzyıl gibi oldukça geç bir tarihe ait olduğu 

düşünülürse, Antik Türkçenin, eski İonca, Fenikece ya da bunların kökenleriyle, çok daha 

yakın bağları olduğu kavramak hiç de güç olmasa gerek. Örneğin, savladığımız tarihe göre 

oldukça geç bir dönemi kapsamasına karşın, Bizans imparatoru V. Konstantinos 

Kopronymos’un (741-775), Hazar Türklerinden olan ilk karısı Chichak (Chichek-Çiçek), 

Eirene adını evliliği sonrasında almıştı.
56

 

 

 
 

Fig. 18: a. Büyük tufanda, Pasifik Okyanusu’nda kopan tusunami dalgaları ve yoğun yağmurla oluşan 

sel suyu 300 ayak (= 91,44m) yüksekliğine erişmişti. Bu rakam, yalnızca toprak ve dağlık arazideki 

katmanlarda tespit edilmiş bilimsel verileri içeriyor. Hesaplamalara, büyük olasılıkla Marduk’un 

geçerken oluşturduğu hortumlar, olağanüstü tusunami dalga boylarıyla rüzgarların, bazı tepelere 

                                                                                                                                                         
dediğini eskiyi bilenlere, bile bile. Erhat, A. a.g.e., s.65. Metis için Bkz. s.204, 205. Mnemosyne, Mousa’lar 

(Musa) ve Kleio için Bkz. s.178, 207, 208. 
53

 Aigis kalkanının üzerindeki yılan formunun, tıpkı yanardağlardan akan lavların ejder ya da yılanlara 

benzetilmesi gibi, yıldırımın kıvrımlı biçiminin de yılana benzetildiği anlaşılıyor. Palladion. Erhat, A. a.g.e., 

s.233, 234. 
54

 Tritonis gölünün yüzeyinde, özellikle sabahları oluşup, esinti etkisiyle oynaşan sis anlatılmak isteniyor. 

Oluşan yüzeysel sis yoğun olmadığından, “çocuk Pallas” olarak adlandırılmış. Oysa, Çin’deki yoğun sis, tam 

yetişkin bir Pallas’tı) Zeus asteropetes’in yarattığı elektrik gücüyle küçük Sis, bir anda dağılıp yok oluveriyor, 

yani küçük Pallas ölüyor. 
55

 , ō, , ū, ǖ.  Mahmûd  ibn el-Hüseyin ibn Muhammed 

[el- Kâşgari]. Kâşgarlı Mahmûd (2005) Divânü Lugâti’t-Türk, Kabalcı Yayınevi, Çev. S. Erdi; S. T. Yurteser, 

İstanbul. s.11-125 vd., 354.  
56

 Artamonov, M. İ. (2004) Hazar Tarihi, Türkler, Yahudiler, Ruslar, Çev. D. A. Batur, Selenge Yayınları,   

İstanbul, s.307.  
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ulaştırmış olabileceği suyun, bu tepelerden aşağıya inerken kazanmış olabilecekleri ivme hızlarının 

hesapların dışında olduğu açıktır. Yani, ilk dalga boyuyla birlikte, suyun 91.44 m’den daha yiksek 

olduğunu, X1 ve X2 noktalarında, bundan daha yüksek olduğu anlaşılan tepeleri aşmış olmasından 

anlıyoruz. Topoğrafik yükseklikler alınarak gerçekleştirilmiş rölyef haritada, Çin ovasına 

yerleştirdiğimiz mavi boya, bu nedenle Hoang-Ho boyunca Himalayalar’ın eteklerinde “X1” işaretli 

yere kadar uzandı. Burada, ara bir yerden sonra “X2”de koyduğumuz ikinci boya ise Gobi ve bir iç 

deniz görünümüne bürünen, sonradan çölleşmiş Tarım havzasına kadar olan bölgeleri istila etti. 

Ancak Chengdu vadisine inemedi. Sonuçta, aynı işlem, Si Kiang nehri kıyılarına da uygulandığında, 

haritada görülen şekil elde edilmiştir; b. Tufan sonrası bölgedeki yeni görünüm: A= Pyrphlegeton 

(Hoang-Ho); B-B= Ordos’tan Si Kiang’a kadar uzanan Erg-enek-on (Ergenekon) bölgesi; C= 

Kokytos (Yang-Çe); D= Styks (Si Kiang); E= Yunnan platosu; F= Yunan kenti; G= Chengdu merkezli 

Hades (Soğuk) bataklıkları; H= Çin ovası; I= Gobi çölü; J= Taklamakan çölü (Tarım havzası); K-L= 

Büyük olasılıkla tufan sularının ilk görüldüğü, günümüzdeki Xinhailien ve Lianyungang kentleri; M= 

Sarıdeniz; N= Doğu Çin denizi; O= Güney Çin denizi; P= Mısır tanrısı Djehuti’nin bahsettiği olası 

Keor kenti; R= Aynı tanrının, Mısır’a geldiği yer olarak betimlediği Undal adası (Kore yarımadası); 

S= Japon denizi; T= Hyaonas (Japonya); U= Tokara adaları; V= Tayvan (Formoza-Taiwan). 
(assets.weather-forecast.com/…/China.jpg). (Uyarlama, Y. Atalay). 
 

Fig. 19: Pasifik, Hint ve Atlantik 

okyanuslarındaki sıcak ve soğuk su 

akıntılarıyla, kıta sahınlarında çanak 

oluşturan alanlar. 
(www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemung

en.GIF). (Uyarlama, Atalay, Y.). 

 

 

 

 

 

 

Diğer yanda, Japonya’nın güneyindeki Tokara adalar grubunun da işaret ettiği gibi, buranın 

kuzeyinde tespit edilen Antik Ainu’ların (Jomon), sarışın; mavi ya da yeşil gözlü beyaz tenli 

bir ırk olduğu anlaşılıyor. Bu insanların, Batılıların savladıkları gibi, Avrupa’dan Asya’ya 

gelmedikleri, Uzak Doğulu oldukları, bölgedeki Thoku ve Hokkaido adalarında ele geçen 

Ainu mezarlarındaki çalışmalarda tespit edilmiş. Benzerlerine, Asya’da Baykal gölünün 

kuzeyinde Evenki; Sibirya’da Yukagir, Eskimo, Chulchi; Çin’de Ulchi ve Negidal’da açılan 

Antik mezarlardan ele geçen fosil Ainu iskeletlerinde saptanmış. Günümüzde, Tokara 

adalarının yaşayan sakinleri arasında Ainu’ların olmamasının nedeniyse açık. Tokara adaları o 

denli küçük ki, kuzeydeki Thoku ve Hokkaido adalarından çok daha fazla zarar gördükleri 

ortada. Dolayısıyla ve büyük olasılıkla, Büyük tufan sırasındaki tektonik olaylar ve sel 

sularından, pek çoğu ya ölmüş ya da göç etmek zorunda kalmışlar (Fig.17a, b; 18a, b; 19-22). 

Ahalisi boşalan adalarsa, zaman içinde şimdiki sakinleri tarafından iskan edilmiş olmalı. 

 
Fig. 20: Pasifik ve Hint okyanuslarında, 

lamarın da etkisiyle sıcaklığı iyice artan su 

akıntılarının oluştuğu bölgelerdeki 

tusunami dalgalarının, bu akıntıların daha 

da hızlanmasıyla vardıkları kıtalarla, 

tusunaminin sığ kıyı yollarından ulaşarak 

yerleşip çölleştirdiği çanaklar. A= Tufan 

sonrasında oluşan, Taklamakan-Gobi iç 

denizi;  1, 2= Sıcak su akıntıları; 2= Uzak 

Doğu ve Afrika’nın doğusundaki tektonik 

olaylar ve lamarın ardından iyice ısınan 

 

 

http://www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF
http://www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF
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deniz suyunun artan sıcaklığının yayılıp istila ettiği  alanlar; 3= Bu sıcaklığın etkilediği Pasifik 

okyanusunun diğer bölgeleri; 4= Ilık akıntılar; 5= Soğuk akıntılar (Hrt. Atalay, Y.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Büyük tufan sonrası, tusunami dalgalarının işgal edip uzun süre yerleştiği çanaklarda, deniz 

sularının toprak tarafından emilmesi, bir kısmının ise buharlaşarak yok olması 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 ve Necef çölleri; 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 (Hrt. Atalay, Y.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: 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 (Hrt. Atalay. Y.). 
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İster istemez, insanın aklına şu soru da geliyor. Asya’da yukarıda adı geçen yerleşkelerdeki 

Ainular’a ne oldu? Kendi payımıza bunlar, bölgeye tufan öncesi ve sonrasında hakim olan 

Tokar, Chou, Seres ve sonraki beyaz Türklerin kökenini oluşturmuş olmalılar (Fig.23a-c). 

 

   
Fig. 23: Günümüzde, Hokkaido ve Thoku adalarında yaşayan Ainu erkek tipinden iki örnek: a= İlk 

örnekte, başındaki diademin ön kısmı, aşık kemikleri ve olasılıkla yılan derisi, arka sol taraftataysa, 

yılan diş ve iskeleti parçalarıyla süslü, kılıçlı donanımıyla, yaşlı ve sarışın bir Ainu;
57

 b= İkinci 

Ainu’da, diademin ön kısmındaki kobra yılanı betimlemesiyle, yılanın boyun kısmında büyük olasılıkla 

akbaba tasviri var.  Her iki hayvanın Kem, ya da Khem’in sembolleri olduğıunu biliyoruz. Mısır’daki 

örnekler ve ayrıca Kem’deki Tokar mumyalarıyla karşılaştırınız; c= Kem’de Loulan’da bulunan ve 

“Loulan Güzeli” olarak adlandırılan Tokara mumyalarından biri. Tarım Havzası’nda, göz biçimindeki 

Taklamakan çölünün doğu ucunda yer alan Loulan’da bulunan ve İÖ 2000’e tarihlenen en erken 

mumyalarından biri olan mumyanın giysisi kahverengi tonlarda. Yaklaşık olarak 40 yaşlarında öldüğü 

saptanmış. Başının yanına yerleştirilmiş bir sepette, buğday taneleri bulunmuş. 
a. (bp2.blogger.com/.../nm_6R1t3zmc/s400/s_ainu.jpg) 

b. (gallery.beardcommunity.com/albums/uploads11/a...) 

c. The Takla Makan Mummies: (www.meshrep.com/PicOfDay/mummies/mummies.htm-11k)  

 

 

Ainular, günümüzde de soylarını devam ettiriyorlar. Dikkat çeken özellikleriyse, Taklamakan 

çölünde ele geçen Tokar mumyalarıyla olan benzerlikleri. Kanıtların, bilimsel yöndeki diğer 

tüm çalışmalarında da olduğu gibi, tarafsız ve gerçekçi olmalarıyla dikkatleri çeken saygın 

Rus bilim adamlarınca ortaya konması, bilim ve insanlık adına sevindiricidir.
58

  

 

İÖ 2000’lere tarihlenen Orta Asya Kem (Khem - Taklamakan - Sinjan Özerk bölgesi - Tarım 

havzası) bölgesinde yerleşik Tokar’lar (Tokara’lılar – Tusharas – Tukharas – Tocharians –

Togarma -Swāñce/Swāñco= Güneş birliği-Güneş Ülkesi)
59

 hakkındaki çalışmalar ilerleyip 

                                                 
57

 !950’li yıllarda Ödemiş’te henüz dört, ya da beş yaşlarındayken, dede dediğim “Mutuş ağa” lakaplı, sarışın, 

mavi gözlü, iri kıyım ev sahibimiz “Mustabey” lakaplı Mustafa  bey vardı. O zamanlar sarışın olduğumdan pek 

çok severdi beni, kendine benzettiği için. Ben de onu tabii. Bu resmi gördüğümde onu hatırladım. O kadar çok 

benziyor ki.  
58

 Düzgüner, F. a.g.e., dn.31. 
59

 Antik dönemlerde, güneşin çeşitli dillerde karşılığı (Tokar’cada, Swāñce/Swāñco) için Bkz.  

User: Dysfunktion/List of common Indo European roots-Wikipedia: 

en.wikipedia.org/wiki/user:Dysfunktion/List_of_common_Indo_European_roots-271k 

“Swāñce/Swāñco= Kyknos” kelimeleri, büyük olasılıkla, geçmişte kayıp saydığımız bir uygarlığın ismidir. 

Güneşin beyaz ışınlarını, ya da günü aydınlatması nedeniyle “kuğu kuşu”nu karşılıyor. Bu kapsamda, Tokara 
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olgunlaşmakta ve Türklerin ataları oldukları hakkındaki kanıtlar her geçen gün daha bir 

yoğunlaşmaktadır (Fig.24, 25a-c, 26). 

 
Fig. 24: Yeryüzünün uzaydan çekilmiş 

fotoğrafındaki kare içinde, Taklamakan çölünün 

[Kem-Khem- Güneş’in gözü-tanrının gözü, Okulus 

(Oculus)- Ra’nın gözü] görünümü. Sağda, 

Türklerde kem gözün değmemesi için hâlâ daha 

kullanılan tanrının gözü (nazar) boncuğu.
60

 Bu tip 

boncuklar, en yoğun biçimde Türklerde 

kullanılıyor. Ayrıca, daha kısıtlı olsa da, matiasma 

(mati eye) adıyla Yunanlılarda, “evil eye beads” 

adı altında, Çin, Hindistan, Himalaya ve özellikle 

Güney Amerika kültürlerinde varlığını sürdürüyor 

olması ilgi çekicidir. 

(Büyük Dünya Atlası, 1985).
61

 

 
 

 

 

   
Fig. 25: a. Kem’in (Khem- Ra’nın gözü-Utchat-Nekhbet) batı ucunu korumakla görevli Keşiş akbaba 

(Monk vulture); b, c. Aynı bölgenin doğu yakasını koruyan Orta Asya kobrası. Oxus ya da kahverengi 

kobra (Naja naja oxiana-Mısır’da Wadjet). Ainu ve Mısırlıların başlarındaki diademlerde yer alan 

yılan ve kartal motifleriyle karşılaştırınız. 
a. (High Resolution Photo: Monk vulture-Dreamstime: (www. Dreamstime.com/monkvulture-image27530-56k). 

                                                                                                                                                         
adaları arasında yer alan “Suwanosejima” adası, dikkat çekicidir. Anadolu-Yunan mitolojisinde Zeus, ölümlü 

Leda’yı kuğu (yani güneş) kılığına girerek ayartır. Diğer bir mitosta, Apollon doğar doğmaz, başının üstünde 

kuğu kuşları (güneş ışınları) uçuşmaya başlamış, tanrı Zeus da oğluna kuğuların çektiği bir araba, başına bir altın 

külah ve eline bir de rebab vermiş. Bkz. Apollon. Dört efsaneli Kyknos. Leda. Erhat, A. a.g.e., s.49, 188, 193, 

194. Güneş sembolü olduğu için Akhilleos, Kyknos’un derisine silah işletemez. Apollodoros, Epitome, 3.31. 

Classical E-Text: APOLLODORUS, THE LIBRARY EPITOME: 

(www.theoi.com/Text/ApollodorusE.html.104k).  
60

 Kem göz’ün bu bağlamdaki asıl anlamı, “tanrının gözü”ne (güneş tanrı-okulus-oculus) nazar değmesin, yani, 

“güneş yok olmasın”dır. Özdeyişin, uzun buzul dönemlerinden çıkan insanların, tekrar güneşi görebilme  

özleminden doğduğu açık. Bu insanların çekik gözleri, Homo erectus’un var olmasından, Buzul dönemleri  

sonuna kadarki evrede, karlarla kaplı buzullar ve gökteki bembeyaz bulutlara binlerce yıl kısık gözlerle  

bakmak zorunda kalmalarından kaynaklanmış olabilir. Olasılıkla, tufan sonrası Akdeniz’e ulaşan bu insanlar, 

bölgenin güneşli ikliminde, ancak çok uzun yıllar yaşadıktan sonra günümüzdeki göz biçimine sahip  

olabilmişlerdi. Yani bu özellik, bölgede hâlâ daha süregelen sisli hava nedeniyle, bölgesel şartların fiziksel 

yapıyı biçimlendirmesiyle yakından ilgili olabilir. Türklerle Kem bölgesi arasındaki yakın ilişki, onların tarih 

öncesi dönemlerine ve Tokar’lı atalarına işaret eder. Buna dair belgelerden birini, Nuh’un Allah’tan “Yafet’e 

genişlik vermesi ve Sam’ın çadırlarında oturması” hakkındaki vasiyetinde de buluyoruz. Gerçekten Moğol ve 

Türkler, o zamandan beri bölge ve civarındaki çadırlarda oturmayı sürdürmektedirler. Ancak, yaklaşık 1500 yıl 

sonra döndükleri “Kem”i bu kez çöl olarak bulmuşlardı. Batıya olan Dor vb. göçler buna işaret ediyor. 

Düzgüner, F. a.g.e., s. 106.  
61

 Büyük Dünya Atlası (1985) Arkın Kitabevi, İstanbul. 
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b. (www.povodok.ru/encyclopedia/ www.povodok.ru/pics/art50/art4910_2.jpeg). 

c. redlist.freenet.uzb/rb/rbturk/naja.html: (redlist.freenet.uz/rb/rbturk/naja.jpg).  

 

 

Anılan toplumun, Japonya’nın güneyindeki Tokara adaları ve civarındaki toplumlar olduğu, 

Türklerle ilgili hemen her konuda olduğu gibi, Batılı bilim adamlarınca yadsınıyor. Kaynak 

kültürleri hakkındaki tartışmalarda, adı çok az geçen Çin’i bir tarafa bırakalım, Tokara 

adalarının adı bile geçmiyor. Tokar’ların kökenlerini, mümkün olduğunca batıya yakın bir 

yerlerden başlatmaya özen gösteriyorlar. Böylece bir tarafta, bunların Tarım havzasına 

batıdan (Avrupa) geldikleri iddia edilirken, diğer tarafta Tokara alfabesini, savlarıyla çelişki 

yaratabilecek şekilde, ama bilimsel gerçeklere uygun olarak “Tokara A= Doğu Tokarcası” ve 

“Tokara B= Batı Tokarcası” diye ikiye ayırmışlar. 

 

Paleolitik dönemlerden başlayarak, İç Moğolistan’dan Si Kiang nehrine kadarki bölgede 

ortaya çıkan Hongshan, Zhaobaogou, Shandong, Yangshao, Dawenkou ve Liangzhu Neolitik-

Kalkolitik kültürlerine kadar uzanan dönemlerde, kökenleri bu kültürlere dayalı olduğu açık 

olan Türkler yaşamışlardı. Zira, Eberhard ve Çoruhlu’ya göre, bu topraklarda gerçek Çin 

kültürü İÖ 1000 yıllarında ortaya çıkmıştır. Bu kültürleri takip eden dönemlerdeyse, bölgede 

Tokara
62

 ve sonraki Chou Türklerinden başkaca, adı belirgin hiçbir ulusa ait kültür mevcut 

değildi.
63

 Yaklaşık olarak bugünkü Çin’in Hubei ve Anhui eyaletlerinin kuzeyinde, özellikle 

piramitlerin bulunduğu Şenşii (Shaanxi)
64

 ve Şenşi (Shanxi) eyaletleriyle, bunların kuzeyinde 

Türkler yerleşiktiler.   

 

  
Fig. 26: a. Kem’de (Khem) Ra’nın gözü süslemeli bir gerdanlık (torque-torc):

65
 tepe ortada, her iki 

yandaki güneş sembollerinin arasında, hilal içindeki bronz phiale’de; solda Djehuti (Thoth-Aah), 

                                                 
62

 “Togarma”. Tevrat (1974) Kitabı Mukaddes-Eski ve Yeni Ahit, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, Tekvin: 

10.3. 
63

 Eberhard, W. a.g.e., s.355, 356. 
64

 Şenşii Eyaleti’nde, X’ian’nın 140 km güneyindeki yüzü aşkın piramitler yer alıyor. Bunların arasında, 

özellikle, kerpiçten yapılmış Büyük Beyaz piramit, dikkat çekicidir. Gerek bu piramit, gerekse batık Yonaguni 

piramidinde, her bulunanı C14 metoduyla tarihleyen bilim adamlarının, bugüne dek, bu metodu kullanarak 

tarihlememiş olmalarını anlamak olası değildir. Ancak, Mısır piramitleriyle karşılaştıracak olursak, onlardan çok 

daha eskiye ait oldukları, yani onların kökenini oluşturdukları ortada. Mısır piramitlerinin, Asya piramitlerinden 

daha eski olduğunu iddia etmeyi, günümüz koşullarına uyarlayacak olursak, 2008 yılı teknolojisine göre 

üretilmiş bir televizyon modelinin, televizyonun ilk keşfedildiği 1932 yılı, ya da A.B.D.’de ilk yayının yapıldığı 

1940 yılındaki modelin kökenini oluşturduğu iddiasına benzer. Biz, Nuh tufanı tarihini dayanak alarak bu 

piramidi, en geç İÖ 4000-3500 yıllarına tarihledik. 
65

 Mısır “Ölüler Kitabı”nda, Torc’un güneş çarkı (svastika) olduğunu açıklayıcı bölüm şöyle: 

BAB, DÖRT TORCH 

http://www.povodok.ru/encyclopedia/
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ortada tanrı Rê (Güneş tanrısı Amun- Ra), sağda onları selamlayan belirsiz bir tanrı ya da kral daha 

var. Her üçünün de tepesindeki halelerin içinde nazar boncukları yer alıyor. Altta iki yanda, wadjet 

tarafından korunan Khem göz (Okulus). Bunun da altında, kanatlarını açmış bir akbaba (Nekhbet) 

bulunuyor. Akbabanın sol ayağı bir kelebeği, sağ ayağıysa, çiçek açmış doğayı kavramış. Kem’de 

bıraktıkları, üremeyle ilgili bereket ve tufan öncesi doğa güzelliği simgelenmiş; ortada Mısırlıların 

kutsal tanrısı Re (Scarab) Khem’e sıkı sıkı yapışmış, ondan vazgeçemiyor.  Akbabanın kanatlarına 

bağlı olarak her iki aşağı yanda, başlarının üzerinde güneş sembolleri taşıyan birer Wadjet daha var; 

en altta, üzerleri çeşitli bitki ve çiçek motifleriyle süslü, birbirlerine çarptıkça ses çıkabilecek 

çıngıraklar yer almış.
66

 b. Khem gözünde: 1. Nekhbet (bugün de Taklamakan’ın batısında yaşayan 

                                                                                                                                                         
(Nu papirusundan 26 ve 27. levhalar) 

“… 

[Bu Bab] (ölünün) can nefesinin (atma- Hint mitolojisinde atman) taşıdığı elbiseye (beden-mumya) ezberden 

okunacaktır. Mumyanın keteni Thehennu* yağıyla mesedilecek ve Torch’lar, omuzlarının üzerine Horus’un 

sütunlarının isimleri yazılı dört adamın ellerine yerleştirilecektir.** Bu adamlar, Ra’nın en güzel ışığını 

oluşturacak şekilde Torch’u yakacaklar. Bu oluşum, gökteki yıldızlar arasında yaşayacak ölünün Can-ruhunun 

sonsuza dek batmayacağı (yaşayacağı) bir güç ihsan edecektir. Şayet bu bab onun için ezberden okunursa, o 

asla, ama asla ölmeyecek, sonsuza dek yaşayan bir ruh haline dönüşecektir. Torch’lar, onun can ruhunu Osiris 

Khenti-Amenti gibi sonsuza dek düzenli ve sürekli olarak taptaze tutacaktır. Bu sırada, Senin baban ya da oğlun 

yanında olsa da, başka bir insanoğlu olmadan, bu seremoniyi kendi zayıf ruhunla icra etmen çok büyük çaba 

gerektirir. Zira bu tören, Amentet’in*** çok gizemli sırlarıyla doludur ve Tuat’ın**** bir çeşit saklı işlemlerini 

içerir. Ketenle yapılacak bu seromoni ölüye uygulandığında, tanrılar, Can-ruhlar,  ölüler ve ölmüş olan kişi, onu 

Khenti-Amenti şeklinde görecekler ve bu tanrı gibi güç ve hakimiyet sahibi olacaklardır. 

Şayet sen, ölü için yapılacak bu töreni üstleneceksen, her gün, yanan dört Torch Bölümü’ndeki emirlere uyman 

gerekir. Ölünün Tuat’taki her salonda ileriye doğru (öne doğru) çıkmasını sağlayacaksın. Sonunda onu, Osiris’in 

bulunduğu yedinci salona kadar götüreceksin ve o, orada Tanrı şekline dönüşecek. Tanrılar ve Can-ruhlar’la 

karşılaştırılabilecek şekilde sonsuza, sonsuza dek güç ve hakimiyet sahibi olacak (“Ateş ve ateşin gücü olacak” 

demek isteniyor. Ateşin kutsallığı). Osiris’in varlığında, onun saklı tapınak kapısının arasından (Pylon) içeri 

girecek ve asla geri dönmeyecek (Bkz. brd. Fig.87). Onun için aşağıda takip edilecek işlemler sağlandıktan 

sonra, kapıdan geçmiş olacak, içeri girip önde yer alacak. Geriye dönmeyecek. Geride kalanlarla gidişi arasında 

en ufak bir bağlantı kalmayacak. Ve, Osiris o gün, onun sözlerinden (dünyada yaptıkları hakkındaki ifadesinden) 

ortaya çıkmış eylemleri tartmadan “son hüküm” asla, ama asla verilmeyecektir”.  

* Thehennu yağını Herodotos açıklıyor. Bu yağ Plinius’ta “kiki (= cici= Ricinus)” olarak geçmektedir. Bkz. 

Herodotos, a.g.e., II.86, 87. Secundus, P. The Historia Naturalis, 1.15. VII. LacusCurtius. Pliny the Elder’s 

Natural History: Penelope uchicago edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html-35k 

**Bu sütunlar, Horus’un dört oğlu Amset, Hap, Duamutef ve Qebehsenvet’in isimlerini sembolik olarak taşımış 

olabilir. Dört Torch’u taşıyan adamlar da, sembolik olarak Horus’un oğullarını temsil ediyor olmalılardı. 

*** Amentet: Ölüler tanrıçası. Ament, Amentit, Imentet, Imentit= Ölünün mumya veya tabut şekli. 

**** Tuat: Hades. Yer altı dünyası. Ölüler diyarı. Jeolojide Magma tabakası. 

Metinde, Torc, dolayısıyla güneş çarkı ve Türklere benzer şekilde, ateşin kutsallığının önemi açıkça anlaşılıyor. 

Egypt: Egyptian Book of the Dead: (www.touregypt.net/bkofdead.htm-16k). 
66

 Akbaba’nın kanatları genişçe bir yay (hilal) çiziyor. Bu yayın sağ üst ucu, Tokar’ların yola çıktıkları Sarı 

denizi; kanadın sol üst ucuysa, vardıkları yer olan Afrika’yı gösteriyor (Hilal, Tokar’lar henüz Mısır’dayken 

tamamlanmış değildir, yani yarım ay şeklindeydi). Bu aynı zamanda bir  “torque=torc” yani gerdanlıktır. 

Dolayısıyla, Çin’den çıkıştan sonra takip ettikleri yol haritasını gösterir. Mısır tanrısı Aah (Âa-Āh, Aa, Ah, Aos, 

Iah, Aah Tehuti, Aah Te-huti), insanları koruyucu, kucaklayıcı, gerdanlık (gerdanlığı olan= Torque-Torc) 

tanrısıydı. Kimi zaman Osiris-Aah ve Thoth-Aah kimliğine de bürünmüştür. “Aah” ifadesi, aynı günümüzde 

olduğu gibi, korku ve şaşkınlık ifadesi belirtiyordu. “Aah! Yine volkanlar püskürüyor, kaçın! (korku); “Âa! Yine 

bizimkiler göç edip gelmişler” (şaşkınlık) ifadelerinde olduğu gibi. Ay ve karanlıklar tanrısı olarak da 

biliniyordu. Tanrı Aah ve  Torque’nin aya olan benzerliği, bu yönden dikkat çekicidir. Aah, hilal içindeki 

insanları kucaklayıp korumaktadır. Yarım hilal ya da Torque, yaklaşık İÖ 2000’lerde Tokar’ların Kem’e tekrar 

varmalarıyla tamamlanmıştı. Akbabanın sol kanadı, bu varışı temsil ediyor. Yani, gerdanlığın yapıldığı tarihte 

Mısırlılar, ya buraya varmayı hedefliyorlar, ya da bu varıştan haberdarlar. Bu nedenle, Yafet’in oğluna taktığı 

isim, Türklerin Antik dillerde “To…” ile başlayan isimlerinden de anlaşılacağı gibi, bu dillerdeki kuramlara göre 

“Türk” değil,“Torque” ya da   “Torc”  olmalıdır. Amblem, bu nedenle Mısırlıların boynunda gerdanlık olarak yer 

alıyordu. İngiltere’nin güneyinde, Salisbury yakınlarındaki Stonehenge’in güney batısında, Plymouth’un 

kuzeybatı sahilindeki Torquay (ay, ya da çark biçimli gerdanlık) kenti, günümüzde Sudan’ın Kızıldeniz 

kenarındaki Tokar kentinin adından da anlaşıldığı gibi, Mısır’dan çıkan Tokar’ların, Anadolu’da yukarıda adları 

http://www.touregypt.net/bkofdead.htm-16k
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Keşiş akbaba); 2. Tanrı dağları; 3. Wadjet (Taklamakan’ın doğusunda yaşayan Naja naja oxiana-

kobra yılanı). Her ikisi, Tanrının gözünü koruyan kutsal hayvanlar olarak kabul görmüş; 4. Altın 

(Sumir-Sumeru) dağları (gözün alt çizgisi-Altun Yaruk); 5. Hindikuş dağları; 6. Karanlık dağları; 7. 

Karakurum-Tibet platosu aralığı. 
a. Carpiceci, A. C. 1998; b. (www.kenseamedia.com/egyptian_gods-htm-25k). 

 

 

Kuzey Chou (İÖ 1050-249) Türklerinin dili üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanmamış. 

Ancak, Klasik Çinceden oldukça farklı olduğu çıkmış ortaya. Bize göre, İÖ 1000’lerde Ordos 

civarlarından batıya olan göçleri sırasında, Tokar’larla birbirlerini görür görmez anlaşan, 

birbirlerinden kız alıp veren bu iki toplumun arasındaki bağlar, dilleri arasındaki benzerlikten 

öte, yaklaşık 2000-2500 yıl öncesine dayanan akrabalıklarından kaynaklanmış olmalı. Bu 

bağlamda, Chou dilinin “Tokara A”ya daha yakın bir dil olduğu, çok erken de olsa ileri 

sürülebilir görünüyor.
67

  

 
Fig. 27: Japonya’da,  Kiyuşiyu adasının güney batısı yakınındaki Tokara 

adaları. Toplam 10 adadan oluşan adalar kümesinden en önemlileri: 1= 

Kuchinoshima; 4= Nakanoshima; 5= Tairajima; 6= Suwanosejima; 7: 

Akusekijima; 8: Kodakarajima; 10: Takarajima. 

Bu adalardan 2, 3 ve 9 numaralı olanlar çok küçüktür  (Hrt. Atalay, Y.).
68

   

 

 

“Tokara A= Turfanca”, Tarım havzası’nın doğusunda yerleşik 

Tokar’lar arasında konuşulan bir dildi (Fig.27). “Tokara B” ise, 

havzanın batısındaki Tokar’ları temsil ediyordu. Tokara “A”, 

diğerinden daha hızlı konuşulduğu için daha yöresel ve yaygındı. 

Bize göre daha popüler olmasının nedeni, “Tokara A”nın, İÖ 

3500’lerdeki Büyük tufan sonrasında, Afrika’dan dolaşarak İÖ 

2000’lerde tekrar Taklamakan’a dönen ve bölge halkına biraz yabancı gelen “Tokara B” 

diline göre [Kushanca (Kuça lisanı) olarak da biliniyor],
69

 saflığını çok daha fazla muhafaza 

etmesinden kaynaklanmış olmalıdır. 

 

                                                                                                                                                         
geçen “Tokarız” yerleşimlerinden, Moskova’nın batısındaki Tokar kenti yoluyla nereye kadar vardıklarının açık 

kanıtıdır. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, dn.32. 
67

 Günümüz Türkçesiyle Azeri Türkçesi karşılaştırmasında olduğu gibi. 
68

 Adaların genel karakterleri: 1. Kuchinoshima: Japonya’dan güneye doğru, adaların giriş kapısı gibidir.  

Volkanik bir adadır. Moe dağı, adanın güney doğusundadır ve tepesinden Tokara adalarının tamamı görülebilir;  

4.  Nakanoshima: Tokara adaları arasında en büyüğüdür. Limanında iki sıcak su kaynağı vardır. Tam ortasında 

Otake volkanı 979 m yüksekliğindedir. Eteklerinde yemyeşil arazi ve muhteşem doğa, sanki etrafa saçılmış  

gibidir. Dağlar çeşitli bitki ve özel Tokara hayvanlarıyla doludur. Siyah inekler, Tokara at ve keçileri adanın  

etrafında dolaşırlar. Tokara atları (equus stenonis ?) normal atlardan daha küçüktür. Adanın manzarasıysa  

benzersizdir. Geceleri, ay ışığından daha çok yıldızların ışıklarıyla aydınlanır. Yıldızlar, sanki elinizi  

uzattığınızda tutacakmışsınız gibidir. Yalnızca 170 kişilik halk, yardımsever, sıcak ve aralarındaki sıkı  

bağlarıyla dikkati çeker. Diğer adalarda nüfus yaklaşık 37-115 kişi arasında değişir; 5. Tairajima:  Adaların  

tam ortasındadır. Tarihi bir geçmişe, pek çok tarihi anıt ve yere sahiptir; 6: Suwanosejima: Tokara’nın ikinci  

büyük adasıdır. Ortasında aktif bir volkan vardır; 7: Akusekijima: “Boze” adlı “Mask tanrı”nın adası olarak  

bilinir. Doğal sıcak su kaynağı vardır; 8: Kodakarajima: Mercandan oluşmuş bu ada iskan görmüş en küçük  

adadır; 10: Takarajima: Bir mercan adasıdır. Adaların en güneyinde yer alır ve “Define adası” olarak bilinir.  

Kagoshima Visitor’s GUIDE/Update Newsletter: 

(www.synapse.ne.jp/update/whatup/back/tokara.html-16k). 
69

 Kuş’ların Afrika Mısır’daki varlıkları bilinir. Hindistan’ın kuzeybatısında devlet kuran Kush krallığının, tıpkı  

Tokar’lar gibi Mısır’dan çıktıkları, yani Avrupa’yla bir ilişkilerinin olmadığı ortada. Bu nedenle, Tokar’ların bir 

kolu olduğu açık olan Kuş’ların varlıkları, aynı zamanda tufan sonrası Afrika’ya varan Nuh’un, dolayısıyla 

Tokar’ların yaptıkları göçlerin de açık kanıtıdır. 

 

http://www.kenseamedia.com/egyptian_gods-htm-25k
http://www.synapse.ne.jp/update/whatup/back/tokara.html-16k
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Bu arada, Grousset’in Tokar’lar hakkındaki kuşku götürür ve ütopik iddialarını görmezden 

gelmek olası değil. Tarım havzasındaki yerleşimlerin Türkçe ve Çincedeki karşılıklarını 

verdikten sonra, şöyle söylüyor yazar: “MS. VII’nci asırda bile Karaşahr, Kuça ve şüphesiz 

Kâşgar’da hâlâ Hint-Avrupa lehçelerinin konuşulduğu vâkıası, Tarım havzası vahalarının hiç 

olmazsa bir kısmının ahalisinin Hint-Avrupa ırklarına mensup olduğu düşüncesini akla 

getirmektedir. VII’nci asırda bize intikal ettiği şekliyle Kuça lisanı hem Hint-İran, hem Hitit, 

hem de Ermenice ve hem de Slavca ile akrabalığı mevcut imiş gibi gözükmektedir. Sieg ve 

Siegling’in Alman ekolünün öğrettiği gibi, Tokharca’nın Kuça ve Karaşahr lehçelerine 

uymadığı kesin değilse bile Hint-Avrupa dil ailesine bağlılığı inkâr edilemez. Avrupa’daki 

Orta Çağ başlangıcında Tarım’da bir Hint-Avrupa istilâsını tahayyül etmek makul 

olamayacağından, İskit-Sarmatların Batı Sibirya’da Yukarı Yenisey’e kadar ve Sakaların 

Fergana ve Kâşgar arasında, Tanrı Dağları’nın iki tarafına birden yayılmaları anında 

Tarım’da eski bir Hint-Avrupa yerleşmesini kabul etmek mantıklı olacaktır. Batı Kâşgar’daki 

Doğu İranca ile kuzeydeki Kuça’ca arasında bulunan lisan akrabalığı yanında etnograflar, 

kuzey-batı Kuça’da, İli Wu-suen’lerinin Çin tarihçileri tarafından mavi gözlü ve kızıl saçlı 

olarak tarif edildiğine dikkati çekmektedirler”.
70

 

 

  
Fig. 28: a. Uzak Doğu ve Japonya civarında tespit edilen Ainu kafataslarının bulunduğu yerleri 

gösterir harita. Ainu kafataslarının, irili ufaklı olan Japon adalarında çokça bulunması nedeniyle 

haritada yerleri belirtilememiştir.”A” Yunnan platosu; “B”, İÖ 5000-2500 arasındaki Neolitik-

Kalkolitik kültürlerden sonra,
71

 aynı bölgede, yaklaşık  İÖ 2000-1500 arasında Bronz çağını sürdüren 

Xia; İÖ 1700-1027 arasında Shang ve İÖ 1027-221 arasındaki Chou kültürleri; b. İç Moğolistan ve 

Çin’de, İÖ 6. binde, Ainu’larla beraber yaşadıkları anlaşılan Neolitik, Kalkolitik kültürler: A= 

Hongshan ve Zhaobaogou; B= Shandong; C= Yangshao; D= Dawenkou; E.= Liangzhu; F= İÖ 

2000’lere ait Tokar mumyalarının tespit edildiği Kem – Khem bölgesi ve civarındaki yerleşimler.
72

 
a. Bulletin No.27: (www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27011.html-37k). Uyarlama. 

b. Hrt. Atalay, Y. 

 

 

Grousset’in yukarıdaki açıklamaları yalnızca bugün değil, gelecekte de cevapsız kalacağı 

ortada olan o kadar çok soruyu ortaya koyuyor ki, bu yönde yarattığı kargaşa son derece 

dikkat çekiyor. Konumuz olmayan, oldukça geç bir dönemi kapsamasına karşın, 
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 Grousset, R. (1999) Bozkır İmparatorluğu, Çev. M. R. Uzmen, Ötüken Neşriyat, İstanbul, s.69, 70. 
71

 Düzgüner, F. a.g.e, s.105-107. 
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 Kem göz’ün diğer dünya ülkelerindeki isimleri için Bkz. Evileye-Wikipedia, the free encyclopedia: 

En.wikipedia.org/wiki/Evil_eye-71k 

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27011.html-37k
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sorgulamadan edemiyor insan. Örneğin; 7. yüzyılda Tarım havzasındaki Hint ya da Avrupa 

kökenliler kimlerdir? Buraya Avrupa’daki hangi toplumlar, hangi kültürleriyle hangi 

bölgelerden gelmişlerdi? Avrupalılarla Hintlilerin gelip gelmedikleri belirsiz olan Tarım 

havzasında, buranın asıl sahipleri olan Uzak Doğu kökenli Tokar’lar ve onlara ait dilin, nasıl 

olup da, kendisinden çok daha genç olan Hint-Avrupa (Indo-European) dil ailesine olan 

bağlılığı inkar edilemez? Sakın Hint-Avrupa dilleri, Tokar’ların “A” ya da “B” dillerinden 

ortaya çıkmış olmasın? Yazar, Avrupa’daki Orta çağ başlangıcında, Tarım havzasında bir 

Hint-Avrupa istilasını imgelemenin uygun olmayacağını, bunun daha eski bir tarihte 

olmasının mantıklı olacağını savlıyor. Yani Hint-Avrupa kökenli, geldikleri tarih ve isimleri 

belirsiz olan ütopik kavimleri, kentlerinin adı bile Türkçe olan topraklara, belge, ya da 

herhangibir kanıt göstermeksizin, bilimsel verileri görmezden gelerek, Tarım havzasına 

yerleştiriveriyor kendince.
73

 Ancak son ifade, oldukça ilgi çekici. Asya ile Thoku ve 

Hokkaido adalarında yaşayan Ainu’lardan haberi olmadığı için, Çin tarihçilerinin Kuzeybatı 

Kuça’daki sarışın ya da kızıl saçlı olarak tanımladıkları İli Wu-suen’lere,
74

 onların Avrupalı 

oldukları öngörüsü çerçevesinde, etnografları da kaynak gösterip tedbirsiz de davranmaksızın, 

imalı bir şekilde dikkat çekiyor (Fig.28a, b, 29). 

 

Öyle anlaşılıyor ki yazar, göçlerin asıl kaynağını Tokar’ların oluşturduğundan habersiz. Yine 

Tokar’ları kastederken, bunların başlangıçtan beri aynı ırkın parçaları olan Chou, Moğol ve 

Türkler arasında nasıl olup da yaşadıklarını anlayamadığına değinirken, şunları söylemekten 

de çekinmiyor: “Bu zarif ve ince cemiyetin, Orta Asya’da ari ırkın bu müstesna çiçeğinin her 

türlü göçebe istilâsına müsait bir yerde, Türk Moğol aşiretlerinin hemen yakınında geliştiğini 

düşünmek bir hülya gibi gelmektedir”.
75

 Grousset’in, kendi medeniyetlerinin yaratıcısı, Gaia 

ve Uranos’un anavatanı Asya ve Büyük tufan sonrası vardıkları ikinci vatanları Afrika 

uluslarını tanımadığı ortada. Çatal Höyüklüler ve Alacahöyüklüler dahil, şayet bu topluluklar 

Uzak Doğu’da yaşanan tektonik felaketlerin doğurduğu zorunluluklar nedeniyle yurtlarından 

olup batıya olan göç olaylarını yaşamasaydılar, kendi medeniyetlerinin de asla 

olamayacağından, hebersiz (Fig.29a, b, 30).
76

 İster istemez şu soru geliyor aklımıza, “Acaba, 

günümüz’de Amerikalı ve Avrupalılar neden Türkiye, Orta Doğu ve Asya’ya ilgi duyup, 

buralara göç etmek zorunda hissediyorlar kendilerini; ari ırk, müstesna çiçeklerimiz, Türkler 

gibi göçebe olmak bir yana, buralardaki barbarlar arasında ezilmesinler sakın?”. 

 

                                                 
73

 Yazarın, Orta çağ başlangıcında Tarım havzasında imgelediği Hint-Avrupa’lılara ait kanıtlara 

ulaşılamayacağına inanmış olduğu görünüyor. Bu nedenle, bunların bölgedeki varlıklarını olasılıkla prehistorik 

dönemlere kadar uzatarak, bir belirsizlik yaratmak istediği ortada. Ancak, gözünden kaçan bir şeylerin 

varlığından hebersiz olduğu kesin. Zira bölgede yapılan bilimsel araştırmalar, Kalkolitik–Paleolitik dönemler 

arasında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları, Batı’daki kültürlerin tamamının, Doğu’dan Batı’ya yapılan 

göçler sonucunda ortaya çıktığının açık göstergesidir. 
74

 İli wu-suen’ler, Saka Türkleridir. Grakov, B. N. (2006) İskitler, Çev. D. A. Batur, Selenge Yayınları, İstanbul,  

s.301, 302, 305. Usun’lar (Wu-suen’ler). Chavannes, E. (2007) Batı Türkleri, Çev. M. Koç, Selenge Yayınları, 

İstanbul, s.32 vd.  
75

 Grousset, R. a.g.e. s.126, 127. 
76

 Başta Chou Adamı  (Homo erectus) olmak üzere, Çatalhöyüklüler dahil, Paleolitik’ten Kalkolitik kültürlere 

kadar, Asya’dan Doğu’ya olan göçlerin ana nedenini anlayabilmek için Homeros’un, Afrika’daki Phaiak’ların 

Hyperia’dan (bugünkü Çin), Skherie’ye [Athene’nin Afrika’da Tritonis gölü yakınındaki kenti] olan göç 

nedenleri hakkındaki açıklamalarına bakınız. Homeros (1988) Odysseia, Çev. A. Erhat; A. Kadir, Can Yayınları, 

İstanbul, VI.4-8. Bkz. brd. s. 68, 69.   
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Fig. 29: a. Büyük bir olasılıkla 

Nuh ve karısını temsil ettiği 

kabul edilen Nuwa (Nyuu Wa) ve 

Fuxi’nin, Xinjiang’da (Sincan 

Özerk bölgesi) bulunan 

freskoları. Yaklaşık 1300 yıllık 

olduğu kabul edilen resim, 

Turfan’daki Astana Mezarı’nda 

1960 yılında keşfedilmiş. 

Yaptıkları piramitler nedeniyle, 

uygulamalı matematiği bildikleri 

açık olan Tokar’lardan dolayı, 

Nuwa’nın, sol elindeki  gönye, ya 

da kompas; Fuxi’nin sağ elinde 

bir pergelle birlikte betimlenmesi 

olağanüstü bir durum değil. 

Yandaki Marduk tasvirine benzer 

şekilde, uygulamalı matematiğe 

ait bu değerli keşiflerini 

koruyabilmek için onları, 

aşağıdaki ejderlerden uzakta tutuyorlar. Yukarıda, ortada güneş, aşağıda yılanın kuyruk uçları 

arasında ise ay sembolize edilmiş. Güneş
77

 ve ay sembolleri arasında, her iki yanda olasılıkla yıldız 

kümeleri, Marduk olayına neden olan yıldızları (Göksel olaylar-X gezegeni) sembolize ediyor olabilir. 

Yanardağ lavlarını tasvir eden yılan şeklindeki sarmallar, Nuh ve karısını, dolayısıyla sahip oldukları 

kültürü kurtarmış ve onları döne dolaşa Tarım havzasına atmıştır. Kushan imparatorluğunu kuran 

Tokar’lara Çinliler Yuezhi (ay insanları) derlerdi. b. Babil’de ele geçen bir silindir mühürde Marduk, 

olasılıkla okyanusu temsil eden deniz sembolü üzerinde betimlenmiş.  Tanrı,  sol elinde, üzeri ölçekli 

bir kompas ya da gönye ve dairesel açıölçer (minkale-iletki) tutuyor. Bunları göğsüne bastırmış, sol 

tarafında, ayaklarının dibinde, Sümerlerin göçüne neden olan ejderden (Gigant, yanardağ lavları) 

gelebilecek kötülüklerden onları korumuş ve sahip olduğu teknolojiyi Mezopotamya’ya ulaştırabilmiş. 

Yine bu teknolojiye ait, İç Moğolistan’da keşfettiği tekerlekleri, her birini çift olarak gösterecek 

şekilde, boynuna askıyla asmış.
78

  Başarılarıyla öğünç duyuyor. Sağ elinde ise, ensesine kadar uzanan 

bir thyrsos tutmakta.  
a. Nüwa-Wikipedia, the free encyclopedia: 

(www.en.wikipedia.org/wiki/Nüwa-36k).  

b. Düzgüner, F. mimarist. 2007. 
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 Buradaki Güneş sembolünü, Londra Westminster Katedralinde, yanlardaki iki melek tarafından kutsanan 

Güneş sembolüyle karşılaştırınız. Diri, A. C. (2008) “Müzik – Mimari İlişkisi ve Malzeme”, Mimarlık ve Yapı 

Malzemeleri Dergisi, Sayı: 10, s.33. 
78

 Kompas, iletki, gönye ve pergel gibi edevatlara, daha İÖ 5. binde sahip olduğu anlaşılan İç Moğolistan’daki 

(Ergenekon) bu olağanüstü medeniyet, tekerleği de keşfetmişti. Yoğun volkan faaliyetlerini, Chou Adamı’ndan 

beri gözlemleyen bölge halkı, yüksek volkan kraterlerinden fırlayıp yamaçlardan yuvarlanarak inen lav halindeki 

taşları sık sık görüyordu. Bunlardan üçgen ya da kare biçiminde olanların kısa bir süre sonra yana yatarak 

toprağa oturduğu; daha çok köşeli, top gibi tam yuvarlak ya da çember ve tekerlek şeklinde olanların, 

durmaksızın yuvarlandıklarını; bunların düz ovaya indikten sonra bile, yanlarından yuvarlanarak geçtiklerini; 

hatta düzlükte çok uzun bir yol aldıklarını, çok uzun bir zaman süresince gözlemlemiş olmalılar. Doğanın 

tanıdığı bu deneyim, sonuçta tekerleğin icadıyla son bulmuştur. İÖ 5. bin sonlarıyla İÖ 4. bin ortalarında, Bronz 

çağına denk gelen tekerleğin icadı, bronzun da keşfiyle birlikte hayata geçirilmiş. Asya’daki dendriti’lerde tespit 

edebildiğimiz araba üreten atelyelerin varlığı, varsayımımızı destekler içerikte. Zira, Afrika’da Tritonis gölü 

çevresindeki atlı arabaların Yunanistan’a buradan geldiğini Herodotos söylüyor. Yani, gerek Sümer tanrısı 

Marduk’un tasviri, gerek Nuh’un yaklaşık İÖ 3500’lerde Klimancaro dağına demir atması, bölgeye Su 

Ladini’nden yapılmış gemi teknolojisini getirdikleri gibi, tekerlekli araba teknolojisini de önce Afrika’da 

Aithiopia ve Mısır’a, daha sonra da kuzeyde Mezopotamya’ya çıkan Sümerler aracılığıyla tüm dünyaya 

yaydıkları açık. Keşfin Uzak Doğu kaynaklı olması, aynen Ateş ve Bronz’un keşfinde olduğu gibi volkanlarla 

ilişkili olması, dikkat çekicidir. Atlı arabaların Avrupa’da görüldüğü zamansa İÖ 1000 civarlarıdır. Herodotos, 

a.g.e., IV.180,189. Priuli, A. (1984) Fels-zeichnungen in den Alpen, Benziger Verlag, Zürich, Köln, s.XIV.  

 

 

 

 

 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Nüwa-36k
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Fig. 30: Marduk’un (Tishya-Pushya), dünya 

atmosferine sürtünerek geçerken, kor hale 

geldiğinde, yaklaşık olarak izlediği yol. Afrika’da, 

Turkana gönünün güneyinde, volkanik, yanmış 

kütlelerin oluşumuyla, daha sonra tuz yatakları 

haline gelmesine neden olmuştur. Herodotos’un 

“Güneş sofrası” da bu yol üzerindedir. Beijing 

(Pekin) yakınlarında Datong ve Yen-men’den 

geçerken, bölgedeki volkanları tetiklemiş, Yen-

men’de “karni” olayını yaratmış, ve ergiyen 

metaller volkan ağızlarını örtmüştür. Felaket, , 

Marduk’un sıcaklığı nedeniyle buharlaşan deniz suyunun neden olduğu sürekli ve şiddetli yağmurlala 

yaklaşık 92 m yükselen sular Nuh tufanıyla sona ermişti. Büyük olasılıkla, geçiş yönündeki etki 

alanında kalan Yonaguni adasındaki piramit de bu sırada batmıştı. Beijing (Yen-Men + Datong)= 

Güneşin doğduğu yer; Turkana gölü= Güneşin battığı yer; Kırmızı ve sarı kare noktalar= Yeryüzüne 

yayılmış volkanik alanlardır (Hrt. Atalay, Y.). 

 

Günümüzde, Sudan’ın Kızıldeniz kıyılarındaki Tokar kentiyle Eritrea’da, Sudan sınırına yakın 

“Per Tokar” kentlerinden sonra,
79

 Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölümünde, 

Adıyaman İli, Kâhta İlçesi’ne bağlı Akıncılar Bucağı’nın eski ismi olan “Tokarız= 

Tokar’lıyız” adının, Uzak Doğu kaynaklı olduğu açık. Benzer bir ifadeyi “Takhar” olarak, 

Afganistanın kuzeydoğu ucundaki idari bölgenin ismi olarak görmemiz de mümkün. Bunu, 

olasılıkla adı değiştirilmiş pek çok “Tokar” isimli kent ya da bölgelerden sonra arda kalmış 

olduğu anlaşılan, Moskova’nın batısında, Avrupa sınırına yakın “Tokar” Köyü’nün 

varlığından da anlamak mümkün (Fig.31, 32a, b, 33). Bu benzerlik, Tokar’ların  [Yuèzhi 

(Yüe-chih) - Tokara’lılar – Tusharas – Tukharas – Tocharians –Togarma - Swāñce/Swāñco= 

Swance= Güneş Birliği-Güneş Ülkesi - Kuğu Ülkesi],
80

 Mısır’dan Mezopotamya yoluyla 

Kafkaslar’a ulaştıkları yola da işaret eder görünür. Niğde Aksaray’a 35 km uzaklıkta Hasan 

dağı yamaçlarında kurulu Dikmen Köyü’nün de eski adı Tokarız’dı. Yerleşimin Çatal Höyük 

ve Acemhöyük’e yakınlığı dikkat çekicidir.
81

 Eskiden her ikisinin adı, Yukarı ve Aşağı 

Tokarız idi. 
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 Japonya’nın güneyinde, günümüzde hala daha “Tokar” adıyla anılan Tokara adalarının İÖ 4000-3500’den  

önceki sakinleri. Düzgüner, F. (2007)  “İnsanın Kökeni ve Kültür Taşıyıcısı Tokara Türkleri”, Arkeo Pera  

Perşembe Sohbetleri, 15 Kasım. 
80

 Antik dönemlerde, güneşin çeşitli dillerde karşılığı (Tokar’cada, Swāñce/Swāñco) için Bkz.  

User: Dysfunktion/List of common Indo European roots-Wikipedia: 

en.wikipedia.org/wiki/user:Dysfunktion/List_of_common_Indo_European_roots-271k 

“Swāñce/Swāñco= Kyknos” kelimeleri, büyük olasılıkla, geçmişte kayıp saydığımız bir uygarlığın ismidir. Bu 

isim, güneşin beyaz ışınları, ya da günü aydınlatması nedeniyle “beyaz kuğu kuşu”nu karşılıyordu. Anadolu-

Yunan mitolojisinde Zeus, ölümlü Leda’yı kuğu (yani güneş) kılığına girerek ayartır. Diğer bir mitosta,  

Apollon doğar doğmaz, başının üstünde kuğu kuşları (güneş ışınları) uçuşmaya başlamış, tanrı Zeus da oğluna  

kuğuların çektiği bir araba, başına bir altın külah ve eline bir de rebab vermiş. Bkz. Apollon, dört efsaneli  

Kyknos, Leda için Bkz. Erhat, A. a.g.e., s.49, 188, 193, 194. Güneş sembolü olduğu için Akhilleos, Kyknos’un 

derisine silah işletemez. Apollodoros, a.g.e., 3.31.  
81

 Anadolu’daki Neolitik kültürlerin tamamının Uzak Doğu göçmenlerinden oluştuğunu ileri sürmek olasıdır. 

Hazar denizinin kuzey, ya da güneyinden oluşmuş olabilecek bu göçlerin nedeni, Nuh tufanından çok daha 

önce, yaklaşık İÖ 10.000’ler ve sonrasında,  bölgedeki tektonik olaylara dayalıdır. Buna ait kanıtlardan birini,  

Mellaart’ın kitabında, Uzak Doğu’lu bir insanı canlandırdığı açık olan Çatalhöyük tiplemesinde görüyoruz.  

Mellaart, James (1998) Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, Çev. B. Altınok, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

İstanbul, Res. 82. Düzgüner, F. (2007) “Yurt, Praitorion, Kilise ve Cami Mamarisi İlişkileriyle Volkanlar”, 

mimar.ist, Sayı: 23, s.79, dn.12. 

 



 48 

 
Fig. 31: Mısır tanrısı Djehuti’ye göre Khemmu toprakları ve onun savını doğrulayan Aithiopia, 

Anadolu ve Moskova’nın batı yakınındaki Tokara kentleri: A= Japonya’nın güneybatı yakınında 

Lemuria (MU) adalarından bir grubu oluşturan Tokara adaları ve MU kıtasının sembolü gamalı haç; 

B= Günümüzde, Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki “Tokar” kenti; C= Eritrea’da, Sudan sınırına yakın 

“Per Tokar” kenti; D= Anadolu’da Adıyaman yakınında, “Aşağı Tokarız” Köyü; E= Hasan dağında, 

Çatal Höyük yakınlarında, eski adı “Yukarı Tokarız” olan Dikmen Köyü; F= Moskova’nın batı 

yakınında “Tokar” Köyü; G= Afganistan’da, Kem’e yakın Takhar idari bölgesi; H= Tokar’ların 

Çin’de Lianyungang ve Tokara adaları civarından, Büyük tufan sırasında, yaklaşık İÖ 4000- 3500 

yıllarındaki çıkışından sonra, Aithiopia, Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hazar denizinin kuzeyinde 

Kafkaslar’dan doğuya dönerek, yaklaşık İÖ 2000’lerde tekrar varmayı başardıkları ana vatanları 

Kem. Tokar’lar bu topraklarda, tufan sırasında Ergenekon’da kalan (Ordos’tan Si Kiang nehrine 

kadar olan topraklar) ve İÖ 1000 yıllarında güçlenen Chou Türkleri’nin batıya göç eden bir koluyla, 

yaklaşık İÖ 1000 yıllarında karşılaşmış ve tekrar kaynaşmışlardı  (Hrt. Atalay, Y.). 

 

 

Şimdilik bilinen en eski halı, 1947-49 yılları arasında Altay dağlarında Pazırık (Pazyryk 

vadisi) bölgesinde, arkeolog Rudenko tarafından bir İskit prensine ait olan V. Pazırık 

kurganında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış. Böyle olmasına karşın, Akhamenidler 

döneminde İÖ 500’e tarihlenmiş. Bu nedenle Pers halısı olarak anılıyor.  

 
Fig. 32: a. Bir Mısırlıya ait gerdanlık (tanrı Aah’ın torque’si, ya da 

torc’u); b. Tokar’ların hilal biçimli gerdanlık oluşturan göç yolları. 
a. Antique Egyptians: (lh3.ggpht.com/.../jINh0Pb1DVg/IMGP0295.JPG). 

b. Hrt. Atalay, Y. 

 

 

 

 

Halı dokumacılığında iki ana dokuma düğümü var. Bunlardan 

biri Pers düğümü (Farsbâf= Senneh), diğeriyse Türk düğümü 

(Turkbâf). Türk düğümüne “Gördes düğümü= Ghiordes” de 

deniliyor. Ancak, halının Pers halısı olduğu iddiasında 

bulunan tüm yabancı makalelerde, Pers düğümü’yle mi, yoksa 

Türk düğümü’yle mi dokunulduğuna ait bir bilgi yok. Oysa, 

T. C. Kültür Bakanlığı, Aksaray İli Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’ne ait bir makalede, günümüzde Rusya’daki 

Hermitage Müzesi’nde sergilenen halının Türk düğümü’yle 

dokunduğu belirtilmiş.  Verilen bilgiler arasındaki çelişki 
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ortada. Yabancı makalelerde, düğüm biçimi hakkında bilgilerin olmayışı, doğal ki kuşku 

doğuruyor. 

 

Makalede, ilgi çekici biçimde şöyle deniyor. “Yavuz Sultan Selim 1514 İran seferinden 

dönerken Azerbaycan' dan Anadolu'ya göç eden bir Türk aşiretini bugünkü Taşpınar yöresine 

yerleştirmiştir. Azerbaycanlılar birkaç asır yaşadıktan sonra Taşpınar'ı rüzgar erozyonu, 

kuraklık ve kıtlık nedeniyle terk edip Karapınar'ın Hotamış Bucağı'na sığınarak burada 

Taşpınar Mahallesi'ni kurmuşlardır. Bu göç nedeniyle ıssız kalan yöreye Hasandağı’nın 

eteğinde Tokarız (Bugünkü Dikmen) Köyü’nde yaşayan günümüz Taşpınarlılar gelip 

yerleşmişlerdir. Bu yerleşmenin 19.y.y ortalarında olduğu bilinmektedir. Taşpınar Halıcılığı 

da bulunan örneklerin ışığında bu yüzyıldan itibaren başlatılmakla birlikte halının 

Anadolu'daki varlığı çok daha eskidir. Halı, Türklerin dünyaya bir armağanıdır”.
82

 

 

Mellaart, Çatal Höyük VIA-B tabakalarından bahsederken, EV15 tapınağındaki bir gömütte 

bulunmuş alt çeneye sarılmış dokuma (yün ?) parçasından söz ediyor. Eser İÖ 6000’e 

tarihlenmiş. Buna göre, aşağıda değineceğimiz dokuma tezgahlarından ilk örneği oluşturan 

Çin’deki “Askılı el dokuma tezgahı”nın, olasılıkla daha ilkel bir şeklini, Tokar kültürünün 

kökenini oluşturdukları kuşkusuz olan Çatal Höyüklülerin, Nuh tufanından çok daha önce, 

Çin’deki topraklarından Anadolu’ya taşıdıkları ortaya çıkıyor.
83

 

 

Diğer yanda, Aksaray Acemhöyük’te gerçekleştirilen kazılarda, Sarıkaya sarayı gün yüzüne  

çıkarılmış. Sarayın en önemli buluntusu, taban bölümünden ele geçen, beyaz ve renkli 

ketenden dokunmuş kumaşın bir yüzünün, altın iplikle, koyu ve açık mavi renklerdeki fayans 

boncuklarla işli olması. Bez, her ne kadar yangın etkisiyle curufa dönüşmüş olsa da, 

Acemhöyük’te, İÖ 1800’lü yıllarda varlığına işaret ettiği dokuma tezgahları ve dokumacılık 

yönünden son derece önemli.
84

 Bu tarih, Büyük tufan sonrasını kapsıyor. Bu nedenle, 

Tokar’lar Mezopotamya’dan Kafkaslar yoluyla Kem’e dönerlerken, bir bölümünün 

Anadolu’ya girerek Acemhöyük’e yerleştikleri ileri sürülebilir görünüyor. 

 

Çatal Höyük VI. tabakaya (İÖ 5825) ait çekik gözlü adam başı betimlemesiyle tapınak 

duvarlarındaki boğa, koç ve el (daktyl) tasvirleri,
85

 İÖ 4000- 3500 tarihlerini kapsayan 

Tokar’lı Nuh’un, Büyük tufan sırasında Afrika’da Klimancaro dağına demir atmasına, oradan 

Aithiopia, Nübye, Mısır, Mezopotamya, Anadolu, adalar ve Yunanistan’a varan İÖ 3. bin 

göçlerinden çok öncesine işaret etmekte. Yani, Çatal Höyüklülerin Uzak Doğu’dan 

Anadolu’ya olan göçleri, bölgedeki yüksek tektonik olaylardan bir kaçıştı. Mellaart’ın 

kitabında Uzak Doğulu tipi gösteren resim ise, bunun açık kanıtı.
86

 Tokar adının yayılım 

alanlarının bir rastlantı olduğu hakkında ortaya atılacak savları şimdiden duyar gibiyiz. Bu 

kanıda olanlar, tarihi gerçeklerdeki yanılgıları anlayabilmek için, “Herodotos Tarihi”indeki 

“Libya Ulusları” adlı bölümü, yineleyerek daha dikkatli okumalılar. Elde edecekleri verilerin 

harita üzerine yerleştirilmesiyle ortaya çıkacak bilgilerin, Herodotos’un anlatılarının tamamını 

doğruladığını göreceklerdir (Fig.122).  
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 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI/AKSARAY İL KÜLTÜR VE TURİZM…: 

(www.aksaraykulturturizm.gov.tr/Yonlendir.aspx?). 
83

 Mellaart, J. a.g.e., s.78, Res.57. 
84

 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI/AKSARAY İL KÜLTÜR VE TURİZM…: 

(www.aksaraykulturturizm.gov.tr/Yonlendir.aspx?). 
85

 Borneo’nun Kalimantan bölgesinde bulunan Daktyl motifleri, bu tasvirlerin kökenine de işaret ediyor. Bkz.,  

Düzgüner, F. (2007) “Kültür Varlıklarını Koruma ve Yenileşen Kente Uyarlama”, mimar.ist, Sayı:26, s.72. 
86

 Mellaart, J. a.g.e., s.92, Res.82. Bu göçler, olasılıkla Hazar denizinin kuzeyinden, kara yoluyla yapılmış göçler 

olmalıdır. Altaylar’da, Gorni köyündeki Karakol’da bulunan kırmızı aşı boyalı kafatası, Çatalhöyük’tekiler gibi 

yaklaşık İÖ 5000’lere tarihlenmiş. Düzgüner, F. a.g.e., Şek.8. 
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Fig. 33: Osmanlılar tarafından Sudan’daki Mehdi 

rejiminin Derviş kuvvetlerine karşı Suakim 

yakınlarında 1887’de kazanılan zafer ve bu sırada 

muhasara ve zaptedilen Tokar kalesiyle ilgili olarak, 

1893’te (Hicri 1308) Mısır Hıdiv’i Tevfik Paşa’nın 

ödüllendirildiği Mısır yıldızlı, kopçalı madalyanın ön 

ve arkadan görünümü (1893 tarihi, aynı görünümlü 

diğer bir madalyaya aittir. Bu madalyanın tarihi ise 

bilinmiyor). 
The Fritzwilliam Museum: Watson Medals catoloque 

Home:(www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/coins/collection/

watson/page190.html-13k). 
 

 

 

 

Aithiopia’dan, Nuhun oğullarından Ham 

vasıtasıyla Hami, Sam yoluyla Ön Asya’da Sami 

ve Yafet vasıtasıyla da Sin’can’a ulaşan Tokara 

dillerinin (Yafes dilleri)
87

 akrabalıkları üzerinde çalışan Rus dil-bilimcisi Nikolay Yakovleviç 

Marr’ın (1864- 1934),
88

 zamanında gördüğü sert tepkilere karşın, bugün haklı olduğu çıkıyor 

ortaya. Günümüzde, Tokara dilleri kökenine dayalı dil gruplarının, Orta Asya ve Akdeniz 

(Mesogeios Pontos) çevresi Antik dil ailelerinin temelini oluşturduğu açık. Coe, İÖ 

2000’lerdeki Ön-Maya dilinin, günümüzdeki “Huaştek” lisanından “Tzutuhil” lisanına kadar 

31 dile nasıl değişmiş olduğunu gösteren bir tablo yapmış.
89

  Bu tablo, bir dilin, dört bin yıl 

içinde ne denli canlı ve değişken olabileceğinin göstergesidir. Tablo aynı zamanda, Tokar 

dilinin İÖ 3500’den İÖ 2000’e kadar geçirdiği değişimin de ifadesine işaret ediyor.  

 

Hindistan’nın, İÖ 6. yüzyıldaki en eski Veda kitaplarındaki Sanskritçe’ye (Vedict Sanskrit) 

dayandırılan iddianın,  Demir çağına (± İÖ 1200) kadar uzandığı ileri sürülmektedir. Oysa, 

Tokar dili, Çin’deki Tokar’ların varlığına bağlı olarak Bronz çağına, yani en geç İÖ 4000-

3500’lere kadar uzanır. Dolayısıyla Hint-Avrupa dillerinin kökenini şöyle açıklamak olasıdır: 

Tokara “A" dili, Büyük tufan nedeniyle, bugünkü Çin ovasından yaklaşık olarak İÖ 4000-

3500’lerde çıkıp Afrika’ya vardıktan sonra, Mısır, Ön Asya ve Kafkaslar yoluyla, İÖ 

2000’lerde Taklamakan’a yeni biçemiyle (Tokara “B” dili) ikinci kez varmıştı. Demir çağının 

başlarında, yani yaklaşık İÖ 1200’lerde ise, bu kez Tarım havzasından hareketle Hazar 

denizinin kuzeyinde Kafkaslar’ı aşarak batıda Anadolu’ya; Kırım ve Balkanlar’dan 

Yunanistan’a;  (Dor’lar); güneydoğu yönündeyse, Doğu Anadolu’da Urartu; güneydoğuda 

Pers; bunun doğusunda, Mısır’dan gelen Kush’ların yerleştiği Hindistan’ın kuzeybatısında, 

Tokara dilinin değişik bir versiyonunu kullanan Kushanlar’ı oluşturmuşlardı; Tokar’ların, 1. 

yüzyıl içinde, Taklamakan’dan doğrudan güneye inerek, kuzeybatı Hindistan’a varmış 

olmaları da olasıdır. Dolayısıyla dilleri de, İÖ 1200’lerden daha eski bir tarihte, ya Çin’deki 

Bronz kültürlerinden (İÖ 4000-3500), ya da İÖ 2000’lerde Taklamakan’dan Hindistan’a 

ulaşmış olabilir. Yani Tokara dili, İndo-Avrupa dillerinden çok daha eskiye dayanıyor. Bu 

nedenle, her ne kadar değişiklik gösterse de, Hindistandaki dillerin kökenini oluşturmuş 

olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

 

                                                 
87

 MeydanLarousse./XX,238. 
88

 ML./XIII,183. 
89

 Coe, M. D. a.g.e., s.35. 

 
 

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/coins/collection/watson/page190.html-13k
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Bu adın babası sayılan Franz Bopp’un, 19. yüzyılda ortaya attığı Hint-Avrupa dilleri 

karşılaştırmalı gramerinin birinci sırasında, Çin’deki Tokarca’nın yer alması, iddialarımızın 

doğruluğunun kanıtlarından yalnızca birini oluşturur.
90

  Onun bu iddiası, aynı zamanda 

Tokar’ların Sincan’dan önce, Çin’deki varlıklarını göstermesi yönünden de son derece 

önemli, bağlayıcı ve savımızı kanıtlar niteliktedir (Fig. 34-36).  

 

Tokar’lar şayet Avrupa kaynaklı olsalardı, bu kültür ve dilin kökenine ait izleri, Bopp’un 

dediği gibi Çin’de değil, Avrupa’da görmemiz gerekirdi. Tokarca’nın dil yapısıyla, Japonca, 

Sümerce, Akadca, Türkçe, Macarca ve Joseph’in de söylediği şekilde Ural-Altay ve Fin-

Uygur dil yapılarına bağlı olarak Ermeniceyle olan benzerlikleri yadsınamayacağı gibi, bu 

dilin Doğu kökenli olduğunun da bir göstergesidir. Bu gösterge, diğer yanda Tokar’ların göç 

yollarına da işaret eder.
91

 

 

Kısaca, “Tokara A” dili Türklerin, İÖ 2. binde Tokar’ların Taklamakan’daki varlıkları 

sonrasında, Uygurlar aracılığıyla onlardan aldıkları bir dil değil, onların, özbeöz İÖ 5. - 4. 

bindeki Tokara adaları ve Çin’deki varlıklarına dayalı ana dilleriydi. Bu kaynak, biraz ileride 

göreceğimiz gibi, doğrudan öz Türkçe olan “Tokara” kelimesinin içinde yatar. Türklerin 

“göçer” oldukları hakkındaki dayanaksız savları ileri sürüp, şimdiye dek bizlere 

ezberletenlere, Büyük tufan ve depremlerin ardından, Nuh’un, oğlu Yafet’e vasiyetini 

hatırlatmak gerekiyor. Teknolojinin, günümüzdeki kadar ileri olmadığını yinelemeye bile 

gerek olmayan o dönemlerde, Türk dünyasını korumak için, Asya’da çadırlarda yaşamalarını 

vasiyet etmişti Nuh, Yafet’e. Ger (yurt) denilen bu çadırlar, tıpkı, bugünkü gelişmiş Uzak 

Doğu ülkelerinin, depreme karşı aldıkları mimari tedbirlerin, o zamanki ilkel bir 

yansımasından başka bir şey değildi. 

 

 
Fig. 34: Tokar’ların, İÖ 4000- 3500 arasında çıktıkları Lianyungang’dan sonra, İÖ 1200’lerdeki Dor 

göçlerine kadar takip ettikleri yol haritası. Orta Asya’ya Ethiopia’dan Meroe, Mısır, Ön Asya, 

Kafkasya ve Hazar denizinin kuzeyinden inen Tokar’lar ve daha sonra Chou’lardan oluşan Türklerin, 
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 Hint-Avrupa dilleri. ML./IX.100. 
91

 Joseph, F. (2005) Kayıp Uygarlık Atlantis, Hayatta Kalanlar, Çev. Nur Nirven, Dharma Yayınları, İstanbul, 

s.274. 
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yerleştikleri Doğu Türkeli ve Tarım havzasına yakın Kem (Mısır’da Khem)
92

 bölgesinde, tanrı 

“Ra”nın gözü: I= Nuh’un, gemisiyle Xinhailien-Lienyungang’dan çıkış noktası; II= Afrika’da 

Klimancaro dağına varlanı nokta. Yaklaşık İÖ 4000- 3500; III-V= Ethiopia yoluyla Mısır’a varan 

Nuh’un Ham, Sam, Yafet adlı oğul ve silsilesi. İÖ 3500- 3000 arası; VI-VII= İÖ 2500’de 

Mezopotamya ve Girit’e varan Sümer ve Monos’lular; VIII= Kar’lar ve Leleg’lerle yakın zamanda 

Troya’yı kuran Troya’lılar, yaklaşık İÖ 2900; IX=. Yaklaşık İÖ 2000’de Yunanistan’a varan Aka’lar; 

X= Yaklaşık İÖ 2000’de, Tarım havzasındaki Kem’e (Khem-Sincan-X’injiang) ana vatanlarına varan 

Tokar’lar; XI= İÖ 1000 yıllarında, batıya göçen Chou Türklerinin, Tokara’lı Türklerle buluşmaları. 

Bu kültürlerin ardından gelen Uygur’lar, yaklaşık olarak İÖ 200-İS 1759 yılları arasında ortaya 

çıkmışlardı; XII= Yine İÖ 1200 dolaylarında, Kem’den, Balkanlar yoluyla Yunanistan’a, diğer 

tarafta, Kafkaslar’dan Doğu Anadolu ve Hazar denizinin güneyine inen Dor’lar (Tokar’lar). Franz 

Bopp’un Hint-Avrupa dilleri savına göre düzenlenmiş haritada, İndo-Avrupa dillerinin konuşulmadığı 

bölgelerle karşılaştırınız (Hrt . Atalay, Y.). 

 

 

 

Örnekleyecek olursak; “ni-li” ifadesi, kuşkusuz Afrika’daki “Nil nehri” anlamını taşıyor (Bkz. 

Tab.). Tokaristan Yabgu’su P’an
93

-tou
94

-ni-li
95

 (Na-ta<o>u-ni-li= Nil yoluyla gelen Yabgu) 

ifadesi, Tokar’ların yaptıkları yarı-dünya seyahatine işaret etmesi yönünden dikkat çekicidir.
96

 

 

Barber, “Çerçen Adamı”nın üzerindeki düz bezden elbisenin örüldüğü, çözgü-ağırlıklı 

dokuma tezgahının (warp-weighted loom), İÖ 5500’de Orta Avrupa’da bulunup, buradan 

Dinyeper’in ötesine geçen biri ya da birileri tarafından Hint-Avrupalılar’a öğretildiği 

kanısında.  Ancak, İÖ 5500’lerde Orta Avrupa’da bulunduğunu söylediği tezgaha ait örnek 

olabilecek ne bir duvar resmi, ne benzeri bir aparat ve ne de dokumaya ait bir belge 

gösteremiyor. Bundan öte, İÖ 5500’lerde, Avrupa’da dokunmuş benzer bir kumaş 

parçasından da örnek yok. Bu keşif, buradan kuzey ve güneye yayılarak, geniş bir alanda 

kullanılmaya başlanmış. Buna göre, Çin’de ilk örneklerini gördüğümüz askılı el dokuma 

tezgahları Avrupa’da görülecek olsa, herhalde yedi bin, sekiz bin yıl öncesine tarihlenecek? 

 

                                                 
92

 Kâşgarlı Mahmûd’a göre, Kem gözlerden sakınmak için, küçük bahçelere ve üzüm bağlarına dikilen 

korkuluklara “Kōsgūk” denilirdi. Khem’in (Kem), tanrının gözü sayılmışken, neden uğursuz sayıldığını 

kavramak zor değildir. Tanrının gözüne koşut oluşturmak anlamında uğursuz sayıldığı kadar, mavi boncuklarda 

“uğur” anlamında eş bir anlam kazanmasıyla, kendinde bu koşutluğu gören kimselere karşı, bir karşıtlık, 

uğursuzluğu def eden tanrının gözü anlamına kavuştuğu anlaşılmaktadır. Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., s.326. 
93

 P’an= Pan= Birlik. “Nil yoluyla (Taklamakan’a) gelenler birliği” anlamı çerçevesinde, P’an= Yabgu, “Birliği 

temin (temsil) eden kimse” anlamı çıkıyor ortaya. 
94

 Yoluyla. Tarafından. Cihetinden. Tur (tou>r)= Dünya seyahati. 
95

 Esin, E. (1977) “Tarkhan Nizak or Tarkhan Tirek? An Enquiry concerning the prince of Badhghis Who in A.  

H. 91/ A. D. 709-710 opposed the ‘Ommayyad Conquest of Central Asia”, Journal of the American Oriental  

Society, Vol.97, No.3, s.323-332. 

JSTOR: Tarkhan Niza kor Tarkhan Tirek? An Enquiry concerning the …:        

links.jstor.org/sici?sici=00030279(197707%2F09)97%3A3%3C323%3ATNOTTA%3E2.0. 

CO%3B2-5 
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 Chavannes, E. (2006) Batı Türkleri Tarihi, Töre Yayın Grubu, İstanbul, s.157, Böl. XII-511, 516. Türkçe  

isimler için Bkz. Chavannes, E. Selenge Yayınları. 
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Fig. 35: Hint-Avrupa dil ailesinin yayıldığı alanları gösterir harita [(İA)= Hint-Avrupa dilleri]. 

Hint-Avrupa dilleri dışındaki alanlar, Çin’den çıkan Nuh nesillerinin dağılım alanlarıyla, neredeyse 

tamamen çakışıyor: A= Tokara “A” dili (en geç Bronz çağı, yaklaşık İÖ 4000-3500); B= Nuh’un 

Aithiopia’ya varmasıyla, Afrika’ya ulaşan Tokara “A” dili (İÖ 3500); C= Konuşma dili dışında, 

hiyeroglif’e dönüşen Mısır yazısı (İÖ 3000); D= Mezopotamya ve Anadolu’da çivi yazısına dönüşen 

bölgeler (İÖ 3000-2000 arası); E= Tarım havzasına varan, ve yaklaşık 1500-2000 yıl sonrasında 

değişip Tokara “B” diline dönüşen bölge (İÖ 2000); F= Avrupalı bilim adamlarının iddia ettikleri, 

Hint-Avrupa dillerinin kökeni olan Hindistan (Demir çağı, yaklaşık İÖ 1200).
97

  
Indo-European studies – Wikipedia, the free encyblopedia 

(en-wikipedia.org/Wiki/Indo-European_studies-80k). Uyarlama. Hrt. Atalay, Y. 

 

 
TABLO: Başlangıçtan bu yana, Nil nehrinin Latince yazılış kalıpları: 

 forme nb. de classe nb. de cas nb. homographe risque de confusion dictionnaire 

1 NIL 1 2 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NIL 

2 NILE 1+1 1 *** 1 2 
 

voir dans le dictionnaire latin NILE 

3 NILEA 1 1 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NILEA 

4 NILEI 1 2 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NILEI 

5 NILEO 1 2 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NILEO 

6 NILEOS 1 1 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NILEOS 

7 NILEU 1 1 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NILEU 

8 NILEUM 1 1 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NILEUM 

9 NILEUS 1 1 1 
 

voir dans le dictionnaire latin NILEUS 

10 NILI 1+1+1 3 *** 1 *** 1 3 
 

voir dans le dictionnaire latin NILI 

Formes reconnues latines commencant par la lettre NIL: (www.dicolatin.com/FR/HOL/0/NIL/index.htm-22k). 

 

Yazar iddialarını öyle öteye taşımış ki, tüm göçlerin bir nedene dayalı olduğunu unutup 

Grousset’e benzer şekilde, Avrupalıların dört bin yıl öncesinde Çin’e göç edip etmediklerini 

dahi sorgulamış.
98

 Oysa, Avrupa İÖ 2000 dolaylarında, Girit’te Minos ve daha sonra 
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 Değerlendirmeler, Tokar’ların göç yolları esas alınarak yapılmıştır. 
98

 Barber, E. W. (1999) The Mummies of Urumchi: Did Europeans migrate to China 4,000 years ago? ,  

Macmillan, London. Demir çağında, Tarım havzasından batı ve güney yönünde yapılan göçlerin nedeni, 

Tokar’ların İÖ 4000-3500’de mümbit ve yemyeşil bıraktıkları havzayı, 2000 yıl sonrasında döndüklerinde çöl 

olarak bulmuş olmalarıdır. Bundan yaklaşık 800 yıl sonra kalabalıklaşan bölge insanları, atalarının göçler 

sırasında öğrenip anlattıkları yeni ve mümbit arazilere varmak istemişlerdi. Doğal ki, yeni göçler sırasında 

ulaştıkları bu topraklara, bronz çağında yerleşmiş, kendi atalarından kalan, ancak yabancılaştıkları nesillerle 

savaşmak zorunda kalmışlardır. Tıpkı, Selçuklu Türklerinin 1071’de Anadoluya ulaştıklarında, Malazgirt 

savaşını yaptıkları gibi. 
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http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/NILEO/index.htm
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/NILEOS/index.htm
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/NILEU/index.htm
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/NILEUM/index.htm
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/NILEUS/index.htm
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/NILI/index.htm
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Yunanistan’a Akha’ların yaptıkları akınlarla Bronz çağına henüz geçmişti. İÖ 5500’lerde ise, 

Mezolitik kültürlerin sonunda ve Neolitik kültürlerin başındaydı.
99

 Yunanistan bile, Demir 

çağına ancak İÖ 1200’lerde Dor akınları sonrasında girmiştir.
100

 Bunlar çeliği, demiri 

işlemekte usta olan Khalybia’lılar’dan [Khalyb’ler= Kha>n-Lybia= Lybia (Libya) Hanlığı] 

öğrenmişlerdi.
101

   

 

 
Fig. 36: İç Moğolistan’da Homo erectus pekinensis’le (Chou Adamı),

102
 İÖ 6. bin ve sonrasındaki 

kültürlere ait yer ve isimler. Karni olayından sonra, Erg nehrine (Akheron) çöken topraklarından arda 

kalan Tokara adaları. Odysseus’un uzun deniz seyahati sonunda vardığı Hades bataklıkları. 

Pyrphlegeton suyunun kaynamasına neden olan Yen-men ve Datong tektonik alanları (A); Chou 

Türklerinin yerleşik oldukları Ordos bölgesi (B);
103

 Chou’ların, kuzeyden güneye sahip oldukları 
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 Priuli, A. a.g.e., s.XIV. 
100

 Mansel, A. M. (1963) Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.91. 
101

 ML./VIII.352. 
102

 Biz, Choukoutien’de bulunan Homo erectus’a “Chou adamı” demeyi daha uygun buluyoruz. Batılı bilim 

adamları, dünyanın her yerindeki bu tür buluntuları, “Turkana boy” örneğinde olduğu gibi, buluntu yerlerinin 

isimleriyle adlandırırken, buradaki Homo erectus’a “Homo erectus pekinensis”, “Pekin adamı”, ya da yalnızca 

“Homo erectus” adını vermeleri oldukça anlamlı. Hele, buradan Amerika’ya götürülürken, yolda kaybettiklerini 

söyledikleri fosil kalıntılarını, yani olmayan bir şeyi, nasıl olup da 700.000 bin yıl öncesine tarihlendirdiklerini 

anlayabilmek, olası değil. Buluntu yeri olan mağaradaki toprak yapısıyla değerlendirilmiş olabilir. Ancak, 

unutulmamalı ki, bu alanlar Nuh tufanı sırasında sel suları altında kalmış, bu nedenle mağaradaki dolgu 

tabakaları, bilimsel araştırmaları olumsuz yönde etkileyecek büyük değişimler geçirmiş olabilir. Tarihlemenin, 

sağlam dayanaklar bulunarak yeniden saptanması şarttır. Düzgüner, F. a.g.e., s.105, dn.30. Türk’leri 10, bazen 

de 20 byö’ye tarihleme çabaları tamamen dayanaksız ve bilim dışıdır. Bu devirde, mağarada yaşayan Üst 

Paleolitik dönem (50-10 bnyö.) insanlarına böyle bir yakıştırma yapılması, gülünç olduğu kadar, belki bilim 

adına değil, ama halk nezdinde doğuracağı güvensizlik ortamı nedeniyle, Türk tarihi araştırmalarına zarar 

vericidir. Bilimsel DNA. araştırmaları dışında, yaradılıştan gelen dış fiziksel yapısında hiçbir Türk’ün, Türk 

olduğunu belirleyecek bir mühür ya da damga taşımadığı, taşıyamayacağı ortadadır.   
103

 Megaron tipi yapı planlarının, Erken Bronz çağına ait olması dikkat çekici. Zira günümüzde, Çin’in  İç  

Moğolistan ve Ningxia Hui bölgelerini kapsayan Ordos platosu, kendisini çevreleyen Hoang-Ho’nun 

oluşturduğu, yanlarda iki uzun, arka ve öndeki kısa kenarlardan güneye bakan açıklıkla birlikte (giriş), tıpkı  

megaron’a benzer bir plana sahip. Bölgenin volkanik ve tektonik coğrafyası, bu tip yapıların içinde yanan ateşe  

de işaret eder görünüyor. Bu benzerlik ister istemez bizlere, Zeus’la Danae arasında geçen ve Akrisios’un, kızı  

Danae’yi hiçbir erkekle ilişki kurmaması için, onu çepeçevre tunçla örtülü bir odaya kapatmasıyla, kıza aşık  

olan Zeus’un, altın yağmuru halinde çatı aralığından Danae’nin içine kadar akıp, onu Perseus’a hamile  

bıraktığı mitosu hatırlatıyor. Ordos ve civarındaki çok geniş bir bölgenin, Büyük Lös, bunun da altının  

volkanik eriyik ve metallerle kaplı olması, olayın bu bölgede geçtiğinin kanıtı. Yunanistan ve Anadolu’da  
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bölgeler (B-B); Tayvan’ın 125 km doğusundaki Yonaguni batık piramidinin konumu (Hrt. Atalay, 

Y.).
104

 

 

Herodotos, Khalybia’lılar hakkında şunları söylüyor: “... tabakalanmış deriden küçük 

kalkanları vardı;  her biri Likya işi ikişer mızrak taşıyordu; bakır başlıklar giyiyorlardı, bu 

başlıkları sorguçlarla bezemişlerdi ve kulakların üzerinde bakırdan yapılma öküz boynuzları 

bulunuyordu;
105

 bacaklarına kırmızı dolaklar sarıyorlardı. Bu adamların bir Ares orakli 

vardır”.
106

 Tarihçi bunları söylerken, Viking’leri hatırlatır bir tasvir çizer. Herodotos’un 

burada bahsettiği Khalybia’lılar, Halib’ler olarak da bilinen Asya kökenli, ancak Afrika’dan 

kuzeye göç etmiş bir boydu. Tıpkı Eti’ler (Aithi>opia= Ethi)’deki gibi,
107

 ismin içinde gizli 

                                                                                                                                                         
böyle bir oluşumun var olmaması, mitosun Uzak Doğu kaynaklı olduğunun açık göstergesi. Ancak, Gorgo’lar  

arasında tek ölümlü olan Medusa’nın başını kesmesi için tanrıların ona, keskin çelikten bir orak vermeleri  

uymaz Ordos’a. Zira, İÖ 4000-3500’lerde, bölgedeki kültürlerin tamamı Neolitik-Kalkolitik dönemlere 

dayanıyor. “Çelik orak”, mitosa sonradan eklenmiş. Uzak Doğu halklarıyla, Maya, Aztek, İnka ve Amerikan 

Kızılderililerinin totemlerinde gördüğümüz Gorgo başı tasvirleriyse, Perseus ve Medusa mitosunun  

kaynağına açıkça işaret eder. “Erg= Erk” kelimeleri, Türkçede güç, kuvvet anlamlarına geliyor. Bilimsel  

anlamıysa, C-G-S (santim-gram-saniye) dizgesindeki enerji birimi. Bu kökten oluşan ismin, günümüzdeki  

Türkçe’de olduğu gibi, bir yerin konumuna işaret ettiği açıktır. Platon’da Kritias  Asya’ya “Ampheres” diyor. 

Yani, AMPHERES= (“Amp” kökünden Ampere): Elektrik akımının (Marduk-Apollon Karneios olayı) en güçlü 

yaşandığı yer anlamına geliyor. Nuh tufanı sırasında, Karneios olayının en etkin görüldüğü yerler, Hoang-Ho 

(Pyrphlegeton=Ateş) nehrinin geçtiği Yen-men ve Datong volkanik bölgeleriyle bunun batısında kalan Ordos 

platosuydu. Türkler de, tıpkı Antik Ön Asya, Anadolu ve Yunan topluluklarında olduğu gibi, atalarından gelen 

isimleri, göç ettikleri yeni topraklardaki benzeri coğrafyaya vermiş olmalılar. Chavannes, Tokharistan’a  (T’ou-

ho-lo) değinirken, kuşkusuz kökeni Ordos’a dayalı “Demir Kapılar dağı”ndan bahsediyor. Bu çerçevede İÖ 4. 

binde, özellikle bu bölge ve Çin’in Sichuan Soğuk bataklıklarında (Hades bataklıkları) Etkin olduğu anlaşılan 

Karneios olayıyla, “Ergenekon” adı arasında bağlantılı olduğu ortada. Bu bağlamda Ergenekon’un üç kelimenin 

bileşkesi olarak anlamı: Erg= Güçlü elektrik akımının olduğu yer, Erk-Nun-Ölüm denizi-Akheron; Enek: Saban, 

saban sapı (plow-handle); On: Türkçede, defetmek. Düzeltmek. İslah etmek. Başından savmak (belayı-to heal 

up. To improve. To mend; Düzeltip daha iyi hale sokmak (to mend); kutsal varlık, anlamlarına göre: 1.Erg nehri 

boyunca toprakların islah edilip sabanla tarım yapılan alan; 2. Erg nehri boyunca, tufan olayını başından  

defedenlerin, buradaki toprakları düzelterek sabanla tarım yaptıkları topraklar; 3. Tufan olayından sonra, Erg 

nehri boyunca toprağı düzelterek başlarından geçen belayı savanların toprakları; 4. Sabanla, Ordos’tan Si 

Kiang’a kadarki kutsal topraklara sahip halkın oturduğu alan, şeklindeki çeşitli anlamları ortaya atılabilir 

görünüyor. Ergenekon, Ordos platosundan Si Kiang’a kadar olan toprakları kapsıyordu. Platon, a.g.e., 114. 

“Enek” ve “On” kelimeleri için Bkz. Redhouse Sözlüğü, Türkçe İngilizce (1974) Redhouse Yayınevi, İstanbul, s. 

342, 900. Megaron için Bkz. Sözen, M; Tanyeli, U. (2003) Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 

İstanbul, s.157. Akrisios için Bkz. Erhat, A. a.g.e., s.27, 28; Perseus, s.242; Danae, s.80. Çin’deki Büyük Lös ve 

metal eriyikleri hakında Bkz. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 26, s. 106, dn.57. Bkz. Hoang-Ho nehri 

(Pyrphlegeton). Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, s.104, dn.32. Yurdumuzda bir de, Hatay İli, Altınözü İlçesi’ne 

bağlı “Enek Köyü” vardır. 
104

 Haritada adı geçen Xinhailien (Hsin-hai-lien), Lianyungang’a (Liányúngǎng-Lien-yün-kang, Pinyin.Yuntai  

dağı yakınında) çok yakın. Günümüzde, Lianyungag’ın eski adı olarak geçiyor. Lianyungang’daki büyük  

gelişme nedeniyle, bu kentin sınırları içinde kalmış olabilir. Liman, denizde hakim olan bulutlu (sisli) havasıyla 

ünlü. İsmi de, sahip olduğu sisli havasıyla ilgili olarak verilmiş. 
105

 Türklerde Tüylü kotuz (Yak öküzü) sembolüdür. 
106

 İskitler’deki benzer Ares orakl ve Khalybia’lılar için Bkz. Herodotos, a.g.e., I.28, IV.62,VII.76, dn.287. 
107

 Eti’ler (Ethi’ler) ismi kullanılmak istenmez Hitit’ler için. Tıpkı Mısır tanrısı Djehuti’de olduğu gibi, bu ismin 

kullanılması da yasaktır, yasaklıdır, bilimsel sayılmaz. Yabancılar söyledi diye, biz de kullanmayız tabii. Zira 

“Ethi…opia”yı, yani ikinci kökenimizi hatırlatır. Ethi’ler İÖ 2. binde, büyük olasılıkla, tufan sonrasında 

Afrika’dan, önce Mezopotamya, ordan da Anadolu’ya geçmiş kavimlerdir. En geniş topraklara sahip oldukları 

dönemlere ait haritalara bakacak olursak, Ethi’lerin topraklarının, Mısır’a doğru uzanan bir yol oluşturulduğu 

açıkça görürüz. Oysa aynı haritada, geldikleri iddia olunan Kafkaslar bölgesiyle bir ilişkilerinin olmadığı 

ortadadır. Hele, Mısır’la olan ilişkileri de bu kapsamda ele alınmalıdır. Halikarnas Balıkçısı’nın Duvarcı 

Kykloplar hakkındaki görüşünün tam aksine, büyük boyuttaki taşları taşıyabildiği anlaşılan Mısır’daki Milli 

manivela makinasına ait bir duvar resminin, Deir-el-Medina’daki bir mezarda bulunması, bu iki kültür arasındaki 

bağlantının kanıtını oluşturur. Mezar,  büyük olasılıkla, günümüzde “Kepçe ustası” dediğimiz gibi, “Kyklop 

ustası” olan bir Mısırlıya ait olmalıydı. Kyklopes (Kyklop’lar), Bkz. Erhat, A, a.g.e., s.187, 188. 
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olan “Lybia” adı, Homeros ve Herodotos’un Aithiopia’sını işaret etmesi yönünden dikkat 

çekicidir. “Kha...Khan= Han, hanlık” anlamıyla birleştiğinde “Aithiopia Hanlığı” anlamındaki 

kelimenin, Lemuria’dan sonraki kökenlerinin Aithiopia olduğunu ortaya koyar. Homeros, 

Aithiopia’da olduğu kuşkusuz olan Elysion ovasından ve Phaiak kralı Alkinoos’tan 

bahsederken değiniyor sarışın Rhadamantys’e.
108

 Aithiopia’da bu fiziksel yapıya sahip olan 

insanlarla “Khalybia” adı birleştiğinde, ikinci kökenlerinin neresi olduğu ortaya çıkıyor 

Karadenizlilerimizin. Bu toplum, Kroisos (Krezüs) döneminde (İÖ 560-540) Karadeniz’in 

(Eukseinos Pontos) güneyinde Giresun (Kerasous) ve Ordu (Bozukkale-Kotyora) civarlarına 

yerleşmişlerdi. Saf Ainu, ya da Lemuria’lı oldukları açık olan, sarışın, mavi gözlü, 

Rhadamantys soyundan Khalybia’lılar, günümüzdeki Karadenizlilerdir.  
 

Fig. 37: Çözgü ağırlıklı dokuma tezgahı: A= Enlemesine 

işlenen dokuma iplikleri; B= Çözgü ağırlıkları; C= Dokuması 

tamamlanmış bölüm; D= Dokumaya hazırlanmış düşey iplik 

sıraları. 
(www.dokuma.org/dkmclk_trh_dosyalar/image007.jpg). Uyarlama. 
 

 

Özellikle, resimlerdeki çözgü ağırlıklı dokuma tezgahı 

tasvirleri, bu makinanın, Batı’dan doğuya getirildiği 

tezini savunan Barber’in iddialarını çürütecek, en belli 

başlı kanıt (fig.37, 38a, b). Benzer belgelerin Mısır’daki 

varlığı, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya getirildiği 

açık olan dokuma tezgahlarının, İÖ 4000- 3500’den önce 

(Çatal Höyük’te İÖ 6000), Asya’da keşfedilmiş 

olduğundan başka bir şeyin göstergesi değildir. Buna ait 

belgeleri, Çin’de gördüğümüz en ilkel örnekten 

(Fig.39a), Mısır’a geçen ve burada biçimlenip yatay el 

tezgahlarına dönüşen aparatların varlığından anlıyoruz (Fig.39b). Ancak Avrupa’da aynı, 

veya daha eski bir tarihe ait olmak üzere, Çin’dekinin bir benzeri, ya da daha ilkel bir dokuma 

tezgahı türü bulunursa, Barber’in savı tabii ki kanıtlanmış olacaktır. 

 

 
 

Fig. 38: a. Barber’e göre, Hami yakınlarında, Qizilchoga’daki bir gömüde ele geçen, İÖ 1200 - 700 

arasına tarihlendirilmiş,  kabarık çapraz biçimde dokunmuş, ekose kumaş parçası. Açık kahverengi, 

açık mavi ve beyaz ipliklerden çizgiler oluşturularak dokunmuş; b. Aynı kumaşın, günümüzde tekrar 

dokunmuş hali. Giysi birbirine, üzeri açık mavi renkte yün ipliğiyle kaplı, yine aynı iplikle dikili bir 

düğmeyle tutturulmuş. 
Greek Archaeologist Discover Rare Example Of 2700-Year-Old Weaving: 

(www.freerepublic.com/focus/f-news/1830951/posts-39k). 

 

 

Barber’in ileri sürdüğü çözgü ağırlıklı dokuma tezgâhlarının benzerlerini, Aztek’lerde de 

görüyoruz. Hatta, gelinin damadın evine getirilmesiyle ilgili olarak, günümüzde bile hâlâ 

                                                 
108

 Homeros, a.g.e., IV.564; VII.323. 

      

http://www.dokuma.org/dkmclk_trh_dosyalar/image007.jpg
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1830951/posts-39k
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sürmekte olan Anadolu geleneklerini hatırlatan evlilik törenlerini gösterir belge, son derece 

dikkat çekicidir.
109

 

 

Fig. 39:  a. Çin’de kullanılmış bir askılı el dokuma tezgahı. Olasılıkla, bu tip tezgahlar arasında en 

ilkel tipi temsil etmekteydi; b. Mısır’da, Firavun Chnem Hotep’e (İÖ 1950) ait mezarda betimlenmiş 

yatay el tezgahı. Çin’deki örnekten biraz daha gelimiş olduğu görülüyor. 
a. (www.paivatar.com/.../graphics/cmot/22-loom.jpg). 
b. (www.cs.arizona.edu/.../SAMPLES/rhl_anct.gif). 

 

 

Dokuma tezgahlarının en ilkel örnekleri, sırasıyla şöyle: 1. Askılı el dokuma tezgahı 

(bulunduğu yer Çin); 2. Yatay el tezgahı (bulunduğu yer, Mısır); 3. Çözgü ağırlıklı el tezgahı 

tipleridir (bulunduğu yer, Tarım havzası). Tezgahların gelişim süreçleriyle, modelleri bile, 

Tokar’ların göç yollarına işaret ediyor. Bize göre, dokuma tezgahının keşfedildiği tarihle 

Tokar kelimesinin anlamı, yine bu ismin içinde yatmaktadır. Kâşgarlı Mahmûd, “toqīdı” 

kelimesinin, dokumak anlamına geldiğini açıklamış. Yani, kelimenin kökü olan “toq-toc= 

dokuma” demektir. Bu bağlamda “Toq er” ya da “Toqar-Tochar” adı, “Dokuyan er” ya da 

                                                 
109

 Buradaki dokuma tezgahı, oturan insan figürünün biraz ilerisine dikilip yüksekçe bir sopaya bağlanmış.   

Oturan kadın, tezgahın kendisinden tarafa olan ucuna dizleriyle basarak ona, yaklaşık 45º’lik bir eğim 

vermesiyle dokumasını yapıyor. Dolayısıyla tezgah, yatay bir yer tezgahıdır. Bu tarzın, çözgü ağırlıklı 

tezgahların keşfinden bir önceki aşama olduğu ileri sürülebilir görünüyor. Townsend, R. F. a.g.e., s. 167, 172, 

173, Fig.105, 111. 

 
 

http://www.cs.arizona.edu/.../SAMPLES/rhl_anct.gif
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“Tokur-Tokhur”, yani Dokur’la aynı.
110

 İÖ 4000- 3500’lerde, dokuma tezgahının ne denli 

önemli bir keşif olduğu düşünülecek olursa, bu çok önemli buluşun, bir topluluğa “Dokumacı 

toplum” ismini vermesi akla uygun geliyor. Tıpkı günümüzdeki “Bilgisayar toplumu” 

dememiz gibi. Çin’de, ilklerinden birini gördüğümüz “askılı el dokuma tezgahı” örneği, 

bunun en belirgin kanıtı.
111

 Bu belge Barber, Grousset
112

 ve aynı çizgideki diğer batılı bilim 

adamlarının, Tokar’lar (Dokur’lar) hakkında ileri sürdükleri tüm iddiaları geçersiz kılacak 

nitelikte görünüyor. Kelimenin açılımını, diğer diller yönünden ortaya koyabilmekse 

olanaksız. Zira kelimenin kökü olan “Toq= Tok”un, arı Türkçe olduğu ortada. 

 
Fig. 40: Moğol ve Türklerin Erg (= Erk) 

nehri olarak adlandırdıkları Akheron. 

A= Yen-men ve Datong tektonik 

alanları; B-B= Erg nehrine paralel 

toprakları kapsayan ve olasılıkla Tokar, 

ya da Chou Türkleri tarafından 

Ergenokon olarak adlandırılmış bölge. 

Bu dönemde demir, henüz ergitilip 

işlenmiyordu. Ancak, Chou homo 

erectusu tarafından keşfedilen demir 

filizleri, soğuk döğme tekniğiyle 

şekillenmiş olabilir. herşeye karşın, İÖ 

5000’lerden, İÖ 1050’lerdeki Chou 

Türklerine gelinceye kadar Ordos’un, 

Danae mitosundaki tuç oda olduğu ve 

bu dönemde “Demir kapılar” olarak 

değil, fakat “Tunç kapılar” olarak 

adlandırılmış olması, olasıdır (Hrt. 

Atalay, Y.).
113

 

 

Askılı el dokuma tezgahının gelişmiş ikinci modelinin Mısır’da bulunması ise, bize göre 

Tokar’ların göç yollarının bir başka kanıtını oluşturuyor. Çatal Höyük’te bulunan dokuma 

türüne göre, el dokuma tezgahlarının gelişimini şu şekilde tarihlememiz olası görülebilir: 

I. Askılı el dokuma tezgahları (Uzak Doğu’da Tokar’lar ve oradan Anadolu’ya 

göçen Çatal Höyük’lüler), en geç İÖ 6000. 

II. Yatay el dokuma tezgahları (Mısırlılar), en geç İÖ 3000. 

III. Çözgü ağırlıklı el tezgahları, (Tarım Havzası’na 2. kez dönen Tokar’lar), en geç İÖ 

2000.  

 

Bu sıralama aynı zamanda, Tokarların göç yollarını saptamamızdaki bulguyu da destekler 

içeriktedir. 

 

Tokar mumyaları üzerinde, Çin’de gerçekleştirilen genetik testlerdeki politik entrikalar, 20 

Nisan 2005’te ArchaeoBlog’ta ortaya dökülmüş.
114

 Avrupalıların, bir ırkı kendilerine 

bağlamaktaki aceleci tutumlarının ardında yatan gerçekleri kavramak, hiç de zor değil. Bu tip 

                                                 
110

 Toqīr= Dokur; Toqīmāq= Dokumak. Kâşgarlı Mahmûd’un verdiği örnekse şöyle: “er b z Toqīdı: Adam 

pamuklu kumaş [bez veya başka bir şey de olabilir] dokudu.      
111

 Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., s.579. 
112

 Grousset, R. a.g.e., s.69, 70. 
113

 Bkz. Danae. Erhat, A, a.g.e., s.80. 
114

 Konuyla ilgili bölüm için Bkz. Europens in Ancient China: (www.white-history.com/china.htm-43k). 

http://archaeoblog.blogspot.com/2005_11_01_archive.html....: 19 April 2005 URUMQİ, China-After years of 

controversy and political intrigue. 

 

http://www.white-history.com/china.htm-43k
http://archaeoblog.blogspot.com/2005_11_01_archive.html
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yargıların, bilimsel verilerden yoksun, yanlı, gerçekleri çarpıtıcı ve aceleyle yapıldığı açık. 

Yıllar sonrasında uygulanan yeni ve bilimsel araştırmalar sayesinde elde edilen kanıtlar, 

politik entrikalardan doğan gereksiz tartışmalara son verir niteliktedir. Gerçekleştirilen 

genetik testlere göre, buradaki halkın, Uzak Doğu kökenli olduğu ve binlerce yıl öncesinden 

Kafkasları aşarak Çin’in Tarım havzasına gelip yerleştikleri kanıtlanmıştır (Fig.40). Ancak 

yabancı bilim adamları, bu göçlerin Çin’den başlayarak, Asya’nın güneyinde Hindistan, İran 

ve Kafkaslar üzerinden gerçekleştirildiğini iddia ederken, Afrika üzerinden gerçekleşmiş göç 

fikrinden kaçındıkları; İlyada ve Odysseia’da Homeros’un, Herodot Tarihi adlı eserde de 

Herodotos’un anlattıklarını hesaba katmadıkları anlaşılıyor. Aithiopia’ya asla değinmemeleri 

ise, son derece dikkat çekici.  Yukarıdaki açıklamayı günümüze örnekleyecek olursak; kent 

dışı toprakları bırakıp, aynı kentteki bir mahallenin doğusundaki bir sokaktan hareketle, 

güneydeki sokaklara inip, daha sonra batıdaki sokakları dolaşmalarının ardından, tekrar 

çıkmış oldukları aynı merkeze dönmelerine benzetilebilir ki, bunun ne o dönem ve ne de 

bugün için hiçbir anlamının olmadığı ortadadır.  

 

Esin: “...360’dan önce Batı Türk kağanı T’ung Yabgu’nun oğlunun atası olan Toharistan 

Yabguları sülalesinin, Kunduz ve Beth’te iki ordu’su vardı. Diğer bir Kök Türk beyinin 

ordu’su Fo-li-şe-sa-tang-na’daydı (Chavannes transkripsiyonu: bugünkü Kabil)...” derken, 

Türklerlerin dayandığı en eski ataları olan Tokar’larla aralarındaki akrabalık ilişkilerine 

değinmekte, dolayısıyla onların kökenlerine de işaret etmektedir.
115

 

 

 
 

Fig. 41: a. Berlin’de, Prusya kültürel faaliyetleri çerçevesinde sergilenen bir Tokara el yazması; b. 

Bir tahta parçası üzerindeki Tokara yazısı. 5. – 8. yüzyıl,. Kuça-Çin. Tokyo Ulusal Müzesi. 
a. Tocharische Sprache-Wikipedia: 

   (de.wikipedia.org/wiki/Tocharische_Sprache-3). 

b. Tocharian languages-Wikipedia, the free encyclopedia: 

    (en.wikipedia.org.wiki/Tocharian_languages-62k). 

 

 

Bir Türk tekstinde tespit edildiğine göre, Tokara “A”, yani Turfanca “twgry” olarak 

tanımlanmış (Fig.41a, b). İÖ 7. yüzyılda Serika (Serica) adıyla Güneydoğu Asya’da yerleşmiş 

diğer bir topluluk, gür sarı saçlı, mavi gözlü Seres’lerdi (Ser’ler-June’ler. Fig.42).
116

 Antik 

yazarların genel kanısına göre Seres’ler, ipek yapımıyla pazarlamasında ustalık kazanmışlar. 

Bazı coğrafyacılara göre, bu Greko-Romen
117

 ağırlıklı halkın Sinae adıyla, Pasifik’ten (Büyük 

                                                 
115

 Esin, E. 2003, s.60. 
116

 Gumilëv, L. N. (2005) Hunlar, Çev. D. A. Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, s.37. 
117

 Bu coğrafyacılar, İÖ 7. yüzyıl sonrasında bile, Asya olarak Anadolu’dan başka bir yer bilmeyen Greko- 

Romen kökenli ahalinin, İÖ 7. yüzyılda Hoang-Ho nehrine kadar geldiklerini neye dayanarak iddia ettikleri  

merak konusudur. Geliş yollarında, artlarında bıraktıkları Greko-Romen kökenli belgelerin, kanıtlarıyla birlikte 

gösterilmesi gerekir. 
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Okyanus) Çin’e vardıkları ileri sürülüyor.
118

  Bize göre bu merkezin, Pasifik’teki Thoku ve 

Hokkaido adaları olduğu meydanda. Bu topluluklar, Tokar’ların göç yolları sonunda, Asya 

steplerine vardıklarında, Seres adını aldılar. İddiaya göre diğer bir kısmına, Antik dönemdeki 

Çinliler Seres derken, Hint-Avrupalılarla karışık Sinae’ler ve olasılıkla önceki 

konfederasyonlarını kaybeden Türk halkları, Hintlilerle ilişki kurmuşlar. Çinliler ve tüm 

Parth’larla, daha sonraki Sasani Persleri ve Romalıların da bu ilişkiyi yürüttükleri ileri 

sürülüyor. Plinius (İÖ 23- İS 79), bunların Moğol kabileleriyken, Kafkas halklarından 

olduklarını, bir arada yaşarlarken, buradaki halkın yarısını oluşturduklarına değiniyor.
119

  
 

Plinius’un Seres’ler hakkındaki anlatıları, Pausanias’ın Sericians adlı yapıtında anlattığı 

şekliyle, bu halkın İskit ve Hintlilerin birleşiminden doğan nesilleri olduğu söylencesini 

ortaya çıkarmış. Sonuçta elde ettikleri genel kanı ise, her iki kabilenin de, her nasılsa Hint-

Avrupa halklarından olduğu şeklinde.  

 
Fig. 42: Tokar’ların İÖ 7. 

yüzyılda, Asya’daki 

yerleşim alanları, Orta 

Asya kabileleri ve  

Serica’da June’ler 

(Seres’ler). 
Turkic World-Huns Dateline-

1766 BC-336 AD: 

(www.s155239215.onlineho

me.us/turkic/70_Dateline/71_

Huns/hun%20dateline%201

%20En.htm-28k). 

(Uyarlama, Atalay, Y.). 

 

 

Tokar dilinin, Antik 

Türkçenin kökenini 

oluşturduğuna ait 

veriler, pek çok bilim adamının sert tepkisine karşın, günümüze kadar geçen süre içinde 

oldukça yaygınlaşmıştır.
120

 İşte bu noktadaki bilim dışı görmezlik ve saptırmaların tarih 

önünde sorgulanması gerekiyor. Tarih üzerinde oyun oynanmamalıdır. Matematik biliminden 

çok daha dikkat isteyen bu dalda, şimdiye dek yapılmış, halen yapılan ve bundan sonra da 

yapılacağı anlaşılan yanlı açıklamalar son derece yanlıştır. Araştırmalar tamamen bilimsel 

dayanaklara ve bunları yönlendirecek sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Yoksa yakın bir 

gelecekte gün yüzüne  çıkacak gerçekler, geride  kalacak  bizlere ekonomik  getirilerin 

dışında, onuru olanlar için utançtan başka bir şey bırakmaz ardımızda. 

 

Seres’lerin dikkat çeken fizik yapıları; kaba gövdeli ve sesli olmalarına karşın, zayıf “twgry= 

twiggy”
121

 ve kötü görüntüleriyle uyum sağlamayan normalin üzerindeki boyları, mavi gözleri 

ve kırmızıya çalar saçlarının olmasıydı. Modern coğrafyacı ve etnolojistler, Çin kaynaklarında 

                                                 
118

 Seres’lerin “Sinae” adı, Mısır’daki Sina yarımadasını hatırlatmaktadır. Mısır’dan geldikleri açık olan   

Seres’ler, yabancı bilim adamlarına göre, Akdeniz’den Atlantik’i geçerek Amerika’ya varmış, kıtayı ve Pasifik 

Okyanusu’nu enlemesine geçip Asya’ya gelmişler? Bize göre göç yolunun, Sina, Hazar denizinin güneyi  

ve Kuzey Hindistan olduğu açık. İsmin sonunda yer alan “…e” eki de bunu gösteriyor. 
119

 Plinius, Caius-Secundus (Büyük), The Natural History, Böl.XX “Seres’ler”. 
120

 Krauze, V. (1959) “Toharian language / Toharian languages: Collection of articles”. Moscow, s.44. 
121

 İng. İnce dala benzer veya buna ait. Bu isim, 1970’li yıllarda, tüm dünyada yaygın hale gelen, zayıflıkla ilgili  

bir moda türünü oluşturmuştu. 
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açık tenli oldukları hakkındaki kayıtlara göre, Seres’lerin büyük bir kısmının Hint-Avrupalı 

kabilelerden oldukları konusunda aynı fikirdeler.
122

 Bu ifadelerdeki, “Greko-Romen; Moğol, 

Hint-Avrupalı; İskit-Hint; Türk” gibi yakıştırmaların, netlik kazanmayan karmaşık 

tanımlamalar olduğu ortada. Oysa, temelde Ainu ve Tokar kökenli olan Twgry’leri bir 

çorbanın içine atarak, sonuçta bunlara Hint-Avrupalı adını takmak, ancak bilim dışı kanılarla 

başarılabilecek bir kargaşa yaratmaktadır.  

 

  
Fig. 43: a= Mısır Ölüler kitabında,

123
 Erg nehri (Nun, Ölüm denizi, Akheron)

124
 sembolü olan Re’nin 

(Ra) kayığı, tufan olayının koptuğu ilk topraklarda. Henüz göç gerçekleşmemiş. Nun, Re’nin güneş 

kayığını elleriyle başının üstünde taşıyor. Bir gün öncesinde şafak vakti meydana gelen olay 

sonrasında, kendi adıyla anılan, çamurlu bataklık hale gelmiş, yeryüzündeki hayatı tüketmiş denizde, 

yani Erg nehrinde betimlenmiş. Kayıktakiler, soldan sağa= Yaşlı Horus, Maat (Mait),
125

 Kheper 

(Kheperi),
126

 Re, Geb (Sebi Deb, Qeb),
127

 Heka (Hike),
128

 Hu ve Sia (Saa);
129

 Orta panodaki dairesel 

tasvirler, Afrika’ya varıldıktan sonra, kayıtların düzenlenmesi işlemlerinin başlamasına ait gün, ay, ya 

da yılları gösteren zaman göstergesi olabilir.
130

 Altta, olasılıkla Djehuti’nin yığın halindeki 
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 Sericia-Wikipedia, the free ancyclopedia: (www.en.wikipedia.org/wiki/Sericia-22k). 
123

 Bu kitabın kaynağının, Nun (Ölüm denizi, Erg nehri, Akheron ırmağı, Lo nehri) denizi olduğu ortadadır. 
124

 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 ilişkili olduğu kanısındayız. 

      
125

 Moral, uyum, adalet, gerçeklik ve kozmik nizam tanrıçasıydı. 
126

 Her gün, sabahları tekrar doğan güneş diskiyle, yeniden doğumu simgelemiştir. 
127

 Eski Dünya topraklarının (Asya) tanrısıydı. Atum ve Nut hariç, Osiris ve tüm tanrıların babası sayılmıştır. 
128

 Tüm sihir, doğaüstü güçler ve mucizelerle büyücü, sihirbaz, hekim tanrıçasıydı. Tanrıça bu hünerleriyle Uzak  

Doğu ve Amerika kıtasındaki Türklerle Kızılderililerin, şaman ve büyücülerini hatırlatır.  
129

 Tanrı Re’nin Güneş kayığının bekçileriydiler. 
130

 Tevrat’taki verileri, günümüz takvimine uygularsak, Tufan, İÖ 3500’de şubat ayının 17’sinde, yani İÖ 

17.02.3500’de başlamış. Kırk gün yağan yağmur İÖ 27.03.3500’de bitmiş (Şubat ayının 30 gün üzerinden 

hesaplandığı anlaşılıyor). Ancak, çöküntülerden oluşan su yüksekliğinin, tufanın başlangıcından, yani İÖ 

17.02.3500- İÖ 17.07.3500 arasında 150 gün sürdüğü anlaşılıyor. Buna göre gemi, İÖ 17.07.3500’de Ararat’a 

(Klimancaro) oturmuş olmalı. İÖ 01.10.3500’de dağların başları görünmüş. Kırk gün sonra, yani İÖ 

10.11.3500’de, toprağı denemek için kunguz ve güvercin gönderilmiş. Yedi gün sonra, İÖ 17.11.3500’de  

gönderilen güvercin konacak bir yer bulamadığından, gemiye geri dönmüş. Bundan da yedi gün sonra, İÖ 

24.11.3500’de gönderilen  güvercin, ağzında yeni koparılmış bir zeytin yaprağıyla dönünce, suların iyice 

çekilmiş olduğu anlaşılmış.  İÖ 01.01.3499’da toprağın yalnızca yüzeyinin, İÖ 17.02.3499’da da tamamının 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Sericia-22k
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papirüslere yazılı, ortaya yığılmış yolculuk kayıtları, bunun iki yanında yer almış Nun ve Nunet 

tarafından rulo halinde toplanıyor; sağdaki panoda, yine Nun tasvir edilmiş. Toplanan kayıtları 

arşivliyor; b= Her iki yandaki yazıtların altında, orta panoda yer alan 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),
131

 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.
132

 Her iki öküzün de, bir 

                                                                                                                                                         
kuruduğu anlaşılıyor. Buna göre, şayet Djehuti’nin tuttuğu notlar İÖ 17.02.3500’deki tufanın başlangıç tarihiyle, 

dağların başlarının göründüğü İÖ 01.10.3500 tarihleri arasındaki sekiz ayı kapsıyorsa, tasvirdeki sekiz nokta, bu 

sekiz aya ait belgeleri içeriyor olabilir. Djehuti, bundan sonra İÖ 17.02.3499’a kadarki zamanı ise, karaya çıkma 

çalışmalarına ayırmış olmalı. Tevrat, Tekvin: 7.1-17, 24, 8.1-14. 
131

 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. 
132

 “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 
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şeyler sezinlemiş gibi, göğe doğru bakmaları dikkat çekici. Zira öküzler tarla sürerken, daima yere 

bakarlar; 4= Burasının Afrika’daki Nil nehri ve Mısır olmadığını, tıpkı Odysseia’da Homeros’un 

büyücü Kirke’ye söylettiği Hades bataklığı betimlemesinden 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.
133

 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, Hristiyanlık’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. krş. Fig. 44), 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.
134

Amenti-Vikipedi: (tr.wikipedia.org.wiki/Amenti-25k). 

 

 

Herşeyden önce bizler dahil, tüm dünya olarak hayranlığımızı gizleyemediğimiz, ancak 

birden bire ortaya çıktığı iddia edilen, dolayısıyla sahipsiz bırakılan Mısır kültürünün, onların 

dediği gibi sahipsiz olmadığı konusuna açıklık getirmemiz gerekiyor (Fig.43-46). 

Carpiceci’nin Mısır kültürünü oluşturan Asyalı göçmenler hakkındaki saptamasına ek 

olarak,
135

 Antik Mısır halkının ikinci kökeninin, Uzak Doğu’dan sonra Aithiopia olduğunu, 

bir makalede yer alan tespitler açıkça gösteriyor. Yazıda, Nuh’un “gofer” dediği ağacın, servi 

ağacı olduğu belirtilmiş.
136

 Konunun ilginç yanı, ağacın Aithiopia ile olan bağlantısı. Şöyle 

deniyor makalede: “Mısır’da XXV. sülaleden (Ethiopian dynasty) kral Piankhy (Phiy-Piye-

Piy, İÖ 747-716), geçmişten kalan ya da günlük bilgi ve belgeleri acilen korumaya alabilecek, 

güvenilir bir kişi olarak, Nuh’un Aethiopia’lı siyahi neslinden olan Rodophos’un erkek 

kardeşi Taharka’yı (Taharqa) görevlendirmişti. Rodophos Mısır’da, tanrı Amon’un sembolik 

                                                                                                                                                         
Büyük tufandan doğan korku?). Chinese-English Dictionary: (www.mandarintools.com/worddict.htm-10k). 

MDBG Chinese English Dictionary. 
133

 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, brd. 
Fig.51b. Coe, M. D. a.g.e.,s.24, 25, Res.X. 
134

 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 
135

 Carpiceci, A. C. (1998) Art And History  of Egypt,  Casa Editrice Bonechi,  Florence, s. 5. 
136

 Bize göre, Tevrat’ta Nuh’un gemisini yaptığı söylenen Gofer ağacı, servi ya da sedir ağacı değil, Latince adı  

“Metasequoia glyptostroboides” olan Su Ladini’dir. Bkz. brd. s.111, 112, Fig.119.     

http://www.mandarintools.com/worddict.htm-10k
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karısı olarak “Kendini adamış tanrıça” durumuna gelmiş, bu kişiliği nedeniyle de Afrika, 

Asya ve Avrupa’daki
137

 tapınak rahibeleri arasında üst seviyeye erişmişti. Adı tam olarak 

Thyia olan tanrıça, servi ağaçlarının kutsal anasıydı.
138

 Aynı zamanda akıl ve bilgelik 

tanrıçası olarak Athena Nikepheros olarak da anılmıştır. Siyahi Athena ise, akıl ve bilgelik 

yanında zafer tanrıçasıydı. Tanrıçanın bu karmaşık karakteri, onun ırk olarak Aithiopia’lı 

olduğunun göstergesidir”.
139

  
 

Fig. 44:  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 betimlemelerine 

benzerlikleriyle dikkat çekiyor. 
Karst Landscape and Tourism Exploitation araund 

Fengyu Cave, China: 

(www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-10 k). 

 

 

Servi ağaçlarının tanrıçası Thyia’nın Aithiopia’daki varlığı, Nuh’un gemisinin Lübnan’daki 

ünlü servi ağaçlarından yapılmadığını ispatlar. Ayrıca, Aithiopia’dan Mısır ve 

Mezopotamya’ya, bu ağaçtan yapılmış bir gemiyle geçilemeyeceğinden, bu durum, geminin 

Uzak Doğu’da yapıldığının açık göstergesidir. Yalnızca makaledeki bu bilgiler bile, Nuh’un 

Asya’dan Afrika’ya vardığı hakkındaki savımızı destekliyor. Bu destek, İÖ 5. bin başlarıyla 

İÖ 4. bin ortaları arasında, Asya’dan gelip gemisiyle Aithiopia’ya çıkan Nuh ve Tokar 

halkının varlığına kadar iner (Fig.47a, b, 48).  
 

Fig. 45:  Ergenekon’da keşfedilmiş “Enek= Saban”ın 

ahşap ve bronzdan, ilk modellerine benzer şekilde 

yapılmış modern bir sabandan görünüm. 
(www.monticello.org/gallery/innovations/plow.jpg). 
 

 

Türklerin Akheron’a “Erg nehri” demeleri 

dikkatleri bu deyim üzerinde toplamaktadır. 

İstanbul’un Byzantion döneminde, Trakya’dan gelip Eleutherion Limanı’nda (Yenikapı 

Limanı) Propontis’e (Marmara Denizi) dökülen Lykeios (Lykos= Kurt) deresi, tıpkı 

mitoslardaki Akheron ırmağı gibi kabul görüyordu. Konuyu biraz açacak olursak, Apollon 

Lykeios’un,
140

  “Lykeios=Kurt” adından türetilmiş olan Likya’lılar (Lykia-Lykeia) adı, Orta  

 

                                                 
137

 Roma ve Yunanistan kastediliyor. 
138

 Thyia (Thuia). Herodotos, a.g.e., VII.178.  
139

 Thyia:Tree of Wisdom: (www.viewzone.com/thyia.html-20k). 
140

 Esin, olasılıkla Kök Türk kağanlarından gelen Hakanlı Türk ilig’ine, Yusuf Has Hacib’in iki hanedanlık  

ünvanıyla hitap ettiğinden bahsetmektedir: “Ay Kök-böri” (Ey semavi [veya gök renkte] kurt). Bu ünvanın,  

Apollon Lykeios “kurt Apollon”la olan ilişkisi, Apollon’un da göksel (semavi) bir ışık gücü olmasından ileri  

gelmektedir. Zira Apollon, Karneios ünvanıyla, marduk (Tishya-Pushya) gezegeninin dünyaya yakın geçişi ve 

atmosfere sürtünmesi sırasında çıkan muazzam ışığın da temsilcisidir. Bu olay, bugünkü Çin’de Zhoukoudian, 

Yen-men ve Datong tektonik alanlarında, yaklaşık İÖ 4000-3500 tarihleri arasında oluşmuştu. Esin, E. a.g.e., 

s.207. 

 

 

http://www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-10
http://www.viewzone.com/thyia.html-20k
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Fig. 46: XXV. sülaleden Mısır kralı Piankhy. 
(www.historyforkids.org/.../pictures/shabaka.jpg). 

 

 

Asya Türklerine ait Ergenekon destanına olan göndermesi nedeniyle, ilgi 

çekicidir.
141

  Dolayısıyla, Erg nehrinin İÖ 6.-5. binlerdeki adının Lykeios 

olarak adlandırılmış olduğu olasılığı çıkıyor ortaya. 

 

Etrüsk kültüründeki duvar resimlerinde, Mısır ve Girit
142

 kültürlerine ait 

yansımaları yadsımak olanaksız (Fig.49). Bunlardan Orvieto’da, “Golini I” 

mezarında bulunan fresko, Etrüsklerin kökenine işaret etmesi yönünden son derece önemlidir. 

Sanatçının, cepheden tasvir edilmiş gövdeler ve profilden insan başı tasvirlerinden henüz 

tamamen kopamamış olduğu anlaşılıyor. Eser bu tarzıyla, kuşkusuz bizlere Mısır ve Minos 

sanatını anımsatır. Resim, iki ayrı yerde tahribata uğramakla beraber, sol üst tarafında, başına 

kurt kafasından post geçirmiş figürle, bunun sağ tarafındaki figürün hemen üst kısımlarında 

yer alan yazıtların zarar görmemiş olması, arkeolojik ve mitolojik veriler yönünden büyük 

şans oluşturmaktadır. 

 

Kurt başlıklı figürün üst kısmında “ΑΤΙ3=ATYS (Atis)”, bunun sağındaki figürün yukarısında 

da büyük olasılıkla “................= KAL : IR (H<E> (Kallirhoe)”
143

 yazıyor. Her iki figür, 

yüksekçe bir taht üzerinde yan yana otururken, ayaklarını yine yüksek bir rahleye vazetmişler. 

Tahtın ayakları, İonik volütler, lotüs ve palmet motifleriyle süslü bir hayat ağacı, yani 

sütundur.
144

 Ancak, volütlü sütun başlığının üzerinde yer alan abaküs (hesap tahtası-tamu-

ölüler diyarı), bunun üstünde oturanların öteki dünyaya intikal ettiklerine işaret ediyor. 

Atys’in, sağ elinde, sağ omuzuna dayanacak şekilde tuttuğu mızrağın etrafına bir yılan 

(Gigant’lar; Dragon; Uzak Doğu’daki volkanik lavlar) sarılmış; babaannesi Kallirhoe ise sol 

elinde, üzerinde kuş (Nuh’un güvercini) tasviri olan bir asayı (Büyük tufandan kurtuluşun 

sembolü) tutuyor. 

 

Eserin sağ tarafında, bacakları at şeklinde olan bir masanın üzerine, değişik formlarda pek çok 

keramik yığılmış. Bunların arka planında, şamdan biçiminde görünen, üst üste, ağızları 

aşağıya bakacak şekilde gösterilmiş mutfak keramikleri var. Diğer tarafta, masanın iki 

yanında dikili olan lambeder ayaklarına benzeyen nesneler üzerinde sembollere yer verilmiş. 

Bunlardan soldakinin üzerinde, Poseidaon’un oğlu Khrysaor’la Okeanos kızı Kallirhoe’den 

doğma oğlu Geryoneus’un sembolü, üç başlı yılan, yani üç kraterli Réunion adası tasvir 

edilmiş. Sağdaki sembol tam olarak anlaşılamıyor. Ancak, büyük olasılıkla yine Khrysaor’la 

Kallirhoe’den doğma Ekhidna’nın sembolü olabilir. Sembollerin tabana yakın kısımları, aslan 

ayağı şeklinde betimlenmiş. Yani Geryoneus ve Ekhidna, bu insanlar üzerinde bir aslan kadar 

güçlü ve korkutucu, unutulmaz bir etki yaratmış. Bunların sağ ve solunda tasvir edilmiş iki 

                                                 
141

 Thomson, G. (1988) Tarih Öncesi Ege, Çev. C. Üster, Payel Yayınları, İstanbul, s.203. Ayrıca, “Ege’nin 

Anaerkil Halkları” için bkz. Thomson, a.g.e., s.187-242. Her iki mitosun aynı kökene dayalı, ancak ayrı 

zamanlara ait olduğu açıktır.  
142

 Tulunay, E. T. (1992) Etrüsk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Res.47a, b. 
143

 Libya (Etiyopya) kralı Lykos’un (Kurt) kızı. Atys’in babaannesi. Erhat, a.g.e., s.167. Lydos (Lydia’lılar) ile 

Tyrrhenos (Antik İtalyanlar) kardeştiler. Her ikisi de Atys’in oğullarıydı. Atys ise, tanrı Zeus’la Okeanos kızı 

Kallirhoe’nin oğluydu. Burada ifade edilmek istenen okyanusun Hint okyanusu olduğunu, Kallirhoe’yle Nil 

nehrinin (Nileos) kızları olan Khione’nin varlığından anlıyoruz. Bu nedenle, Kallirhoe Hint okyanusunu, 

dolayısıyla da Geryoneus’u (Réunion adasında, ikisi sönmüş, biri faaliyette olan volkanlardır. Geryoneus: Tıpkı 

Yen-men ve Datong’da olduğu gibi, ağzı eriyik metallerle kapanarak sönmüş volkan olan Cirque de Salazie; 

aynı özellikteki Cirque de Cilaos; Piton de la Fournaise volkanları) hatırlatır. 
144

 Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 26, s.107, 108. 
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Afrikalıdan soldaki çıplak ve ellerinde bir oinokhoe ile kulpsuz kyliks var. Sağdaki giyimli 

olanın da ellerinde keramikler olmalı. Ancak eserin bu kısmı hasar görmüş. Soldaki figürün 

ayakları at bacağının toynağına, sağdakinin ise aslan ayağına bastığı görülüyor. Bu işlem için 

her ikisinin de sağ ayaklarını kullanmış olmaları, bir inanca işaret ediyor olabilir. Yani Asyalı 

göçmenler, Afrika’ya gelirlerken at ve keramiklerinden başka bir şey getirememişler. Sağda, 

ayağı aslan ayağına basan figür, Afgrika’da yatay el tezgahlarında ürettikleri giysisiyle temsil 

edilmiş. Her iki elinde tutmuş olabileceği nesneler ise, herhalde Etrurya’ya kadar vardıkları 

ülkelerde geliştirdikleri teknolojiye işaret eder şekilde olmalıdır. At ayaklı masa üzerindeki 

keramikler, Etiyopya ve Mısır’dan, atın sayesinde vardıkları Mezopotamya, Anadolu, adalar 

ve Yunanistan’a yayılan teknolojiyi temsil ediyor. 

 

Eser, içerdiği kişiler ve taşıdığı sembollerle, açıkça Asya’dan yaklaşık İÖ 5. binde çıkıştan 

sonra, Afrika yoluyla İÖ 8. yüzyılda Etrurya’ya (Tyrrhenoi) kadar ulaşan, üç bin üç yüz yıllık 

uzun bir yolculuğun ifadesidir. 

 
Fig. 47: a. Bir Yunan vazosu üzerinde 

siyahi Dionysos (Taharka Aesiopis), 

karşısındaki Thyia’ya (Rodophos =Servi 

ağacı) şarap ikram ediyor. b. Martin 

Bernal’e göre, siyahi Athene 

(Tritogeneia).
145

 
a. Thyia:Tree of Wisdom: 

(www.viewzone.com/thyia.html-20k). 

b.(www.homestead.com/wysinger/ancientafrica

.html.98k). 

 

 

Atys (İÖ 6. yüzyıl), Herodotos’a göre Manes’in oğludur. Atys’in oğlu ise Lidya’lılara adını 

veren Lydos idi. Lydos’un
146

 Tyrrhenos adında bir kardeşi vardır. Lydos nasıl Lidya’lılara 

adını vermişse, Tyrrhenos da Tyrrhenoi’lere (Tyrsen’ler), yani Etrüsklere adını vermişti.
147

 

 

Atys’in babası Manes’in, tanrı Zeus’la Okeanos kızı Kallirhoe’nin oğlu olduğu göz önüne 

alındığında, Manes’in de, Büyük Okyanus’ta gerçekleşen tektonik felaketler nedeniyle, pek 

çok tanrı ve tanrıça gibi Aithiopia’dan Uzak Doğu’ya uzanan kökenden geldiği ortaya çıkıyor.  

 

Tasvirdeki Atys, lykeios (lykos=kurt) olarak tasvir edilmiş. Lidya’lılarda olduğu gibi, adlarını 

Lykeios’tan (Likya) alan Likya’lılarda aynı ünvanla tapınılan Apollon Lykeios’un, 

Etrüsklerde de benzer şekilde kutsandığı açık. Bu durum, her iki ırkın Anadolu’daki köken 

birliğini ve sürekliliğini göstermesi yönünden, son derece dikkat çekicidir. Aztek’lerin 

                                                 
145

 Athene’nin, Afrika’da Yüzü Yanıklar ülkesindeki (Etiyopya-Aithiope) Tritonis (Victoria) gölü yakınlarında  

bulunan şehri “Skherie” için Bkz. Homeros, a.g.e., V.34, VI.8, VII.79, XIII.160. Yunanlıların dört atlı araba ve 

Athene heykellerindeki giyim tarzını Libyalılardan (Aithiopia-Ethiopia-Yanık yüzlüler) aldıkları açıklaması için 

Bkz. Herodotos, a.g.e., IV.189. Aethiopia ve İonya’lı kadınların dinsel törenlerde çıkardıkları haykırışlar, 

Euripides’in tragedyasında, Bakkha’ların “Euhoi” çığlıklarına benzer çığlıklardı. Platon’da (Eflatun), ayın eski 

ışığı “aei= ay” olarak geçiyor. Moğol ve Türklerde Asya’daki Dionysos ayinlerinden doğduğu ortada olan 

Buyanhishig ritüelleriyle aradaki bağ için Bkz. Eflatun (1960) Küçük Diyaloglar, Çev.  T. Aktürel; S. Eyüboğlu, 

Remzi Kitabevi, İstanbul, s.321, 409a. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 23, s.79, 80. Bugün bile, Türklerde, ani bir 

hareket, ya da dokunuş anında çıkarılan “Ay!”, ya da “Aman!” anlamını karşılayan “Ay, Ay, Ayy!” 

ünlemlerinin, aynı kaynağa dayalı olduğunu düşünüyoruz. 
146

 Lydos’un, olasılıkla “Lykos” kelimesinin bozulmuş şekli olduğu anlaşılıyor. Yani Lidya’lılar, Lykos 

soyundan gelenlerdi. Dolayısıyla, “Lykeios” adının önce Lykos, daha sonra Lydos şekline dönüştüğü anlaşılıyor. 
147

 Herodotos, a.g.e., I.7, 57, 94, 171, VII.74. Erhat, a.g.e., s.196. 
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Historia Tolteca Chichimeca adlı eserinde yer alan kurt başlıklı figürle olan aradaki benzerlik, 

bu eserdeki nehrin, yani Akheron’un adının “Lykeios= Kurt nehri” olduğuna dair izler 

taşımaktadır (Fig.98b). 

 
Fig. 48: Siyah figürlü Amphora, yaklaşık İÖ 530-

520.
148

 Ressam Lysippides tarafından yapılan 

eserde, Siyahi Apollon çaldığı lir’le yine Siyahi 

Dionysos ve kanatlı ayakkabı giymiş Hermeias’ı 

eğlendiriyor. 
(www.chrysler.org/wom/images/amphora_thumb.jpg). 

 

 

 

 

 

 

Rusların saygın bilim adamlarından Zakiev’e 

göre, Uygur tekstleri, Tochri’lerin (Tokar’lar-

Tocharians)
149

  Farsça konuştuklarını 

göstermiyor. Uygurlar, şayet Tochri’lerin 

lisanını kullanmışlarsa, onlar da büyük olasılıkla 

Türk kökenliydiler. Bunun yanında, 5. - 7. 

yüzyıllarda, kesinlikle Türk oldukları bilinen 

Beyaz Hunlarla [Hephtalites= Ephtalites-

Epthalanos, Heftalit’ler (I-ta; Ye-ta)]
150

 birlikte, 

Tokar’ların da Orta Asya’daki Saka (Sakae-

Sakaes-Sakes)
151

 ve Massaget’lerle (Massagetai)
152

 çok sıkı ilişkilerde bulundukları biliniyor. 

Kaşgarlı Mahmud da, Tokar’ları (Tocharians-Tahia’lar) Türk olarak anar.
153

 Chavannes de 

aynı şekilde, Tokar’ların adetlerinin Türklerle (Tou-kie’ler) aynı olduğuna değiniyor.
154

 

Zakiev’e göre, kelimenin kökünü oluşturan “Tokaristan” adı, etnik bir ifade olan –topo 

kelimesiyle Özbek ve Kazak’lara kadar dayanmaktadır.
155

 Tokar’lar, Özbek’lerin kazandıkları 
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 Bize göre, İÖ 6. yüzyıla ait “Siyah figür”lü  vazo resimleri, Afrika’dan Anadolu ve Yunanistan’a uzanan 

siyahi tanrı ve tanrıçalar hakkındaki gerçekleri yansıtmaktadır. Buradaki siyah figürler, salt estetik ve güncel 

moda kaygılarıyla değil, ten renkleri hakkında atalarının anlattıkları biçimdeki tanrı figürlerini kapsamış 

olmalıdır.  
149

 Zakiev’den, Uygur’ların Baktria’da oturan Tokar’lara “Tochri’ler” dediklerini anlıyoruz. Zakiev, M. Z.  

(1995) Tatars: Problems of the History and Language “Collection of articles on problems of lingohistory;  

revival and development of the Tatar nation”, Kazan, s.6. 

ETHNIC ROOTS of the TATAR PEOPLE- TurkForum. Net:  

(www.turkforum.net/showthread.php?t=423031-140k). 
150

 Veya Heptalitler. Bkz. Chavannes,  Töre Yayın Grubu, s.158, 222, Böl.XII-472. 
151

 Herodotos, a.g.e., III.93; VI.113; VII.9, 64, 184; IX.31, 71, 113. 
152

 Herodotos, a.g.e., I.201, 204-209, 211, 214-216; III.36; IV.11, 172; VII.18.  
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biçimlenmede işlevsel bir rol oynamışlardı. Böylece Tokar halkı, çok geniş bir alana 

yayılmıştı (Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar). Ancak, bölgedeki yeni Türk oluşumuna 

hemen girememiş olmalarına karşın büyük olasılıkla, başlangıçtan beri Türklüklerini 

muhafaza etmiş bir toplumdular.  

 
Fig. 49: Orvieto’da, Golini I mezarındaki 

duvar resminde, Atys’in lykeios olarak 

tasvirini gösteren fresko (Bargellini, P. 

1960).
156

 

 

 

 

 

Yazar, onunla aynı kanıda 

olmadığımız açık olan satırlarında ise 

şöyle devam ediyor: “Etimolojik ve 

etnik-ifadedeki bakış açısına göre, 

Tokar (tokh~tog~thag, “dağ, ağaç, 

orman”, -ar “halk, insan”, anlamlarındadır. Tochar, “dağ ve orman insanları” anlamına 

gelir). Tokar’lar klasik Türklerdir ve eski Farsça konuşan kabilelerde de olduğu gibi, Türk 

kabilelerinden soyutlanamaz”. 

 

‘Tokar’lar’ isminin içinde kapalı olan etnik-ifadeyi, Tevrat’ta Tokar’lar (Togarma)
157

 ve 

İskit’lerde Tavr’lar olarak buluyoruz.
158

 Tevrat, Yafet’in oğlu olan Gomer’in üç oğlu 

olduğunu söylüyor; Askenaz (Aşkenaz), Rithat (Rifat) ve Dogarma (Togarma). Kutsal kitap, 

yaklaşık olarak İÖ 14. yüzyılda yazılmıştır.
159

 Burada yer alan Dogarma= Togarma adı, eski 

Musevi dilinde, Türkler için alışılagelmiş bir etnik-ifade haline gelmişti. Musevi dinini kabul 

eden Khazar’lar da onları Togarma olarak adlandırılmışlardır. Togarma kelimesinin Togar-

Tochar bölümündeki ‘dağ, ya da orman insanları” anlamına gelen etnik-ifade, açıkça 

görülebiliyor; Buradaki ‘ma’ eki, büyük olasılıkla soru edatı ifade etmektedir: Sin Togarmo?, 

yani ‘Siz Togar mısınız?’daki, ya da;  aşağıda verilmiş örnekte olduğu gibi, birinci tekil 

şahsın sıfat ekini işaret eden bölümün, son hecesinin kesilmesiyle oluşmuş olabilir: 

Togarmyn-Togarmy ‘Ben Togar’ım’ gibi.
160

 Gerçekte Museviler, çok eski zamanlardan beri 
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Avrupa’daki Türklerin varlığı hakkında, bu etnik ifade yanında, geçmişte de onlara Togarma 

demişlerdi. 
 

‘Tavr’ kelimesi, Togar-Tochar’da olduğu gibi, aynı ifadenin diğer dialektik telaffuzundan 

başka bir şey değildi: tav-tau, ‘dağ, orman, ağaç’; er, ‘halk, insan’ anlamlarına gelmektedir. 

Tauer, ya da Tavr, ‘orman’ veya ‘dağ insanları’ anlamındadır. Benzer ifadeleri Kimmer’ler 

ve İskit’lerden biliyoruz;
161

 bunların yaşadıkları yer Tavria’ydı.
162

 Herodotos bu bölgeyi 

İskit’lerin yerleşik bölgesi olarak kabul eder. Dağlık bir ülke olan bölge, İster’in (Danube-

Tuna nehri) ağzından başlar ve yukarıda Kerç boğazına kadar devam eder.
163

  Strabon, Kırım 

yarımadasını Tavrian ve Scythian olarak adlandırır.
164

 12. yüzyılda yaşamış olan piskopos 

Eustathios,
165

 ‘Tavr’lar kabile isimlerini, edinilen bilgilere göre öküzden alır’ demektedir.
166

  

Adını öküzden alan kabileye, Türk dilinden bakacak olursak, Tavr, büyük olasılıkla tuar (= 

tal-tuar) “bir hayvan”, ya da, Yunanlılara Tavria’dan geçmiş olabilecek ‘öküz’ kökenine 

dayalı olabilir.
167

 “Tavr” ismine yapılan göndermelerin nedeni budur.  

 

Bize göre Zakiev burada, Tokar adının açıklamasından daha gerçekçi bir sonuca ulaşmış. 

Tavr= Taur>os kelimeleri arasındaki benzerlik ortada. Ancak “Tavr” ve “Tokar” isimleri 

arasında, anlam bakımından bir benzerlik kurulsa bile, Tokar adının zaman içinde “Tavr”a 

dönüşmüş olması, oldukça uzak bir olasılık gibi görünüyor. 
 

Yazar diğer bir yerde, Herodotos Scyth kelimesinin yanında “Savromat” (Sauromat’lar)
168

 

olarak diğer bir etnik-ifade kullanır diyor.
169

 Bu ifade, İskit’lerle sürekli ilişkide bulunanlara 

takılmış bir isimdi. Daha sonraysa, “Scyth” adının yerine kullanılmaya başlanmış. Abaev, 

Savromat= Sarmat kelimelerinin Osset’lilere
170

 ait bir kelime olduğunu ve “kara ya da siyah 

silahlılar” anlamına geldiğini söylüyor.
171

 Zakiev’in, savı ileri süren Abaev’le aynı kanıda 

olmadığı anlaşılıyor. Ona göre, Abaev’in bu değerlendirmesi, arkasından “kırmızı silahlılar”, 

ya da “beyaz silahlılar” terimlerinin kullanılmasını gerektiriyor ki bu da, olmayacak bir şey 

gibi geliyor Zakiev’e.
172

 Oysa, Abaev’in iddiasında haklı olduğunu anlıyoruz. Zira, 

Aztek’lerin Historia Tolteca Chichimeca tasvirinde de benzer şekilde görüldüğü gibi, 

Türklerde Doğu Tenger’lerinin siyah, Batı Tenger’lerinin ise beyaz olarak gösterildiği 

biliniyor. Renk farkları, figürlerin silahlarına kadar yansıtılmış. Doğu Tenger’lerinin, büyük 

olasılıkla Erg nehrinde oluşan korkunç felaket nedeniyle, bugün bile yas ifadesi taşıyan siyah 

renkte gösterilmiş olması olasıdır. Betimlemede diğer ilgi çeken özellik ise, şaşırtıcı biçimde, 

Batı Tenger’lerinin sünnetli, Doğu Tenger’lerinin ise sünnetsiz olarak tasvir edildiklerinin 

saptanabilmesidir (Fig.97b). Hatta, Doğu Tenger’lerinden sağ altta olanı, sağ kolunda bağıyla 

sarkan dört adet kesik sünnetli erkek uzvunu, karşısındaki Beyaz Tenger’e “Bak kaç 

kişininkini kestim, seninkini de keserim ha!” der gibi, tehdit unsuru olarak gösteriyor. Bu 
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 İskit’lerle Türkler arasındaki benzerlikler için Bkz. Zakiev. Zekiyev, M. Z. (2006) Türklerin ve Tatarların  

Kökeni, Çev. D. A. Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, s.180, 181. 
162

 Taurika=Kırım. Herodotos, a.g.e., IV.3, 20, 99, 100, 102, 103, 119.. 
163

 Herodotos, a.g.e., IV.99. 
164

 Latyshev,  V. V. (1890) Inscrr. Orae Septent. Ponti Euxini, C.ii, St. Petersburg, s.122. 
165

 Eustaphy= Eustathios ?, ML./VI.453. 
166

 Latyshev, V. V. a.g.e., s.195. Bu öküz “Tüylü kotuz= Yak” öküzleri olmalıdır. Bkz. brd. dn.78. 
167

 Tavria= Tauer= Tauros ? Tauros için Bkz. Gyllius, P. (1997) İstanbul’un Tarihi Eserleri, Çev. E. Özbayoğlu, 

Eren Yayıncılık, İstanbul, s.113, 124, 130, 139-141, 143, 144, 161, 164, 169, 176, 186, 201. 
168

 Herodotos, a.g.e., IV.21, 57, 102, 110, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 128, 136. 
169

 Sauramat’lar. Herodotos, a.g.e., IV.21, 57, 102 vd., s.539. 
170

 Kafkasların kuzey ve güneyinde oturan kavimler (Gürcüler). 
171
Abaev, V.I. (1949) “Ossetian Language and Folklore”, USSR Academy of Sciences, Moscow-Leningrad, 

s.184. 
172

 Zakiev, M. Z. a.g.e., Böl.4.44, s.145. 



 70 

tespit, sünnet geleneğinin Mısır’a nereden geçtiğine, ayrıca bu adetin kökenine de işaret eder. 

Ancak, bu geleneğin Mezoamerikan kültürlerinde var olup olmadığını saptayamıyoruz. 

Olasılıkla, bölgeye Avrupa’dan gelen Hristiyan işgalcilerin varlıklarıyla birlikte, ortadan 

kaldırılmış olabilir.
173

 Tasvirdeki betimlemeye göre Aztek’lerin, kendilerini Batı 

Tenger’lerine, yani sünnetli olanlara daha yakın buldukları ileri sürülebilir görünüyor. 

Binlerce yıl sonrasında, sünnet adetinin tıbbi yönden saptanıp saptanamayacağı konusunda bir 

bilgimiz yok. Ancak, resim ve heykel sanatlarına ait eserlere daha dikkatli bakacak olursak, 

bir takım ipuçları bulmamız olası görülebilir. 

 
Fig. 50: Zakiev’e göre, “Ağaç totemli halk”anlamına gelen 

Agathyr’lere (Agathir) adını veren totemlerden, Amerikan 

Kızılderililerine ait kartal başlı, ağaçtan yapılmış bir totem 

örneği. a= Tepe noktasında kartal başı (Yedi kandilli 

Süreyya-Pleiades); b. Bunun altında, kartal kanatlarının 

arasında ve göğüs üzerinde, stilize Gorgo başı (Tüylü kotuz, 

Yak öküzü). Erg nehrinde ölen kutsal tüylü kotuz’un 

yüzünde, lav akıntıları arasında ölürken çektiği acıyı 

görüyoruz. Dolayısıyla onun ruhunu temsil ediyor; c.Kartal 

kanatları; d.= Bunun altında, Gorgo’nun lavlar arasında ilk 

görünümü, henüz hayattayken; e= Gorgo, kolları arasında 

tuttuğu ölmüş insanı (yüzü beyaza boyanmış, felaketlerde 

ölen onbinlerce insanı temsil ediyor) kollarının altından 

kavramış, kucağında taşıyarak, onu beraberinde, göğe 

doğru ölüm yolculuğuna çıkarıyor. Yani Gorgo başı, Erg 

nehrinde yaşanan korkunç felaketlerdeki ölümü simgeliyor 
(Us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/travel/tg/lp/1). Uyarlama. 

 

 

İskit-Türk halkları arasında kurulan birliklerde 

herşeyden önce dikkatleri çeken, bunların Agathir 

olarak adlandırılmış olmalarıydı diyor Zakiev. Etnik tanımlamaların Türkçe karşılığı olarak, 

bu insanlara verilen “Agathir” adı,  “orman insanları”, ya da “ağaç totemli halk” anlamına 

geliyordu (Fig.50-52a, b).
174

 Daha sonra bu isim “Acatsir” (= Acats “ağaç, odun”) olarak 

karşımıza çıkar ve Agach Eri (= Ağaç insanı) anlamını taşır. 

 

Yazar, yukarıdaki açıklamalarında oldukça haklı olmalı. Yalnız, daha önce incelediğimiz İskit 

kralı İdanthyrsos’un anlamı çerçevesinde de bir açılım yapmamız gerektiği kanısındayız. 

Asya’dan ortaya çıktığı açık olan Dionysos’un “Dendritis” ünvanıyla atribüsü thyrsos 

bağlamında, bu adın, üreme ve cinsellikle ilişkili olarak, yüksek dağlardaki Hieros Gamos’u 

(Kutsal evlilik) temsilen “Güdüsel güçleri oluşturan kümeler”i ifade ettiği ortada. Türkçedeki 

“Aga= Ata, abi, ağabey” anlamındaki kelimeyle birleştiğinde “Agathyr= Güdüsel güçlerin 

atası, ağabeyi”, ya da daha doğrusu “Atasal (atadan kalma) güdüsel güçler”in sahipleri, 

anlamı da ortaya çıkmaktadır. 

 

Zakiev daha sonra, Acastir Rusça telaffuza göre “Trakias”la, bundan daha çok, tam 

telaffuzuyla Thrakians (Trakyalılar), yani Thrak’larla (Trak’lar) eş anlamlıydı diyor. Hint-

Avrupa bilim adamları, Thrak’ları kendi dilleri bağlamında değerlendirirler. Oysa günümüzde 
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 Konunun, işgalci Avrupalılarla birlikte, Aztek, Maya ve İnka topraklarına ayak basıp, onların adet, görenek 
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 Herodotos’ta “Agathyrs” olarak geçiyor. Herodotos, a.g.e., IV.48, 100, 102, 104, 119, 125. 
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kullandıkları dillerinden hiç olmazsa biriyle bile bu isimlere bir anlam veremedikleri gibi, 

vermeleri de olanaksızdır. Diğer taraftan konuyu, Türk dilini dışlayarak incelemeleri, bilim 

açısından son derece dikkat çekicidir.
175

 

 

Zakiev’in bu noktada, Türkçe anlam içeren kelimeler çerçevesinde, “Thrakians” adına 

kendisinin de tam bir açıklık getiremediğini görüyoruz. Zira, tüm isimleri günümüz 

Türkçesiyle açıklamaya çalışıyor. Oysa, Türkçemizin binlerce yıllık süreç içerisinde çok 

sıklıkta ve oldukça büyük değişimler geçirdiği bir gerçektir. Bu nedenle, araştırma yelpazesini 

sonuna dek açmak zorundayız.  

 

Antik dönemlerde üremenin ne denli kutsal sayıldığı bilinir. Zira, bir topluluğu oluşturan 

bireylerin nitelikleri değil ama, sayısal çokluğu (özellikle erkek çocuk gereksinimi), o 

toplumun yaşadığı toprakların korunup kollanmasında caydırıcı bir güç oluşturuyordu. Bu 

düşüncenin günümüzde bile varlığını sürdürmesi dikkat çekicidir.
176

 Bu bağlamda, “Thrak” 

kelimesinin kökende, Thyrsos’un köküyle başlayan “Thyrak” olarak ortaya çıkmış olması 

olasıdır. Bu doğrultuda kelimenin anlamı; “ak= temiz= saf= arı thyr(sos)” çerçevesinde; “saf, 

içgüdüleri (cinsellik) tertemiz= Özü ak, saf, arı, tertemiz” olan halk anlamına geliyor.
177

 

Procopius’un da dediği gibi, isimler zaman içinde varlıklarındaki değişimlerle birlikte, yerli 

halklar tarafından bozularak yeni karakterlere bürünmüşlerdir. Bu süreç, günümüzde bile hâlâ 

daha sürmekte.
178

 Ancak, bu tür savları kanıtlayabilmemiz için, yazılı kaynaklara 

gereksinimimiz olduğu ortada. 

 

Yazar, Herodotos “Melankhlen”ler derken bunun, görünüşe göre, Türkçeden Yunancaya 

çevrilmiş bir etnik-ifade olması gerektiğini iddia ediyor. Kanıt olarak ileri sürdükleriyse 

şöyle: “Bunu, yalnızca Türklerin kullanılmış olduğu Siyah Şapka’lardan (Karakalpak) 

anlıyoruz. Bu ifadenin ‘Kara Şapkalar’ olarak anlatıldığı, fakat Herodotos’un bunu ‘Kara 

Giysiler’ olarak algıladığı anlaşılıyor. Bu deyim Yunancaya, bu nedenle yanlış olarak 

Melankhlen (Melankhlenos) olarak çevirmiş”.
179
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 Eski cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel’in “Yetmiş milyonluk Türkiye, Böyük Türkiye” dediği 
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 Thrak, ya da Thyrak kelimesi, Asya’da yüksek dağlarda gerçekleştirilen Thyrsos bayramlarına katılan kadın 

ve erkeklerin, başlarına taktıkları çeşitli mask ve boynuzları hatırlatıyor. Günümüzde Uzak Doğu, Avrupa ve 
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Wicked Hat-Guild Wars Wiki (GWW): 

Wiki.guildwars.com/wiki/Wicked_Hat-23k 

Kendi payımıza, “Magic”, ya da “Magician”= Büyü, büyücü, kahin kelimelerinin kökeni, Media’daki (Med 

ülkesi) Mag’lara dayanmaktadır. Herodotos, İstros’un (Tuna nehri) üst yanında, Media’dan gelen kolonilerden 

Siginnai’lerin oturduğundan bahsediyor. Bölgenin Trakya’ya yakınlığı göz önüne alındığına, Mag’larla da ilişkili 

olabilecek falcılık ve büyücülüğün, Avrupa’ya nereden yayıldığını anlamak güç değil. Bu nedenle, Asya’ya 

göçen Thrak kabilelerinden “Thyn”ler de göz önüne alındığında, Thrak’ların kökeniyle, büyücülük ve Thyrak 

kelimeleri arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmek, olası görülebilir. Herodotos, a.g.e., I.28, 107-130, 132, 140.  
178

 Procopius (1994) İstanbul’da Iustinianus Döneminde Yapılar, Birinci Kitap, Arkeoloji ve Sanat Yayınları,  

İstanbul, s.36. Düzgüner, F. (2004) Iustinianus Dönemi’nde İstanbul’da Yapılar, Procopius’un Birinci Kitabı’nın 

Analizi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s.47. Ref. Dumbarton Oaks, Cataloged October 2008. Harvard 

University, Hollis Catalog- Hollis Number: 009566556 (NA370.D89 2004- Fine Arts FAL-LC NA370.D89 

2004). New Titles /Library/Dumbarton Oaks: (www.doaks.org/library/new_titles.htm-110k). 
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 Melankhlen, Melankhlenos. Herodotos, a.g.e., IV.20, 100-102, 107, 119, 125. 
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Zakiev, Abaev ve diğer bilim adamlarının tespitleri, yukarıdaki alıntılarla sınırlı değil elbette. 

Konumuza ilişkin olarak, bizce önemli gördüklerimizi alabildik yalnızca. Konu çok geniş ve 

her birinin içeriği de son derece kapsamlı. Bu nedenle, köktenbilimcilerimizin araştırmalarına 

büyük oranda gereksinimimiz var.  

 

Şimdilik erken görünmesine karşın, kendi payımıza, Batılı bilim adamlarının içine düştükleri 

çelişkiler, temelde bunlardan kaynaklanıyor. Zira, madem ki Tokar’lar Taklamakan’a 

Ukrayna, hatta orta Avrupa’dan gelmişlerdi, yani Hint-Avrupa dil ailesindendiler, bu 

durumda, Kem’deki Tokar’ların en geç İÖ 2000’den öncesindeki proto kültürlerine ait 

merkezlerden, hiç olmazsa birinin Avrupa’da tespit edilebilmesi gerekirdi.
180

 

 
Fig. 51: Türk ve Moğollarda, şaman’ların ve 

ruhların, tono’dan göğe doğru kartal şeklinde 

uçtukları inancına dayalı mitos kapsamında, 

Ülker burcunun (Pleiades, M45, Yedi Kız 

Kardeş, ya da Yedi Kandilli Süreyya) kartal 

şeklinde görülmesine ait modern betimleme 

(kroki). 
 

 

 

 

 

 

 

Zakiev, kitabının “İçindekiler bölümü”nden de önce, Türklerin en eski antik kökenlerini 

sıralarken, Türkçe konuşan ulusları saymakta ve şu toplulukları sıralamaktadır: “Subar’lar, 

Sümer’ler,
181

 Kangar’lar, Horasman’lar, Parth’lar, Sogd’lar, Arian’lar, Tokara’lılar-

Tauran’lar,
182

 Kushan’lar, Saka’lar-İskit’ler, Sarmat’lar, Etrüsk’ler, Onogur’lar, Alan’lar-

Ase’ler, Hun’lar-Sün’ler, ve diğerleri. Otantik Türk devletleri döneminde, Türklerin etnik 

kökenleri hakkında yapılan tüm çalışmalarda, genel olarak yalnızca ayrıntılı adresler 

verilmiştir. Kitabın bu bölümü, yalnızca Bulgar-Tatarları’yla değil, diğer Türkçe konuşan 

halkların etnik tarihlerinin oluşması hakkında da faydalı bilgiler içermektedir”. Yazar daha 

sonra, Giriş/I bölümünde fonetik olarak beş gruba ayırdığı, çok sayıdaki Türk kavimlerine yer 

veriyor.
183

 

 

Yukarıda açıklanan nedenler çerçevesinde, İoncadaki yazım kuramlarının Antik Türkçeye pek 

uzak olmadığı anlaşılıyor. Bu dilin Yunanca değil, Fenike ve İoncanın, Ege’den adalar 

yoluyla Yunanistan karasına atlayan bir uzantısı olduğu, Mansel’in yanında Herodotos’un da 

üzerini vurgulayarak belirttiği bir gerçek. Hatta Herodotos, Fenike topraklarını kastettiği 

satırlarında İonya’lıların, Anadolu ve Asya halklarına has özelliklerine bağlı olarak, ne kadar 

gerçekçi ve geçmişlerini yadsımaz bir toplum olduklarını belirtirken şunları söylüyor: “…O 

zamanlar bunların çevresindeki ülkelerin çoğunda yaşayanlar İonia’lıydılar; bunlar Fenike 

alfabesini almışlar ve biraz değiştirerek kullanmışlardır; ve “Fenike yazısı” adını korumakta 
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 (www.omniglot.com/writing/tocharistan.htm-9k); (en.wikipedia.org/wiki/Tocharian_languages-61k). 
181

 Sümer diliyle Türkçe arasındaki karşılıklı ilişkiler için Bkz. Pugaçenkova, G. A. 5,000 Yıllık Sumer-Türkmen 

Baglary (Tarih, Kültür ve Dil Açısından bir çalışma). 

Türkmenler-Sümerliler: (www.turkmenhost.com/documents/Gerey/5000.htm-977k). 
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 Schure, E. (2003) Sfenksten Milada Kutsal Evrim, Çev. R. Ekiz, Ege Meta Yayınları, İzmir, s.79. 
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 Zakiev, M. Z. a.g.e. s.5. 

 

http://www.omniglot.com/writing/tocharistan.htm-9k
http://www.turkmenhost.com/documents/Gerey/5000.htm-977k


 73 

sakınca görmemişlerdir, ki zaten doğrusu da buydu, çünkü bu harfleri Yunanistan’a 

Fenike’liler getirmişlerdi”.
184

 

 

  
Fig. 52: 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 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 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 et 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.
185

 
a. (www.eso-garden.com 

    Dancing Mask - Nootka, 1915). 

b. Coe, M. D. 2002. 

                                                 
184

 Herodotos’un kitabının tamamında verilebilecek pek çok örneği bir kenara bırakalım. Yalnızca bu  
anlatımında bile kendini Yunanlı olarak görmediği açıkça ortada. Bir tek “Ben Yunanlı değilim” dememiş.  

Antik Anadolu halkı bu meziyetlere, akıl ve bellek tanrıçası Mnemosyne’ye olan sevgi, saygı ve bağlılıkları  

sayesinde sahip olmuşlardı. Ya da, bu tanrıçaya olan yakınlıkları, sahip oldukları düzgün karakterlerinden 

gelmekteydi. Oysa, Yunanistan karasındaki Atina’nın kendisine seçtiği, tanrıça Here’dır. Düzgüner, F. a.g.e.,  

s.112. (www.yapidergisi.com/makaleler.aspx). 

Herodotos, a.g.e., V.58. Mansel, A. M. a.g.e., s.126-128. Homeros, İlyada, s.10, 65. Mnemosyne, Here (Hera) 

için Bkz. Erhat, a.g.e., s.135-137, 207. 
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 Coe, M. D. a.g.e., s.24, 154, Res.X. 
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Dolayısıyla, günümüzde konuşulan Türkçe lisanları arasında, Antik Türkçeye en yakın 

olanların, Azeri ve Orta Asya Türki devletlerinin kullandıkları Türk dilleri olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Oysa biz Anadolu Türkleri, ana dilimizi tamamen değiştirip, hiçbir dönemde 

halk dilini temsil etmemiş, din ve bilimde Arapçayı, edebiyat ve devlet işlerinde Farsçayı 

tercih etmiş Selçuklularla, edebiyat, saray ve resmi dil olmaktan öteye geçememiş 

Osmanlıca’dan, Mustafa Kemal Atatürk’ün çabalarıyla, Türk dilini halka indirgeyip, onların 

kültür ve bilgilerini arttırmalarını sağlayıcı Yeni Türkçemiz dahil olmak üzere kaç kez 

değiştirmişiz. 

 

Özellikle Arapça ve Farsça’ya olan bağımlılığımızı kapsayan dönemler, Türk toplumuna çok, 

ama pek çok pahalıya mal olmuştur. 1071 Malazgirt savaşıyla Anadolu’ya giren Türkler, o 

zamandan bu güne dek, buraya kendilerinden çok daha önceleri gelip yerleşmiş olan Türk 

toplumlarını, sırf dil ve tinsel inançları nedeniyle yadsımış, dışlamış, dolayısıyla kültürlerini 

de kendi kültürlerinden soyutlayarak onları yabancı tutmuşlardır. Kültür taşıyıcısı Tokara 

Türklerinin, sonunda gördükleri zarar ortada. Sırf tinsel inançlarımız nedeniyle, bizden önceki 

bizleri, yani kendi kendimizi yadsımışız, “Onlar gavur” diyerek. Bu durum, Hıristiyan olan 

bir babanın Müslüman olmuş oğlunu; Müslüman olan bir babanın ise Hıristiyan olmuş oğlunu 

inkar etmesine benzetilebilir. Tanrı’nın insanlara bahşettiği asıl birliktelik, kan ve 

genlerimizden gelen özelliklere dayalı olan bağdan başka bir şey değildir. Bu nedenle, 

insanlar istedikleri kadar yadsısınlar, Tanrı’nın verdiği gerçek bağları değiştirmeleri mümkün 

değildir. Her iki halde de, Tanrı’ya isyan, karşı geliş, asıl bunun altında yatıyor. Yani atayı 

temsil eden babayı, ya da gelecek nesilleri yaratacak olan oğulu inkar. 

 

Bu çerçevede biz de, Antik dilimize uygun olan mitoslardaki isimlerde bir değişiklik yapma 

gereksinimi duymadık, “Zararın neresinden dönülse kârdır” diyerek. Helios’a “Güneş tanrı” 

derken, Zeus’a “Bulut tanrı”; Athene’ye “Yağmur tanrıça”, Aphrodite’ye “Güzellik tanrıçası”; 

Hermeias’a “Hızlı Ayak”,
186

 ya da “Koşucu tanrı” dememiz gerekiyordu. Oysa tümünün, 

İoncaya dayalı kaynaksal ve gerçek isimleri varken, bunları günümüz Türkçesiyle 

değiştirmenin, beyinlerimizde, ne mitolojik ve ne de arkeolojik anlamda bir tat bırakmayacağı 

ortada.
187

 Kısacası, belki yadırganıp, pek çokları tarafından da yadsınacak ama kökene en 

yakın ana dilimizi, gücümüz yettiğince vurgulayıp, ona sıkıdan sıkıya sarılmayı uygun 

bulduk. 

 

Metinde, ünlü ozanımız Homeros’un, İÖ 9. yüzyılda tanrıları adlandırdığı isimlere sadık 

kalma uğraşı verdik. Onun klasik ifadelerini bozmayalım, eserine bir halel getirmeyelim diye. 

Bu konuya, dipnotlarda bile özen göstermeye çalıştık. Örneğin Athena’dan “Athene”, 

Hera’dan “Here”, Poseidon’dan “Poseidaon”, Hermes’ten “Hermeais” vb. gibi söz ettik biz 

de, tıpkı onun gibi. Kısacası hep en eskiye, en uzak geçmişimize ulaşmayı erek tuttuk, elden 

geldiğince. 

 

Erhat, İlyada çevirisinin önsözünde değiniyor, Homeros destanlarında kullanılan vezin 

kalıplarına. Uzun ve kısa hecelerin sözcükte dizilişine göre bir ölçü kalıbı, yani metron 

oluşturmuş ünlü yazar. Heksametron denilen destan vezninde ise, her kalıpta bir uzun, iki kısa 
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 Bir Kızılderili adı. Herodotos, Hermes’in geldiği ülke olduğunu savladığımız Aithiopia’da, Garamant’ların 

atlı arabalarıyla peşlerinden kovaladıkları mağara Ethiopia’lıları için “…ayağına en çabuk” deyimini kullanıyor. 

Herodotos, a.g.e., IV.183. 
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 Kökene en yakın isimleri, dikkatli ve karşılaştırmalı bir çalışmayla, öncelikle  İÖ 5000-4000’de Çin, ardından  

da  İÖ 3000-2000 arasındaki Mısır mitoslarında saptamamız mümkündür. 
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hece (daktylos= parmak), ya da iki uzun hece (spondaios) kullanmış. Yine Erhat’a göre, bu iki 

destanda rastladığımız altılı vezin, bu tür sanatın en güzel, en değişik örnekleriymiş.
188

 

 

Kitap içeriğinde, mitoslardan yapılan alıntılar haricindeki devrik cümleler, böyle bir sanat 

türünü içermiyor. Ne metron, ne daktylos ve ne de spondaios’la yarışa girdik. Böyle bir 

yeteneğimiz olmadığı gibi, haddimiz de değil. Ancak Homeros, bu tür yazımda öyle bir usta 

ki, günümüz düz yazısıyla birleşince bu sanat, doğrusu ya, pek çiğ kalıyor yazdıklarınız 

onunkilerin yanında. Hani kaba tabirle “sırıtıyor” derler ya, öyle işte. Bizim yaptığımız 

elimizden geldiğince usta yazara uyum sağlayıp onun görkemini ortaya koyabilmek, onun 

üslubundaki ruhu bozmamak mümkün olduğunca. Bizimle ilgili bölümlerin yavansılığını, bir 

parça da olsa giderip canlandırabilmek okuyucunun dikkatini, geçişlerde şok yaşanmasın 

diye. Bu konuda, ipi çoktan göğüslemiş yazarın yanında, henüz yarışa başlayıp başlamayacağı 

konusunda bile bir karar verememiş acemi oyuncular gibi kaldığımız ortada. Böyle bir 

amacımız olamazdı ve olamaz da zaten, asla. 

 

Bölümü bu kadar uzun tutmamızın nedeni, Odysseus’la birlikte düşmeden yollara, 

Homeros’un varmamız için bizleri yola çıkardığı İthake’den, göndermek istediği Hades’e 

kadar, kabaca da olsa coğrafi ve tarihsel açıklık kazandırmak, bu uzun seyahate. Gittiğimiz 

yerlerde kimler var? Yoksa ev sahibimiz olabilecek Kirke için, hediye olarak yanımızda Molü 

mu götürmemiz gerek, hem kendimiz, dolayısıyla da onun için?  Ya Gorgo saldırır da, 

sokuverirse bizi Akheron’un fokurdayıp kaynayan, kara balçıklı derinliklerine; ya da geçirtip 

Kerberos’un yanından sağ salim, Hades’in ateşlerine? Bunları önceden öğrenip bilebilmekti 

amacımız yalnızca. Hani dedikleri gibi: 

 “Ortalıkta kalmasın sonra, 

  elindeki hediyesiyle 

  kime misafir gideceğini 

  bilmeden, evden çıkan 

  ziyaretçi”, misali. 

  

Umudumuz tükenmiş değil elbet. Umutluyuz yakın gelecekteki genç bilim adamlarımızdan. 

Bi kez yakalandı mı gerçeğin ipuçları, bunların ardında kalıp, atlayıp unuttuğumuz olası 

ayrıntıları onların dolduracağından kuşkumuz yok. Kendi payımıza, arkeologlarımızın 

olağanüstü, hatta kusursuz olarak nitelenebilecek biçimde gerçekleştirdikleri kazı sonuçlarını, 

salt o kazı alanına bakarak bunlar hakkında yaptıkları “Anadolu arkeolojisi” saptamaları, 

yabancı arkeologların övgüleriyle değerlendirilmemeli. Asıl geldiğimiz yer ve insanlığın 

kökeni olan Asya, asla unutulmamalı. Olaya, kazı yaptığımız yerden başımızı kaldırıp “Dünya 

arkeolojisi” bağlamında bakacak olursak, göreceğimiz daha pek çok şeyin olacağı 

kanısındayız. 

 

Analizler pek yavan gelir insanoğluna. Ancak itiraf etmeli ki, masalsıları gerçeklerle 

yüzleştirmek, bir hayli heyecan verici. Hele hele, ele alınan konu uzak geçmişimizdeki 

toplumsal kültürümüze, asıl atalarımızın varlığına ışık tutuyorlarsa.  

 

Biraz da olsa renk katabilir, sıkılmadan okutabilirsek şimdilik bildiklerimizi, kökene en yakın 

gerçek insanlık tarihini, ancak mutluluk, bilim ve okuyucularımızla gelecek kuşaklar adına da 

gurur duygusu verir bizlere. Erhat gibi aynı; hissetmek ve duyumsamak. İsteğimiz de bundan 

başka bir şey değil zaten. 
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 Homeros, a.g.e., s.67, 68. 
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ODYSSEUS’UN SEYAHAT ÖZETİ 

 

1. Böl: İthake [Yunanistan’ın batısında, Asteris (Kefalonia-Kefalonya) adasının doğu 

bitişiğindeki ada] ve Aithiopia.  

2. Böl: İthake- Pylos (Yunanistan’da Messenia bölgesi). 

3. Böl: Pylos. 
4. Böl. Oyuk kayalar – Güvercin mağaraları (Lübnan’da Beyrut sahilleri) 

5. Böl: Ogygie (Şeysel adalarından biri) adasındaki Kalypso’nun mağarası. Poseidaon’la 
karşılaştığı yer (Aithiopia Amhara tepeleri; Babülmendep boğazı); bir ırmak (Afrika 

Somali’de, Vebbi Cebeli veya Juba ırmaklarından biri). 

6. Böl: Phaiak İli (Athene’nin Afrika’da Viktorya gölü civarındaki Skherie şehri). 
7. Böl: Athene’nin Skherie şehrinde, Phaiak kralı Alkinoos’un evinde. 
8. Böl. Alkinoos’un misafiri olarak, arazide yapılan ödüllü disk atma yarışında. 

9. Böl.: (Fig. 3.V) Hesperid’lerin altın elmalarının olduğu, Lotos (Hydnoraceae-

l’Hydnora esculante- Madagaskar elması) yiyenlerin adasında; (Fig.3.VI) Küçük ada 

(Madagaskar adasına yakın Pemba, Zengibar ya da Mafia adalarından biri); İnsan 

azmanı dev (Polyphemos-Klimancaro dağı. 

10. Böl: (Fig.3.VII) Aiolos (Kalimantan-Borneo) adası; (Fig.3.VIII) Laistrygon’lardan 

Telepylos’un kenti Lamos kalesi (Filipinler’de Luzon adasının Lamon koyu); (Fig. 

3.X) Ot büyücüsü Kirke’nin Aiaie (Formoza, Amami ya da Tokara adalarından biri); 

(Fig. 3.X) Aynı yer. 

11. Böl: (Fig.3.XI) Kimmerlerin ülkesi (Bugünkü Çin). Ölüler Ülkesi (Hades bataklıkları. 
Günümüzde, Sichuan merkezli Soğuk bataklıklar). 

12. Böl: Dönüş yolculuğu: (Fig.3.12, 13) Yine Kirke’nin Aiaie (Molük) adası. Daha sonra, 

Seiren’lerin (Rinca ya da Lombok) adaları; Skylla’nın (Nusa Penida) adası; Tanrısal 

Kharybdis (Lombok adasının kuzeyindeki Rinjani volkanı). (Fig. 3.14); Tanrının 

kusursuz Çatal (Bali) adası; (Fig. 3.15) Skylla kayası (Nusa Penida adasında, Kristal 

körfezinde Kıranlar kayalıkları) ve korkunç Kharybdis (Lombok adasında Rinjani 

volkanı); Kalypso’nun Ogygie (Şeysel adalarından biri) adası. 

13. Böl: Phaiak İli’nden (Afrika’da Viktorya gölü civarı) ayrılış, İthake’ye (Yunanistan’ın 
batısındaki ada) varış. 
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ODYSSEİA 
 

 
Fig. 53: Odysseus. 
(odyssey_08540.tripod.com/odysseus2.jpg). 

 

 

 

Birinci Bölüm 

SESLENİŞ – TANRILAR TOPLANTISI – 

ATHENE’NİN ÖĞÜTLERİ - ŞÖLEN 

 

Homeros, eserinin girişinde Odysseus’un 

kaderini, yani yol haritasını, Poseidaon’un 

ellerine bırakmış görünüyor (Fig.53). IX. 

bölümde, Poseidaon, ekin vermeyen denizin 

efendisi Phorkys’un (Deniz ihtiyarı- Merman 

(Fig.54a) kızı peri Thoosa’yla oyuk 

mağaralarda
189

 birleşmesinden doğan oğlu 

Tepegöz
190

 Polyphemos’un
191

 gözlerinin, 

Odysseus tarafından kör edilmesinden sonra, 

düşman kesilir ona.
192

 Kendi payımıza, 

Odysseus Tepegöz’ü kör etmemiş olsaydı, Hades bataklıklarına kadar süren bu seyahat da 

olmayacaktı sanki. Erhat’a göre, birinci bölüm, Helios’un (Güneş tanrı)
193

 adasında geçen 

olaylara kadar (XII, 260-373) olan serüvenlerin özetini kapsıyor. Ancak, tanrılar toplantısı 

(Pantheon) sırasında, Poseidaon’un Yüzü Yanıklar’da, yani Aithiopia’da olması, tüm ilgiyi bu 

toprakların üzerinde toplar.  

 

 
 

 

Fig. 54: a. Phorkys. Alnının üstünden çıkan antenleri ve belden aşağısı istakoz formlu balık şeklindeki 

deniz tanrısı; b. Odysseus’un geri dönmemesi nedeniyle üzülen Penelopeia, yataklara düşüyor 

a. (upload.wikimedia.org/.../120px-Phorcys.jpg). 

b. (www.great-romances.com/wp-content/Odysseus02.jpg). 

 

                                                 
189

 Lübnan’da, Beyrut’un batıya bakan deniz kıyısındaki “Güvercin mağaraları”. 
190

 Volkanların tepesinde, ağızları oluşturan kraterler göz şeklinde yorumlanmış. 
191

 Çok tepeli (tepee) dağ. 
192

 Homeros, a.g.e., I. 68-74. 
193

 Esin, E. a.g.e. s.236. 

 
 

http://www.great-romances.com/wp-content/Odysseus02.jpg
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İkinci Bölüm 

İTHAKE’LİLERİN TOPLANTISI – 

TELEMAKHOS’UN YOLA ÇIKIŞI 

 

Karısı Penelopeia’nın (Fig.54b) Akha’lı talipleri, Odysseus’un sarayındaki İthake 

toplantısında bir araya gelirler. Talipler, Penelopeia ile evlenebilmek için kayıp Odysseus’ın 

bulunmasını istememektedir. Mentor kılığına giren Pallas Athene, babası Odysseus’u araması 

için uyarır Telemakhos’u (Fig.55). Beraberce Neleusoğlu Nestor’un Pylos
194

 kentine varıp, 

Troya (Troia) savaşından sonra Odysseus’a ne olduğundan haberi olup olmadığını 

soracaklardır. 

 
Fig. 55: Telemakhos ve Penelopeia, 

Odysseus’un sarayında bir arada 

konuşurlarken. 
(iws.ccccd.edu/jmiller/Penelope_Telem.jpeg). 

 
 

 

 

 

 

 

Üçüncü Bölüm 

PYLOS’TA 

 

Telemakhos’la Athene, nihayet Pylos kentine varıp, Troya savaşından sonra Odysseus’un 

başına ne geldiğinden haberinin olup olmadığını sorarlar Nestor’a (Fig.56). Nestor, dönüş 

yolculuğunda gemilerin çoğunun Girit’e sürüklendiğini; batı çıkıntısında Phaistos’a
195

 doğru 

giderken, ufacık bir kayaya çarpan gemilerin bile paramparça olduklarını; daha sonra da, beş 

kara burunlu geminin Mısır’a sürüklendiğini anlatır. Yaban ellerden en son dönen 

Menelaos’tur. Bu nedenle, ona gitmesini öğütler. Geceyi Nestor’un misafiri olmayıp şafakla 

yola çıkacağını bahane ederek, koca karınlı kara gemiye dönmek isteyen Athene’nin, bir şahin 

gibi gözden kaybolmasının ardından, Nestor’un: 
“... 
 Olympos’lu tanrılardan biriydi bu giden, 

 Hem de Zeus’un kızı, ulu Tritogeneia’nın ta kendisi” 
şeklindeki ifadesinde, “Tritogeneia” tanımı özellikle dikkat çekiyor. 

 
Fig. 56: Nestor ve Menelaos bir arada, ayakta konuşuyorlar. 
(www.uark.edu/.../graphics/homer_nestor1.jpg). 
 

 

Tanrılar toplantısı, Yüzü Yanıklar Ülkesi Aithiopia’daydı. 

Toplantıdaki tanrılardan yalnızca Athene’nin, Tritonis gölünün 

tanrıçası “Athene Tritogeneia” olarak vurgulanması, bu 

konudaki ilgiyi, ister istemez Aithiopia üzerinde toplar. 

 

 

                                                 
194

 Günümüzde de aynı adla anılan kent (Navarin olarak de geçer), Yunanistan’ın güneyinde, Messenia  

bölgesinde, Peleponez’in batı kıyısındaki geniş bir körfezin kıyısındadır. 
195

 Günümüzde, Girit adasının güneybatı ortasında, Agia Triadha kentinin çok yakınında. 

 

 

http://www.uark.edu/.../graphics/homer_nestor1.jpg
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Dördüncü Bölüm  

LAKEDAİMON’DA 

 
Fig. 57: Attika’dan. Amasis ressamı imzalı Siyah 

figürlü bir Amphora. üzerindede, Menelaos’un, 

karısı Helene’yi ilk gördüğü an tasvir edilmiş. 

Yaklaşık, İÖ 550. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...). 

 

(Fig. 61.I) Nestor’un oğlu Peisistratos ve 

erlerin eşlik ettiği Telemakhos, Menelaos’un 

sarayına varır ve orada konuk olurlar (Fig.57). 

Menelaos’un sekiz yıl dolaştığı denizlerde, 

gittiği ülkeler arasında yer alan Kıbrıs, Fenike, 

Mısır, Aithiopia, Sidon, Arap İli (Arabistan-

Saracenia) ve Libya’nın adlarının geçmesi, 

özellikle Aithiopia’nın varlığı açısından 

önemli. Ancak, Menelaos da bilmediğini söyler Odysseus’a olanları. Ne var ki, sökünce erken 

doğan gül parmaklı Eos (Şafak), içi rahat etmez ve Telemakhos’un yanına varıp istediği 

herşeyi saklamadan, gizlemeden anlatacağını söyler. Bir gün tek başına dolaşırken, deniz 

ihtiyarı güçlü Proteus’un kızı Eidothoe’yle karşılaştığını, bu Mısırlı Proteus’un denizin tekmil 

girdisini çıktısını bildiğini, ağzından nasıl laf alınacağını ona söylediğini anlatır. Menelaos, 

onun dediklerini uygulayarak oyuk mağaralarda bulduğu Proteus’u konuşturur. Proteus, 

Laertosoğlu Odysseus’u bir adada, tanrıça Kalypso’nun evinde gördüğünü söyler. Tanrıça 

zorla alıkoyuyormuş onu adada ve şunları ekler, bildiklerini aktarırken: 
“... 

 ne çok kürekli gemileri vardı, ne arkadaşları, 

 denizin engin sırtında onu götürecek. 

 Sana Menelaos, Zeus’un beslediği, nasip değil 

 At yetiştiren Argos’ta ölüp kaderini doldurmak, 

 Ölümsüz dünyanın ucuna götürecek seni, 

 Elysion ovasına,
196

 
 
sarışın Rhadamantys’in yanına,

197
 

 Öyle rahat yaşarlar ki insanlar orda: 

 Hiç kış olmaz, ne kar yağar, ne yağmur, 

 İnsanları serinletmek için yükselir Okeanos’tan 

 Esen yelleri Zephyros’un tatlı tatlı...”
198

 

 

Bunu öğrenen Menelaos Aigyptos (Nileos-Nil) ırmağı civarında, İskenderiye’nin karşısındaki 

Pharos
199

 adasına varır. Orda, yaygın gökte oturan ölümsüzlere Proteus’un dediği yüzlük 

                                                 
196

 Elysion ovası, büyük olasılıkla günümüzde de Somali’nin doğu kıyılarından kuzeye, aynı yerden Kenya’nın  

Tana nehrine kadar uzanan ovalık alandır. Bölge, kuzey-güney doğrultusunda, Kenya’nın doğu platolarına  

kadar varır. 
197

 Burada, hatırlarda kaldığı kadarıyla Mısır tanrısı Djehuti’ye atıfta bulunuluyor olabilir. Afrika’da sarışın biri 

ne arıyor demememiz gerek. Zira Djehuti de, büyük olasılıkla Tokaralı bir Ainu’ydu ve doğal ki tüm Ainular 

gibi de sarışındı. Djehuti’nin tufan öncesi yaptığı kehanette, sel baskınlarının olacağını ve insanların sellere 

kapılacağını haber verdiğini, yukarıdaki kahin, büyücü tanrı Djehuti’nin Tepeli İbis kuşu şeklindeki resminden 

anlıyoruz. “Rhada mantys” ismindeki “manti>c<s” kelimesinin “kehanet”, ya da “peygamberliğe ait” anlamları 

göz önüne alındığında, “rhada”nın, “radar” kelimesindekine benzer şekilde, gelecekte olacak bir olayı önceden 

sezinlenmesine benzer bir anlama geldiği ileri sürülebilir. Bu çerçevede, “Sezgileriyle geleceği görebilen kahin 

Sarışın adam (Tokaralı-Ainu)” anlamında olmalıdır. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, dn.31. 
198

 Homeros, a.g.e., IV.561-568. 
199

 ML./XVI.53. 
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kurbanları sunup Agamemnon’un ölümsüzlüğü için bir mezar da yığdıktan sonra,
200

 tanrılar 

Menelaos’a öyle bir rüzgar bağışlar ki memleketi Lakedaimon’a (Λακεδαιμων veya  

Λακεδαιμωνία)
201

 kolayca varır. 

 

Buna göre, öncelikli olarak elde ettiğimiz veri, deniz ihtiyarı (Geron Halios)
202

 Proteus’un 

Mısırlı olduğu ve Oyuk kayaların da Mısır dolaylarında olması gerektiğidir. Afrika’nın 

Akdeniz kıyıları boyunca, Libya dahil, Cebelitarık boğazına kadar böyle bir oluşumu tespit 

etmek olanaksız. Ancak, günümüzde bile coğrafi konumunu değiştirmeden aynen korumuş 

olan bir yer, dikkat çekiyor. Burası, Lübnan’ın  (Eski Fenike) Beyrut kentidir. Kalkerli bir 

tepe üzerinde kurulu kentin batı yönünde, yalıyarlardaki yarıklarda oluşmuş mağaralar 

mevcut.
203

 Denize açılan sığ kumsalın ötesinde, denizin içindeki oyuk kayalar (Hollow rocks), 

bugün “Güvercin Mağaraları-Pigeons Grotto” olarak anılıyor.
204

 Deniz ihtiyarı da denilen 

Proteus’un, yaşlı bir erkek fok balığı olduğu açık. Büyük olasılıkla köpek balıklarının 

oluşturdukları tehlikelere karşı, eşlerinin arasında bir eksik olup olmadığını anlamak için 

onları sayan Proteus’un, dişileriyle birlikte kıyıya yatıp uzanabileceği bir sahil şeridi olmalı 

oyuk kayalar. Beyruttaki Güvercin mağaraları sahili, mitosta anlatılanlara tamı tamına uyuyor 

(Fig.58). 

 

Herodotos, “Proteus ve Helene Hikâyesi” başlığı altındaki satırlarında, Proteus’un Memphis’li 

olduğuna ve buradaki Hephaistos tapınağının güney yüzünün karşısına düşen pek bakımlı bir 

kutsal yerinin bulunduğuna değiniyor. Söylediğine göre, kutsal alanın etrafında Tyros (Tyr - 

Beyrut) Fenike’lileri oturur, bu nedenle de Tyros’lular mahallesi olarak anılırmış burası. 

Tarihçinin bu söyleminden, Menelaos’un yüzlük kurbanları kestiği alanın neresi olduğu 

çıkıyor ortaya. Diğer taraftan bu durum, “Güvercin mağaraları” hakkında ileri sürdüğümüz 

yukarıdaki savı da, Tyros’lularla olan ilişkisi nedeniyle desteklemektedir.
205

 

 

 

 
 

                                                 
200

 Yığılan bu mezar, Asya’daki Türklerin taşları üst üste yığarak yaptıkları “oboo” tipi mezarlar olabilir. 

Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 23, s.81, Şek.9b. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, s.107. 
201

 Taygete ve Parnon arasında, Eurotas nehri üzerindeki Sparta şehrinin eski adı. 
202

 Gyllius P. (2000) İstanbul Boğazı, Çev. E. Özbayoğlu, Eren Yayıncılık, İstanbul, s.92. 
203

 ML./III.164. 
204

 Discover Lebanon>Photo Gallery>Beirut>The Pigeons Grotto: 

(www.discoverlebanon.com/photo_gallery.php?photoid=59-7k). 
205

 Herodotos, a.g.e., II.112. 

http://www.discoverlebanon.com/photo_gallery.php?photoid=59-7k
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Fig. 58: Lübnan’da, Beyrut sahillerinde Güvercin mağaraları (Oyuk kayalar) ve Proteus’un foklarla 

kıyıya çıkıp uzandıkları sahil şeridi. 
Discover Lebanon>Photo Gallery>Beirut>The Pigeons Grotto: 

(www.discoverlebanon.com/photo_gallery.php?photoid=59-7k). Uyarlama. 

 

 

Akdeniz Keşiş fokları (Mediterranean Monk Seal) olarak bilinen fokların, eskiden bu 

kıyılarda yaşadıkları bilinir.
206

 Eidothoe’nin Menelaos’a verdiği dört fok derisinin içine 

girerek, sahile uzanan diğer fokların arasında saklandıkları ve birden çıkarak Proteus’u 

sıkıştırdıkları sahil, büyük olasılıkla burasıydı. 

 

Menelaos’un bu sırada Okyanusta (Hint Okyanusu) olmadığı, Eidothoe’nin şu sözlerinden 

anlaşılıyor: 
“... 

 çıkar dalgaların sırtına denizin yalan bilmez ihtiyarı 

 ... 

 Alacalı enginde çıkıp sürüyle yatarlar çevresine...”
207

 

 

Homeros denizden, “deniz”, “alacalı engin” gibi deyimlerle bahsediyor hep. Ancak, asla 

“Okeanos” adını kullanmıyor. Metnin bu bölümünde, Proteus’un Aigyptos ırmağının ağzını 

özellikle işaret etmesi, buradan Aithiopia, Tritonis (Viktoria) gölü ve Klimancaro
208

 dağına 

kadar yapılabilecek bir yolculuğun kapısını aralar gibi görünür. Okeanos adıysa, ilk kez bu 

bölümde geçiyor Odysseia’da. 

 

Penelopeia’nın talipleri, Telemakhos’u pusuya düşürüp öldürmek için Asteris (Kefalonia) 

adasının gemi barındıran iki ağızlı limanında beklemektedir. Belki de Odysseus’la birlikte 

dönerler diye, geri dönmesini engellemek, belki öldürmek için onu da (Fig.59). 

 
Fig. 59: Taliplerin gemisi, Asteris adasının (Kefalonia-

Kefalonya) iki ağızlı limanında (A) Telemakhos’u 

bekliyor. 
(www.nostostudios.gr/images/kefalonia-map.gif). (Uyarlama, 

Atalay, Y.). 

 

 

 

 

Beşinci Bölüm  

KALYPSO’NUN MAĞARASI 

ODYSSEUS’UN SALI 

 

(Fig. 61.II) Athene Tritogeneia yakarır Zeus’a, 

Telemakhos’un içinde bulunduğu tehlike ve 

Odysseus’un Kalypso’nun mağarasında zorla tutulması nedeniyle (Fig.60). Zeus, her ikisinin 

de sağ salim geri dönmeleri için Athene ve Hermeias’a (Hermes) tembihte bulunur. Hermeias 

iletir Zeus’un emrini Kalypso’ya. Tanrıçanın, emri dinlemekten başka çaresi yoktur. Zeus’un 

                                                 
206

 Profiles: Mediterranean Monk Seal, Monachus monachus: 

(www.monachus.org/profiles/mediseal.htm-15k). 
207

 Homeros, a.g.e., IV.401-404. 
208

 Klimancaro dağı, son püskürmeden önce (yapılan tahminlere göre, yaklaşık 10.000 yıl önce) çok tepeli, yani 

bir polyphemos’tu. Son püskürmesi tufan sonrası, yani İÖ 3500 ve ardılı bir tarihte olmuşsa, bir takım mağaralar 

yok olmuş olabilir. Eğer böyleyse, faaliyet gösterdiği son tarihi de yaklaşık olarak saptamak, olasıdır.  

 

http://www.discoverlebanon.com/photo_gallery.php?photoid=59-7k
http://www.nostostudios.gr/images/kefalonia-map.gif
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haberini, Zeus’un adını geçirmeden kendi isteğiymiş gibi iletir, deniz kıyısında oturup 

gözyaşları döken çok sevdiği Odysseus’a, naçar. İnanası gelmez Odysseus’un önce, ama 

tanrıçanın ikna edici sözleriyle, takılıp peşine mağaraya döner. Güneş batıp bastırınca 

karanlık, son kez sokulup birbirlerine sarmaş dolaş olurlar. 

 
Fig. 60: Kalypso, Odysseus deniz kıyısında düşünceli 

otururken, Zeus’un emrini kendisine bildiren Hermaias’ın 

sözlerini iletiyor ona. 
(www.drgeorgepc.com/disArchSymbOdysseusCalypso.jpg). 

 

 

 

 

 

 

Eos sökünce Gül parmaklı erkenden, Kalypso’dan tunçtan 

bir çifte balta ve bir keser alan Odysseus,  ağaçlardan bir 

sal yapmaya başlar. Kalypso, sala tüm kumanyayı 

yerleştirdikten sonra, Odysseus’un yola çıkış öyküsündeki 

yol güzergahının, Pasifik’te, Ülker takım yıldızının 

(Pleiades) tapım gördüğü Rapa-Nui (Easter Island) adasını 

anımsatması, ilgi çekicidir. Şöyle diyor benzer konuda 

Homeros:  
“... 

 Ardından uğurlu, tatlı bir yel saldı, 

 Odysseus da sevinç içinde açtı rüzgara yelkeni. 

 Dümenin başında güzel güzel yönetiyordu salı, 

 bir damla uyku girmiyordu gözlerine, 

 bakıyordu Ülker’lerle
209

 geç batan Küçükayı burçlarına, 
 Kutup yıldızına göre yön veriyordu sala, 

 yerinde döner bu yıldız, boyuna Orion’a bakar, 

 dalmaz sularına Okeanos’un hiçbir vakit, 

 öğüt vermişti ona Kalypso yüce tanrıça, 

 demişti o yıldızı hep solunda tut” 

 

 

Homeros’un buradaki ayrıntılı anlatımı, Odysseus’un İÖ 9. yüzyıldan
210

 bu yana, yani 

yaklaşık 2806 yıl sonrasında bile nerede bulunduğunu göstermesi bakımından son derece ilgi 

çekici ve önemli. Kuzey yarıkürede, mevsimlere göre yıldız haritaları arasında, Ülker, 

Küçükayı, Kutup yıldızı ve Orion’un bir arada görüldüğü tek yıldız haritası, Haziran 15;4.30, 

Haziran 30;3.20 ve Temmuz 15;2.30’da, yaz geceleri boyuncadır. Yani Odysseus’un Haziran 

ya da Temmuz aylarından birinde bu adadan ayrılmış olduğunu saptayabiliyoruz (Fig.61).
211

  

 

Ozanımız bu satırlarında ikinci kez Okeanos’tan bahsediyor. Okeanos’a ilk değinişi, 

Proteus’un, Odysseus’un bulunduğu yeri tarif ettiği mısralarda gizliydi. Yukarıdaki 

mısralarında, 15, 30 Haziran ve 15 Temmuz günlerinde, Kutup yıldızını soluna alarak gitmesi 

gereken Odysseus’un, bulunduğu yerle ilgili olarak üç seçenek var. Bu seçeneklerden ilk 

                                                 
209

 Plesiades (Plesiad-Ülker) takımyıldızı. 
210

 Homeros, İlyada, s.15. 
211

 Dünya Atlasları Ansiklopedisi (1982) Gelişim Yayınları, İstanbul, s.709, 5K. 

 
 

http://www.drgeorgepc.com/disArchSymbOdysseusCalypso.jpg
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ikisini, önceki yorumlara açıklık getirmek üzere, onun varsayımsal olarak, Akdeniz’de olduğu 

göz önüne alarak verdik, yorumlardaki yanlışlığı açıkça ortaya koyabilmek için: 

 

 
Fig. 61: Homeros’a göre, Odysseus’un esin perisi Mousa’ya seslenişiyle başlayan serüveninde 

(Odysseia, XII. 260 - 373) Helios’un adasındaki (Bali-14) olaya kadar olan planlı seyahati ve 

sonrasına ait yol haritası. Odysseus’un Uzak Doğu’ya gidiş yolu Romen (kırmızı), dönüş yoluysa 

normal rakamlarla (mavi-beyaz) gösterilmiştir (Hrt. Atalay, Y.).
212

  

 

 

 

I. Kalypso’nun Ogygie adasının, en uzak bir olasılıkta Akdeniz’deki Cebelitarık 

(Gibraltar) boğazının yakın doğusunda bir yerde olduğunu varsayalım. Kutup 

yıldızının Odysseia’nın gemisinin soluna düşmesi için, Kuzeydoğu Akdeniz’e 

doğru ilerlemesi gerekir. Ancak Akdeniz’in buradaki suları, kış aylarının 

olmadığı ve karların, yağmurların yağmadığı bölgeler değildir. Dahası, 

Okeanos’un Zephyros’u değil Akdeniz rüzgarları eser. Hepsinden önemlisi, 

Menelaos onu aramaya çıktığında, gideceği yer dünyanın bir ucu değil İspanya 

civarlarıdır. 

II. Ogygie adasını, yine varsayımsal olarak Mısır civarlarında bir yere yerleştirelim.  

Ancak bu kez, kutup yıldızı sol tarafa alınıp yol alındığında Fenike, Suriye, ya da  

Küçük Asya kıyılarına  varılır. Buralarda da kış aylarında kar ve yağmur yağar,  

Okeanos rüzgarları esmez. Diğer tarafta, Menelaos onu aramaya çıksa, o sırada 

zaten  Mısır’dadır  ve Mısır, denizciler için o günlerde bile dünyanın öbür  ucu 

değildir. 

III. Odysseus, nasıl vardığı bilinmez, ancak Hint Okyanusu’nda, Seyşel (Seychelles)   

adaları civarındadır.    Buradan, kutup yıldızını hep solunda tutup kuzeye doğru 

ilerleyecek, Aden körfeziyle Babülmendep boğazından geçerek Kızıldeniz 

yoluyla Mısır’a, oradan da İthake’ye dönecektir. Kalypso’nun Ogygie adasına 

                                                 
212

  Odysseus zamanında, yeryüzündeki katalara verilen isimler için, Bkz. Brd. Fig.122. 
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nasıl gelmiştir? Destanda buna açıklık getirecek bir bölüm yok. Yalnız, 

Proteus’un “…ne çok kürekli gemileri vardı, ne arkadaşları, denizin engin 

sırtında onu götürecek” sözlerinden, onun arkadaşlarından ve gemisinden ayrı 

kaldığı ya da kaybolduğu anlaşılıyor. İleriki bölümlerde, gemisi ve arkadaşlarıyla 

tekrar beraber olduğunda, nasıl buluşup gemi sahibi oldukları da açıklanmaz 

mitos’ta. Bu adalardan biri olsa gerek Ogygie adası, dünyanın bir ucunda olan, 

kışın olmadığı, kar ve yağmurun yağmadığı, Okeanos yellerinin estiği ada. 

 

Poseidaon, Yanık Yüzlüler’in ülkesinden dönerken Odysseus’a deniz kenarında rastlamasının 

nedeni de budur. Okeanos tanrı bu sırada, büyük olasılıkla Aithiopia’nın Amhara tepeleri 

yakınında; Odysseus ise, Ethiopia kıyılarını takip ederken, henüz Babülmendep boğazından 

geçmemiş olmalıdır. 
 

Fig. 62: Odysseus, Pallas Athene’nin Afrika’daki kenti 

Skherie’de, Palladion heykeliyle birlikte. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...). 

 

 

 

Tanrı, Odysseus’u gördüğünde, göğü karartıp Euros’la 

Notos, uluyan Zephyros ve Boreas’ı dört bir yandan 

estirip allak bullak eder Okeanos’u. Athene yardımına 

yetişip tekmil rüzgarların önünü keser, her nedense bir 

tek Boreas’ı (kuzey rüzgarı) bırakır ve bir ırmağın 

kollarına atar Odysseus’u ki, Tritogeneia sıfatını aldığı, 

kendi topraklarına, yani Aithiopia’ya götürebilsin diye 

onu. Bu ırmak, Aithiopia’da doğup Somali’de okyanusa 

dökülen “Vebbi Cebeli” ya da “Juba” ırmaklarından 

biriydi. Odysseus, bitkin vaziyette ırmağın tepesindeki 

ormana sığınıp, yaprakların arasında uykuya bırakır 

kendini, çırılçıplak. 

 

Altıncı Bölüm  

ODYSSEUS’UN PHAİAK İLİNE GELİŞİ 

 

(Fig. 61.III, IV) Öykünün en can alıcı bölümlerinden biri buradaki satırlar. Homeros aynen 

şöyle diyor: 
“... 

 Çok çekmiş tanrısal Odysseus böyle uyurken, 

 Yorgunlukla uyku alt etmişken onu, 

 Athene gitti Phaiak’ların yurduna, kentine...” 

 

Athene’nin kenti, Yüzü Yanıklar Ülkesi’nde Tritonis gölü dolaylarındaydı, daha sonra veriyor 

adını Homeros Skherie diye (Fig.62). Bu nedenle Zeus onu Tritogeneia olarak çağırır (Fig.63, 

64). Tanrıça Odysseus’u Okeanos kıyılarında Vebbi Cebeli-Juba ırmağı kıyılarında bırakıp 

Tritonis gölüne gitmişti. Buradan, Phaiak’ların Tritonis gölü civarında yaşadıkları ve 

Odysseus’un da buraya çok yakın bir yerde olduğu doğrulanıyor. Yani Proteus’un 

Menelaos’a, Elysion ovasında sarışın Rhadamantys’in yanında, kış olmayan, kar ve yağmur 

yağmayan, Okeanos’tan esen Zephyros’un tatlı tatlı esen yellerinin olduğu, dünyanın bir ucu 

olarak tarif ettiği yerdir burası.  
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Fig. 63: Athene tritogeneia, kenti 

Skherie’deki Tritonis gölü kenarında, sisli 

bir havada Pallas’la oynarken, kendisini 

bulmaya çalışan çocuk Pallas’a, elindeki 

kargısıyla, sisin arkasından uçarak gelip 

saldırıyor. Az sonra Zeus asteropetes, kızı 

için telaşlanıp aigis’ini (şimşek) Pallas’ın 

karşısına dikecektir.
213

 
 (climate.uvic.ca/.../lake_fog.lrg.jpeg), 

(www.templeofthepresence.org/images/Pallasath

...),(briefcase.pathfinder.gr/…/0/Palas+Athena.J

PG). Uyarlama. 
 

 

 

Homeros, yalnızca Phaiak’ların ülkesinden değil, onların buraya nereden geldiklerini 

anlatırken, ilgi çekici şekilde şöyle söylüyor: 
“... 

 Eskiden Phaiak’lar engin Hypereia’da otururdu,
214

 

 güçte üstün zorba Tepegözlere
215

 yakın, 

 Tepegözler onların topraklarını boyuna yağma ederdiler.
216

 

 Tanrı yüzlü Nausithoos
217

 onları kaldırdı, 

 götürdü yerleştirdi Skherie’ye,
218

 

 alın teriyle yaşayan insanlardan uzağa. 

 Dört yandan surla çevirmişti kenti, 

 evler kurmuş, tapınaklar yapmıştı tanrılara,  

 tekmil toprakları dağıtmıştı...”. 
 

Homeros döneminde, Kâşgarlı Mahmûd’un haritasında da olduğu gibi,
219

 dünyanın çevresini 

oluşturan tüm denizler Okeanos, en kuzeydeki kara parçalarından Novaya Zemlya civarıysa 

“Hyperboreia”
220

 olarak tanımlanmış (Fig. 66a, b). Hypereia’nın da, Pasifik’e bakan kara   

                                                 
213

 Zeus’un kızı için endişelenmesinde haklı olduğu anlaşılıyor. Zira, Athene çocuk olduğundan henüz aklı 

ermiyor. Yalnızca önündeki Pallas’ı, yani Sis’i görüyor. Oysa sis, onun etrafındaki her yeri kapsıyor. Yani Pallas 

aslında Athene’yi her yönden sessizce ve sinsice görüyor. Her an onun da kargısını atarak Athene’ye zarar 

verebileceği anlatılmak istenmiş. 
214

 Lemuria. Kore, İç Moğolistan, Ergenekon, Çin ve Japonya-Endonezya çizgisindeki adalar grubu. 
215

 Çinde, Ordos platosu, Datong ve Yen-men civarındaki volkanlar. 
216

 Volkan püskürmeleri sırasında, bölge ve yakın adalarda oturanların topraklarını, ekinlerini kaybetmeleri.  

Homeros bu sözleriyle, Çatalhöyüklülerden, Hacılar ve diğer tüm Paleolitik-Kalkolitik kültürlere kadarki 

toplulukların, kökenleri Chou Adamı’ndan (Homo erectus pekinensis) bu yana, hangi nedenle batıya göç 

ettiklerine açıklık getiriyor 
217

 Nuh. 
218

 Afrika’da, Tritonis (Viktoria) gölü civarında, şimdilik yeri belli olmayan Antik bir kent. 
219

 Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., arka kapak içi harita. 
220

 “Hyper” öneki: Aşırı, yukarı, haricinde, dışında, anlamlarına geliyor. Önek oluşturan kelime, tanrıça  

“Rheia” adıyla birleştiğinde, “Hype<r(h)> eia= Hypereia’yı, yani “aşırı uzakta, bulunduğumuz toprakların  

haricinde, dışında anlamını oluşturmuş. Toprak, bereket ve doğurganlık tanrıçası Rheia, çocuk doğurdukça, 

Kronos onları yutar. Yani, bölgede oluşan volkanik ve tektonik felaketler sonucu toprağa ve denize gark olurlar. 

Bu olayların, Apollon Karneios (Marduk) olayıyla doğrudan ilgisi vardır. Erhat, Orfik tarikat geleneğine göre, 

Kronosla barışan Zeus’un Mutlular adalarında (= Akheron’da, Endonezya’dan Japonya’ya kadar uzanan adalar 

grubu) yaşar gözüktüklerinden bahsediyor. Bu ismin, Chou Adamı’nın ortaya çıktığı, günümüzdeki İç 

Moğolistan’da Choukoutien’e işaret ettiği ortada. Dolayısıyla, tanrıça Rheia’nın (Rhea) ilk ortaya çıktığı merkezi 

de bize gösteriyor. Aynı kökenden gelen Hyperboreia ismi ise, ön ekteki “aşırı, yukarı” anlamlarıyla birlikte, 

Boreas (bora-poyraz) rüzgarlarına atıfta bulunarak, bu aşırı rüzgarların nedeni olan bir merkeze, yani 

günümüzdeki Novaya Zemlya’ya işaret ediyor. Kış aylarında Apollon Karneios’un (Phoibos Apollon) yurt 
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Fig. 64: Büyük olasılıkla sol elinde aigis kalkanı, sağ elinde mızrağı ve yüksek 

tolgası, göğüslerini açıkta bırakmış, kalın kıvrımlarıyla deri havası veren 

peplos’uyla, Tritonis gölü çevresindeki kızlarla oyunlara katılıp Pallas’ın 

ölümüne neden olan Siyahi Athene. Tanrıçanın bu heykeli, Homeros ve 

Herodotos’un Athene Tritogeneia’sına çok benziyor.
221

 

(www.holycross.edu/.../athena/athena1.JPG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parçalarını, yani günümüzdeki İç Moğolistan ve Çin civarlarına işaret ettiği ortada. Buradaki 

mısraların arasına sıkıştırılan kent adından, Athene Tritogeneia’nın Aithiopia’daki kentinin 

adının “Skherie” olduğunu anlamamaksa mümkün değil.
222

 

 

Athene Alkinoos’un kızı Nausikaa’yı, Odysseus’la bir araya getirir Vebbi Cebeli ya da Juba 

ırmağının tepesindeki ormanda. Nausikaa, bir gömlekle bir harmani ve suda yıkanmış 

çamaşırlardan verdirir hizmetkarlarına, giymesi için Odysseus’a (Fig.65). Koşturup tek 

tırnaklı katırları arabaya, binip yol alırlar Alkinoos’un sarayına doğru, Nausikaa’nın 

yanındaki hizmetkar ve kadınlarla birlikte. 

 
Fig. 65: Odysseus karnını doyurduktan sonra, Nausikaa 

ve hizmetkarlarıyla yola çıkma hazırlığı yapıyor. 
(media2.web.britannica.com/.../98/10298-004.jpg). 

 

 

Homeros bu ifadeleriyle Phaiak’ları
223

 Hypereia’dan 

(Çin-Moğolistan) çıkarıp Afrika’ya getirenin 

Nausithoos (Nuh) olduğunu ve onun ölümünden 

uzun yıllar sonra Aithiopia kralılığına tanrısal 

Alkinoos’un geçtiğini ifade ediyor. Biz Nuh’un 

doğum tarihini yaklaşık olarak İÖ 4100 olarak 

saptadık. Tevrat’ta, Nuh’un yaşadığı tüm günlerin 

                                                                                                                                                         
edindiği yer de burasıydı. Bize göre bu anlatım, Boreas rüzgarlarını takiple, kuzeyden güneye inen göç yollarını 

da gösteriyor. Bu yol doğrudan Yunanistan’a değil, haritada da görüldüğü gibi, Novaya Zemlya’dan, Kafkaslar 

yoluyla, Erhat’ın da dediği gibi önce Anadolu’ya ulaşır. Noel baba efsanesi de Apollon’un Novaya Zemlya’dan 

Anadolu’ya ulaşmasıyla ilgili olmalı. Zira her kış, Zeus’un verdiği ve kuğuların (swan= Kuğu, güneş ışınları-

phoibos) çektiği arabasıyla gittiği Hyperboreoi’de bayram ve şenlikler içinde yaşamış. Bize göre zamanlama tam 

yılbaşıyla çakışıyor olmalıdır. Tanrının İlk önce Anadolu’ya gelmiş olduğunu, masalsılarda Noel babanın (Father 

christmas-Santa Claus) Anadolulu olduğu söylentileriyle de çakışıyor olması, ilgi çekicidir. Buna göre, Novaya 

Zemlya’dan dönüşünde geldiği Anadolu’daki asıl memleketi, Erhat’ın da değindiği gibi Likya’daki Myra 

(Demre) şehridir. Bkz. Apollon, Boreas, Hyperboreoi, Kronos, Kybele ve Rheia.  Erhat, A, a.g.e., s.48, 49, 75, 

148, 182, 149-187, 261. Apollon Karneios ve Phoibos Apollon için Bkz. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 26, s.106, 

Şek.4. 
221

 Herodotos, a.g.e., IV.180, 189. 
222

 Homeros, Odysseia, V.34, VI.8, VII.79, XIII.160. 
223

 Phaiaklar, Herodotos’un yaşadığı bilinen İÖ 490-425 tarihleri arasında, bu bölgede bulunduklarını söylediği  

Adyrmakhid’lere denk düşüyor. Bkz. brd. Fig.121a. Herodotos, a.g.e., IV.168. 

 

 
 

http://www.holycross.edu/.../athena/athena1.JPG
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950 yıl olduğu ifade ediliyor. Buna göre Nuh’un ölüm tarihi: 4100-950= İÖ 3150 olarak 

bulmamız mümkündür.  

 

  
Fig. 66: a. Kâşgarlı Mahmûd’un haritasında Okeanos (Denizler yeşil) ve Novaya Zemlya (hh); b. 

Novaya Zemlya-Aithiopia (Kızıldeniz) doğrultusunda, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran, 

varsayımsal sınır çizgisi. Bu çizgi aynı zamanda, Tokar’ların Aithiopia’dan Taklamakan’a giderken 

takip ettikleri yola işaret ediyor. 
a. Kâşgarlı Mahmûd, 2005. Uyarlama, Atalay, Y. 

b. Hrt. Atalay, Y. 

 

 

Henüz kesinleşmemiş tarihlemelere göre, Yukarı Mısır’da (Ta Shemau-Kamış Ülkesi),
224

  

Umm el-Qaab’da (El Kab), yılan işareti bulunan en eski mezara sahip I. Serket (Sekhen. 

Protodynasty İÖ 3200), krallığı ve tarihi kesin olmayan Iry-Hor/Ro (Kral I. Hor / Au-ib-Re, 

Predynasty, İÖ 3150, Fig.66); yine krallığı belirsiz olan Sekhem Ka (Predynasty, yaklaşık İÖ 

3100); Timsah Krallar döneminde Aşağı Nubia’da Tarkhan (yaklaşık İÖ 3150-3100 arası); 

büyük olasılıkla Narmer olabilecek Akrep kral/KA (Fig.67a), Serket (King Scorpion I/KA, İÖ 

3100); Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirip ilk kez hakimiyetine alan Narmer (King  Scorpion 

II./ I. Dynasty kralı, Aha-Menes. Abydos, İÖ 3100, Fig.68b, 69a) olarak gösteriliyor. Nuh’un 

ölüm tarihi, yaklaşık olarak I. Serket’in hükümranlık dönemiyle çakışıyor.
225

 Homeros’un, 

“düşünceleri tanrılardan gelen  

 

                                                 
224

 Prometheus, ateşi insanlara nartheks kamışıyla taşır. Aztek’lerin geldikleri Aztlan adası, kamış tarlaları 

anlamındadır. Azteklerde tarihler “kamış yılı” olarak adlandırılır. Mellaart, Çatal Höyük’teki ölülerin, olasılıkla 

sağlık nedenleriyle, konut ve tapınaklardaki platformların altına ancak etlerinden arındıktan sonra 

gömüldüklerini ifade ediyor (İÖ 6,500-5,650). Tapınaklardan birinde bulunan duvar resminde, ilk arındırma 

işlemi, kamış demetlerinden ve saz yaygılardan yapılmış daha hafif yapılarda gerçekleştirilmiş olarak 

betimlenmiş. Mellaart, J. a.g.e., s.79. Mayalarda, kültür taşıyıcısı tavşan yazıcı, elindeki kamışla kodeks yazıyor. 

Coe, M. D. a.g.e., s.200, Fig.136. 
225

 Timeline 3300 to 1300 BCE: 

Timelines.ws/0B3300_1300BC.HTML-91k 
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Fig. 67: Iry-Hor’un ahşaptan yapılmış Ka heykeli. Gözleri kaya 

kristali ve kuars’tan yapılmış. Eser mükemmel bir işçilik gösteriyor. 

Kahire Mısır Müzesi: Env. No: 30948. 1,70 x 0.27 m. 
(www.globalegyptianmuseum.org/images/EMC/_400/...). 

 

 

 

Alkinoos…” demesine göre Alkinoos, Mısır’da güçleri tanrısal 

sayılmış bu ilk krallara yakın ve çok meşhur biri olmalı. Bu 

krala en yakın aday, bize göre 1. Sülale’den kral Narmer 

olabilir. Bu kral oğluyla birlikte, başlarındaki takkeli giyimleri 

ve Uzak Doğuluları hatırlatır fiziki yapılarıyla dikkat çekiyor. 

  

Narmer, Yukarı Mısır’ı da ele geçirmesi nedeniyle, I. 

Sülaleden ve Aşağı Mısır krallarından sayılmışsa da, 

Abydos’lu olması, onun kökeninin Kamış Ülkesi, yani Yukarı 

Mısırlı (Aithiopia-Nubia) olduğunun göstergesidir. Yukarıdaki 

tarihler yerlerine oturdukça, Yukarı Mısır’ın tarihinin, Aşağı 

Mısır tarihinden çok daha öncelere ait olduğu gerçeği ortaya 

çıkıyor. 

 

Narmer’in oğlu Hor-‘Ah, a, Men (Menes, Fig.69b) ve karısı 

kraliçe Nithotep, yine Yukarı Mısır’da Abydos ve 

Sakkara’da
226

 İÖ 3,050’lerde hüküm sürmüşlerdi. Narmer, 

Delta bölgesini hakimiyetine almıştır. Hierakonpolis’te bulunan meşhur “Narmer paleti”, 

Kuzey Mısır’ı ele geçirmesi üzerine yapılmış alçak kabartma bir eserdir (Kahire Müzesi). 

Yine aynı yerde ele geçen, fethin yılbaşı törenlerini tasvir eden Narmer’in “topuz başı”nda 

ise, Aşağı Mısır kralı olarak betimlenmişti (Oxford, Ashmolean Sanat ve Arkeoloji 

Müzesi).
227

 

 

Palet hakkında, genel kavramlar altında yinelenen yorumlarından oldukça farklı.
228

 Biz, aslına 

daha uygun olduğuna inandığımız bir açıklama getirmek istiyoruz: Paletin, tıpkı Chou 

dönemine ait Nuh tufanı tasvirinde de olduğu gibi naratif bir üsluba sahip olması dikkat 

çekicidir. Bu anlamda ön yüzde üç, arka yüzde ise dört ayrı sahne tasvir edilmiş (Fig.69). 

 

  

                                                 
226

 Memphis’in kuzeybatı yakınında.  
227

 ML./XIV,396. 
228

 Eldem, B. (2003) 2012: Marduk’la Randevu, İnkilap Kitabevi, İstanbul, s.409, Şekil.14. 
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Fig. 68: a. Akrep krallar dönemine ait bir mezar kabartması. Sağ üstte güneş sembolü.bunun sol alt 

yakınında akrep figürü betimlenmiş.  Sol arkasındaki yelpaze ve yüksek külahı, kral olduğunun 

işaretleridir. Olasılıkla kral Ka’dır; b. Narmer’e ait topuzbaşı eser. 
a. King Scorpion-Wikipedia, the free ewncyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/King_Scorpion-29k). 

b. Narmer Macehead - Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/Narmer_Macehead-19k). 

 

 

 

Ön yüz (a): Aşağıdan yukarıya üç sahne (Fig.70a): 

I. Altta, sanki denizde yüzer, ya da havada uçar şekilde iki figür yer alıyor. 

Bunlardan, bize göre sağdakinin sağ kolunun üzerinde, kara ve kare şeklindeki 

delikten bize doğru uzanan ve genişleyen, perspektif biçimde gösterilmiş yol, 

bizlere Djehuti’nin Amenti dediği karanlıkları (uzay) hatırlatıyor. Aztek’lerin 

Historia Tolteca Chichimeca adlı eserinde, sağ alt köşede Adem olarak 

tanımladığımız figürün, içinde yer aldığı Hayat Ağacı’nın sembolize edilmiş 

şekline benzeyen yolun, Amenti’nin yolu olduğu ortada.
229

 Soldaki figürün burun 

hizasındaki dikdörtgen biçiminde, kenarları sütunları gösterir noktalarla çevrili 

şekil, olasılıkla bir tapınağı, yani figürlerin birer tanrı olduklarına işaret ediyor. 

Tanrılar, Amenti’nin yollarından geçen ve üstteki panoda yer alan Narmer’in 

yolunu açmışlar. Vardığı Yukarı Mısır (Aithiopia-Nubia) topraklarında, alttan ona 

destek veriyorlar. Her iki figürün, şimdiye kadar iddia edildiği gibi, kılıçtan 

geçirilen esirler olmadıkları açık. 

 

II. Üstteki sahnede, Narmer’in arkasındaki küçük figür, Afrika’ya varan Asyalıları 

temsil ediyor. Sağ elinde bir libasyon kabı olan figürün sol elinde, eserin arka 

yüzündeki alttan üçüncü panoda daha net görülen güneş sembolü (svastika) 

tutuyor. Figürün sol arkasında güneş tasviri ve bunun altında Hayat ağacı motifi 

var. Bunların, Asya’dan gelinen yeri, yani Lemurya’yı (Swāñce/Swāñco-Güneş 

Ülkesi-Kuğular Ülkesi) işaret etmesi dikkat çekici. Kral Narmer, elindeki, Zeus’un 

yıldırımına benzer tören asasını, saçından kavrayıp diz çöker durumda tuttuğu bir 

esire vurmak üzere. Esirin yüz hatları ve burnu, bize Afrika yerlilerini hatırlatıyor. 

Bu durum, kralın Aşağı Mısır üzerinde kazandığı zaferi sembolize etmektedir. Esir 

figürünün üstünde, bu kez aslan başlı Ejder kayığı (Dragon boat)
230

 yer alıyor. 

Kayıkta, Uzak Doğu’dan Afrika’ya sağ salim gelmelerini sağlamış olan Hayat 

ağacı, bunun da üstünde Asyalılara yol gösteren, aynı zamanda krallığın 

koruyucusu şahin tanrı Horus, esiri bir yılana bağlamış vaziyette tutuyor.  

 

III. Tüm bu figürlerin en üstünde, ötede, ana yurtlarının çok uzakta olduğunu gösteren 

üçgen dağ figürlerinin arasında “Tüylü kotuz-Yak öküzü”, yani tanrıça Hathor’un 

öküz başlarına yer verilmiş. Mısır’da, daha sonraları “Apis=Epaphos”
231

 olarak 

anılacak olan öküz, kuşkusuz Uzak Doğu’nun tüylü kotuzu, yani Yak öküzüdür. 
Bunların arasında ve tam ortada, iki taht arasındaki figür, aşağıda değinildiği gibi, arka 

yüzdekinin aynıdır.  
 

                                                 
229

 Düzgüner, F. mimar.ist., Sayı: 23, Şek.10. Londra Westminster Katedrali’nde, Hayat Ağacı’ndan doğan 

Adem motifiyle karşılaştırınız. İki yandaki tanrı ya da melekler, Adem’e Havva’yı getiriyorlar. Diri, A. C. 

(2008) “Müzik – Mimari İlişkisi ve Malzeme”, Mimarlık ve Yapı Malzemeleri Dergisi, Sayı: 10, s.33. 
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 Ejder kayığının bu kez aslan başlı olması, kayıktakilerin aslan kadar güçlü olduklarını, bu nedenle dehşet 

verici Nuh tufanı sonunda, Asya’dan Aithiopia’ya varabildiklerine işaret ediyor. 
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Fig. 69: a. I. Sülale’den, Yukarı ve Aşağı 

Mısır’ı ilk kez birleştiren kral Narmer (Aha-

Menes, İÖ 3100 ); b. Narmer’in oğlu Hor-

‘Ah, a, Men. Her ikisi de tipik Moğol, Çin 

ve Orta Asya Türklerine benziyor. 
a.(www.prntrkmt.org/pharaoh/pict/narmer_men

es.jpg). 

b. 

(img186.imageshack.us/.../cabezareymenesef5). 
 

 

 

 

 

Arka yüz (b): Aşağıdan yukarıya dört sahne (Fig.70b): 

I. En altta, Uzak Doğu’daki büyük felaket betimlenmiş. Tüylü kotuz, uzaktaki dağ 

motiflerinden, ön tarafa doğru çember şeklinde sınırlandırılmış kara parçası 

üzerinde gösterilmiş. Daire içinde, iki kuleli bir kent tasviri var. En önde, yarı 

beline kadar suların (Erg nehri, Ölüm denizi, Akheron, Nun) içine gömülmüş insan 

neslini kurtarıyor. Buranın deniz olduğunu, dalgalı kıvrımlardan anlıyoruz;  

II. Üstte, Nuh (Nuah) ve karısı Fuxi’nin tasvirinde olduğu şekilde, boyunları birbirine 

yılankavi kıvrımlarla dolaşmış iki hayvan figürü yer alıyor. Ejder başlı bu 

figürlerin Hades’i bekleyen Kerberos oldukları açık. Sayılarının iki olması, birinin 

Amerika’daki “Gog= Yacüc”, diğerininse Asya’nın “Magog= Mecüc” fay 

merkezlerini temsil etmesinden ileri geliyor.
232

 Bunlar, birbirleriyle mücadele 

ederken yeryüzü, az önce gördüğümüz alt panodaki felaketi geçirmekte. Ejderleri 

yularlarından tutarak zaptetmeye çalışan, yanlardaki iki figürün tanrı oldukları 

anlaşılıyor. Sağ taraftaki tanrı figürüne dikkat edecek olursak, bunun Arkaik 

dönem Zeus ya da Herakles bronz heykelciklerine son derece benzedikleri 

görülür.
233

  Bize göre sağdaki figür, daha çok Zeus’u andırıyor. Soldaki 

Kerberos’un yularını tutan ise, her iki fay merkezinin Pasifik’in tabanında 

birbirlerine diş şeklinde kelepçelenmiş olmaları (ejderlerin boyun kısımlarındaki 

birbirlerine dolanma şeklinde gösterilmiş), yani deniz tabanının tasvir edilmiş 

olması nedeniyle Poseidaon olmalıdır. Ejderler birbirlerini ısırmaya çalışıyorlar. 

Yani her iki fay merkezi birbirini tetikliyor.
234

 

 

III. Üstteki üçüncü panonun sol yukarısında, dikdörtgen alan içinde betimlenmiş 

piramitin (Asya piramitleri) altında, sağ elinde yine libasyon kabıyla, sol elinde 

svastika tutan figürün yüzünün önünde ve svastikanın üstünde güneş sembolüne 

yer verilmiş. Böylece, bu kişinin Asya’dan gelenlerden biri olduğunu anlıyoruz. 

Bunun önünde, çok daha uzun boylu tasvir edilmiş figürün, iddia edildiği gibi 

Narmer olmadığı ortada. Arkası sivri ve daha yüksek şapkasının ön tarafında, 

olasılıkla Mısır sanatında ilk kez Wadjet’i (Naja naja oxiana) görüyoruz. Bu tanrı, 

büyük olasılıkla Horus’tur. Tanrı, yine iddia edildiği gibi, Horus’un tapınağındaki düşman 

cesetlerinin boyunlarının kesilmesi törenine gitmiyor. Önünde, boyu diğerlerine göre biraz 

daha uzun olarak gösterilen, kimliği anlaşılamayan daha küçük bir tanrı, ya da önemli bir 

şahsiyet var. Bayraktarlar eşliğinde yürünen yönde, kayığın altındaki deniz üzerinde 
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 91 

başsız gösterilen ölüler, Nun denizini geçerek gelenlerin Afrika’ya varışlarını temsil 

ediyor. Bunu, ölülerin en üstünde, bir gemi tasvirinin içinde yer verilen şahin Horus 

betimlemesinden de anlamak mümkün. Geminin solunda, olasılıkla önündeki papirüse 

yazı yazmakta olan kişi, yine büyük olasılıkla Nuh’un gemisinde yazıcı olarak bulunan 

tanrı Djehuti’yi betimlemektedir.  

 
Fig. 70: a. Narmer paletinin ön 

yüzü; b. Paletin arka yüzü. 
Victory Palette of King Narmer-

Front side Wall Plaque: 

(www.aurorahistoryboutique.com/S

000295.htm-33k). 

 

 

 

 

IV. En tepede, yanlarda ve dağların arasında tasvir edilmiş iki öküz başının arasına, karşılıklı 

yerleştirilmiş oldukça yüksek iki taht var. Bir makalede, bu semboller Narmer’in 

kartuşu şeklinde değerlendirilmiş. Üstteki nesnenin Mürekkep balığı (cuttle fish)= 

(NAR), altta uzunlamasına yer alan ise matkap (keski, kalem- drill ya da chisel)= 

(MR), yani tamamı= “NARMR”, olarak değerlendirilmiş.
235

  Büyük olasılıkla Aşağı 
ve Yukarı Mısır’ın her iki tahtının da sahibi olduğu anlatılmak istenmiş. Matkap, ortadaki 

rahlenin üzerine yerleştirilmiş (Fig.71). 
 

Eser genel karakteriyle, Uzak Doğu’dan gelişin üzerinden çok bir zaman geçmediğini, oradaki 

müthiş felaketin henüz unutulmadığının açık kanıtını oluşturuyor. Bu çerçevede, Uzak 

Doğu’dan gelen Tokar’ların (Auseia’lılar-Asyalılar),
236

 Afrika’ya nasıl ulaştıklarını gösterir çok 

önemli bir belge niteliğindedir. Buradaki Auseia’lılar, daha sonraları yerlerinde kalıp, Nubia ve 

Mısır’a çıkmayan Tokar’lar olabilir. 

 

Uzak Doğu’daki olağanüstü felakete ait kilidin anahtarını Herakles’in şahsında, onun diğer adı olan 

Alkides’te bulmamız mümkündür. Sarıdeniz, Doğu Çin denizi ve Güney Çin denizlerine, Türklerin 

“Erg nehri” demeleriyle, Platon’un Asya’yı “Ampheres” olarak adlandırmalarının bir nedeni olsa 

gerektir. Tüm olayları, Asyanın tektonik ve jeolojik yapısında tespit edebilmemiz, bu tür 

adlandırmaların altında yatan gerçekleri ortaya koyuyor. Bu çerçevede “Alkali” ve “Kalevi” 

kelimelerinin kimyadaki anlamlarını irdelememiz zorunlu hale gelmektedir. 

 

Odevsitesi.com’dan
237

 aldığımız bilgilere göre, Alkali metaller, örgü noktaları +1 yüklü iyonlarla 

işgal edilmiş iç merkezli kübik bir sistemde kristalleniyorlar. Bu yapı içerisinde valens 

elektronları
238

 (her atomda 1 tane), bütün yapıya nüfuz eden negatif yüklerden meydana gelen 

bir deniz oluşturmaktadırlar. Bu elektronların yerleri belli olmadığından, duruma göre metali 
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 History of Writing: (www.historian.net/hxwrite.htm-24k). 
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 Herodotos, a.g.e., IV.180, 191. 
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 (www.odevsitesi.com/odevler/2005_6/105743-alkali-metaller.htm - 7k ). 
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 Dış kabuktaki (valens kabuğu) elektronlar. Dış seviye elektronları. 
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bir baştan öbür başa dolaşır ve dolayısıyla yüksek elektrik iletkenliği meydana getirirler. 

Elektriği yüksek derecede ileten elementler, aynı derecede ısıyı da iletirler. Alkali metal 

yüzeylerinde gözlenen yüksek derecedeki parlaklık, metalde bulunan oynak elektronlarla 

açıklanır. Alkali metalleri, bilinen metallerin en aktifidir. Ne kadar zayıf olursa olsunlar, 

herhangi bir yükseltgeni (gücü) indirgerler. Toprak-Alkali denmesinin nedeni, çok eski 

kimyacıların bunları, suda çözünmeyen ve ateşte değişmeyen toprak olarak nitelemeleri ve 

ayrıca kireç (CaO), magnezia (MgO) gibi toprakların kalevi
239

 reaksiyon göstermeleridir. 

 

Estonya mitolojisinde, Heraklese benzer güçlü kahraman “Kalevi>poeg (Kalevipoeg)”dir. 

Friedrich Reinhold Kreutzwald tarafından kaleme alınmış destan, Finlilerin Kalevala destanı 

başta olmak üzere, diğer İskandinav mitoslarıyla da benzerlikler gösteriyor. Mitos’ta, 

Kalevipoeg`in düşmanlarının üstüne fırlatmak için dev kayaları taşıdığı, hatta bir kirpinin ona 

verdiği öğüt doğrultusunda, kalasları da silah olarak kullandığı anlatılmaktadır. 

 

Bu bağlamda, Herakles’in “Alkides” ünvanının, tıpkı Kalevipoeg gibi, suda çözünmeyen, 

ateşte değişmeyen toprağa benzer şekilde, hangi güç olursa olsun, onu indirgeyebilen 

(deviren, yenen), Alkali, ya da kalevi bir reaksiyon gücünün sembolü olduğu ortada.  

 

Ancak, Antik dönem insanları, kimyadaki bu reaksiyonları nereden biliyorlardı? Yoksa, 

gelişen kimya biliminde kullanılan modern terimler, mitoslardaki bu tanımlamalar göz önünde 

bulundurulup, geleneksel olarak mı adlandırıldılar? Bunu bilemiyoruz. Herşeye karşın, bu 

konuda yapılacak daha ayrıntılı araştırmaların, Alkides ünvanına açıklık kazandıracağı 

kanısındayız. 

 

Herodotos Herakles’ten bahsettiği satırlarında, Mermnad’lar denen Kroisos soyunun, 

Heraklesoğulları’nın ülkesini ellerine geçirdiklerine değiniyor. Yunanlıların Myrsilos 

dedikleri Kandaules, Sardes (Sardeis) kralıydı ve Heraklesoğlu Alkaios soyundan geliyordu. 

Tarihçi, konuyu açarken şöyle söylüyor: “....zira, Alkaios’un oğlu Belos, onun oğlu Ninos, 

onun oğlu Agron, Sardes’te hüküm süren Herakles’lerin birincisiydi, Myrsos oğlu Kandaules 

de sonuncusu oluyordu. Buralarda Agron’dan önce hüküm sürmüş olanlar, eskiden 

Maionia’lılar denilen Lydia halkına kendi adını vermiş olan Atys (Fig.49) oğlu Lydos’un 

soyundan üremişlerdir. Herakles ile İardanos’un bir kölesinden üreyerek Myrsos oğlu 

Kandaules’e kadar, yirmi iki nesil, beş yüz beş yıl babadan oğula hüküm sürmüş olan 

Heraklesoğullarına egemenliği, tanrısal yanıta uyarak, bunlar bırakmışlardır”. Buna göre, 

Herakles’in Lidya’daki varlığı, Herodotos’un üç neslin yüz yıl yapar açıklamasına göre, 

Kandaules’ten (yaklaşık İÖ 685)
240

 7. yüzyıldan geriye doğru 1205 yıl hesabıyla İÖ 1890 

yılını, yani yaklaşık olarak İÖ 2. bindeki Akha-Dor göçü arasındaki bir tarihi karşılıyor. 

 

Erhat’a göre, Dorların kahramanlık görüş ve anlayışlarını kişiliğinde toplayan Herakles’in 

kökeninin, Akha’lara kadar geri gittiği ve bir çeşit ulusal kahraman olduğu ortada. Buna ait 

izlere, geçmişi İÖ 4. bine dayanan Mısır’da rastlıyoruz. Herakles, insanın doğaya karşı 

yenilmez saldırma ve dayanma gücünü simgelemiştir.
241

 Mitolojide kahramanın on iki görevi, 

diğer olayların yanında daha önemli bir yer tutuyor. Yarı tanrı, gücünü göstermek istemeyen, 

fakat Hera’nın kaprisleri nedeniyle, buna ömür boyu mahkûm olan bir kişiliği temsil 

etmektedir. Ancak, Yunanlılar geçmişi unutmuş ve ona birtakım görevler yükleyerek kendi 

kişilikleri altında yeniden yaşatmaya çalışmışlar, nihayet baş edemeyerek onu korkunç bir 

yanlışlığa sürüklemiş ve öldürmek zorunda kalmışlardı. Herakles’in yarı tanrı olmasına 
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rağmen yine de kısıtlı olan gücüne karşın, insanın doğaya karşı olan etkinliğini temsil ettiği 

ortadadır. Yaptığı en büyük işler, Dorların atalarının da bildiği gibi, Asya’daki Buzul 

devirleriyle yanardağ püskürükleri ve tufandan sağ çıkmayı başarmış olmasında yatıyor. 

 

Herodotos Herakles’in kaynağını araştırırken şöyle diyor: “Bana bu Herakles’in on iki 

tanrıdan biri olduğunu söylemişlerdir;
242

 öbürü, yani Yunanlıların Herakles’i üzerine 

Mısır’da kimseden bir şey işitmedim. Ne olursa olsun Mısırlılar Herakles adını Yunanlılardan 

almış olamazlar, daha çok Yunanlıların Mısırlılardan almış oldukları düşünülebilir, yani 

demek istiyorum ki, Yunanlıların Amphitryon’un oğluna ad olarak verdikleri bu sözcüğü 

onlara Mısırlılar tanıtmışlardır....” demekte ve devamında, Herakles adının Mısırlılara ait 

olduğu hakkındaki kanıtları sıraladıktan sonra: “....Gerçek şudur ki, Mısırlıların bu ad altında 

bilinen çok eski tanrıları vardır; kendilerinin dediklerine bakılırsa, tanrılarının sayısını 

sekizden on ikiye çıkarıp bu arada Herakles’i de tanrı olarak tanımaları, Amasis zamanından 

on yedi bin yıl öncesine dayanmaktadır”.
243

 

 

Tarihçi, konuya ışık tutabilmek için Fenike’deki Tyros’a kadar bir deniz yolculuğu 

yaptığından bahsederken şöyle söylüyor: “....Orada pek yüce tutulan bir Herakles tapınağı 

bulunduğunu işitmiştim....Tapınağı gördüm; zengin sunularla süslüydü, iki sütun vardı, biri 

saf altın, öbürü yeşil akik taşından, geceleri pırıl pırıl yanıyordu.....bana dediler ki, tapınak 

Tyr kurulduğu zamandan beri vardır ve Tyr’da insanların oturmaya başladıkları zamandan 

beri iki bin üç yüz yıl geçmiştir. Tyr’da bir Herakles tapınağı daha gördüm, buna Thasos 

Herakles’i diyorlardı. Oradan kalkıp Thasos’a gittim ve bir Herakles tapınağı buldum, 

Europe’yi aramak için denize açılan ve Thasos’da bir koloni kuran Fenike’liler yapmışlar. Bu 

olay, Yunanistan’da Amphitryon oğlu Herakles’in doğumundan beş kuşak geriye gider. 

Demek ki benim soruşturmalarım Herakles’in eski bir tanrı olduğunu ispat etmiştir....”.
244

  

 

Buna göre, İÖ 3. binyılında Mısırlılarla ilişki kuran Erythreia (Hint Okyanusu) kökenli 

Fenikelilerle bu yörede 5. binden itibaren başlayan yerleşim arasında bağlantı kurmak 

olasıdır. Akha’ların bölgeye gelişleri ise en erken İÖ 3. bin başları, yani Fenikelilerle yaklaşık 

aynı dönemdedir.  

 

Etrüskler’e ait İÖ 525’e tarihlenen “Busiris Ressamı Hydriası” üzerindeki Herakles ve 

Mısırlıları betimleyen eser, Herakles’in Mısır’daki bir mitosuyla ilgilidir. Mısır mitosları ve 

Herodotos’un anlattıklarının doğruluğuna açıklık getiren eser, Herakles’in Anadolu ve 

Yunanistan’dan çok daha öncesinde, Mısır’daki varlığını belgeleyen pek çok ayrıntıdan 

yalnızca birini oluşturuyor.
245

 

 

Pasifik Bölgesi Civarında Magnetik Oluşumlar (Karni Olayının Bilimsel Açıklaması) 

 

Herakles’in Alkides ünvanıyla ilgili konuyla, bilimsel çalışmalar arasındaki bağlantı 

kurduğumuz bilim adamlarının kaynaksal araştırmaları, Gog ve Magog fay merkezlerini 

harekete geçiren Marduk (Karni-Apollon Karneios) olayına açıklık getirmeleri nedeniyle, son 

derece ilgi çekicidir (Fig.70b.II). Ulusal Taiwan Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Bölümü’nden, 

Mei- Fei. Chu ile aynı bölümden Tsuan Han Lee’nin başkanlığında; Mişigan 

Üniversitesi’nden Yeng Long. Chen;
246

 Oregon Devlet Üniversitesi, Okyanus & Atmosfer 
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Bilimleri Koleji’nden Michael D. Graham;
247

 Çin Üniversitesi Jeoloji Bilimleri  (Beijing) 

Bölümü’nden Jun Deng; aynı bölümden Shangguo Su; Mişigan Üniversitesi Jeoloji Bilimleri 

Bölümü’nden Ye Zhang,
248

 hazırladıkları bilimsel raporda, bölgenin Büyük Lös altında kalan 

jeolojik yapısını şu şekilde açıklıyorlar: “Kuzeydoğu Çin’de, Kretas’tan (İkinci zaman’ın son 

bölümü)
249

 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,
250

 trachyte (trakit)
251

 ve alkaline olmuş rhyolite
252

 içeren atıklar, geniş 

bir volkanik alana yayılmıştır. Aşırı derecede mafik xenolithler,
253

 lherzolit
254

 ve 

harzburgite
255

 içermektedirler. Bunların çoğu, alkali bazaltlar halindedirler. Bu denli 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. Fig.51b) oluştuğu;
256

 diğer bir varsayıma göre ise, litosfer’in (arz kabuğu) incelmesi 

sırasında meydana geldiği şeklindedir. 

 

Volkanik kayalar ve xenolith manto (örtü), mantonun oluşum şartları ve yapılacak işlemler 

hakkında bir pencere açmaktadır. Biz, bu xenolitk manto, mantonun oluşum şartları, en son 

oluşan volkanik kayalar hakkındaki bir çalışmayı rapor ettik. Yukarıda belirttiğimiz ütüleme 

(tütsüleme) olayını anlayabilmek için, Jingbohu, Longang ve Kuandian volkanik alanlarından 

alınan xenolith manto örnekleri üzerinde Heisotopik
257

 çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalar 

sonunda edinilen ana bilgilere göre, 5-7 kere gerçekleştirilen 3He/4 incelemeleri 

çerçevesinde, olayın atmosferik bir etkenle oluştuğu anlaşılmaktadır.
258

 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
259

 yerine, kısmen ergiyerek bu geniş alanı etkilemiş olan olay, bazaltın 

kimyasal yapısına da işaret etmektedir. 
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 Yüksek ateş ısısıyla meydana gelmiş kaya. Bazalt gibi volkanik taş. 
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 Volkanik yüzey kayaçlarının, koyu yeşilimsi renkli bir çeşidini oluşturur. Sanidin (feldspat), plajyoklas,biotit, 

hornblend ve ojit’lerden oluşur. Feldspat oranı çok yüksektir. 
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 Volkanik kaya parçaları= Aquacade. Bu isim, Birleşik Devletler Merkezi Bilgilendirme Ajansı (Central 

Intelligence Agency) adına, Uluslar arası Mevzi Keşifleri’ni teminen, Tatbikat Yapma Ofisi’nce (National 

Reconnaissance Office) gezegen uydularına ait kalıntıları tespit için bir çeşit SIGINT [Signals intelligence= 

Dikkat çekici (açık) bilgi edinme] adına rapor edilen kod adıdır (en.wikipedia.org/wiki/Rhyolite-24k). Buradaki 

bilgiler, bu gezegen uydusunun Marduk (X gezegeni) olup olamayacağı konusunda kuşku uyandırmaktadır. 
253

 Yabancı kaya. Jeolojide, yerli ana kaya üzerinde, volkanik bombardıman sırasında oluşan yabancı kaya 

parçaları. 
254

 Kristalize olmuş magma. 
255

 Çok eski ana kayalardır (Ultramafic-Ultrabasic rocks). Yoğun, kaba grenli, ateşin yoğun ısısıyla oluşmuş 

kayalar (Peridotite), Olivine ve düşük miktarda Kalsiyum ve Pyroxene’den (Enstatite) içerirler. 
256

 Bu ifadeler, Kutsal Kitap’larda peygamber olarak kabul edilen Hazreti Zu’l-Karneyn’in, Yecüc ve Mecüc’ün 

(Gog ve Magog fay merkezleri) üzerini, önce demir ve sonra da bakırla kapatması anlatımına benziyor. Aslında 

bu olay mitoslarda, Jüpiter’in uydusu olduğu ileri sürülen Marduk’un, dünya atmosferine teğet geçişi sırasında, 

çıkardığı yüksek elektriğin (kütlesel ateş) yeryüzünde oluşturduğu, kimyadaki “karni”, yani tütsü olayıdır. 
257

 Belli koordinatlar içindeki arazinin, uzaydan çekimi yapılan fotoğrafların da yardımıyla,  jeolojik yapı, 

derinlik, katmanlar ve yükseklikleriyle ilgili olarak yapılan çalışma. 
258

 Bilim adamları, tütsü olayını atmosforik bir etkene bağlarken, doğal olarak aklımıza Marduk olayı geliyor.  
259

 Damıtık madde haline gelme. 
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Önceki çalışmalar (zhou at Al’da 1992’de yapılan), kabuğa sonradan karışan maddelerin 

önemsiz miktarlarda olduğunu göstermiştir.  Kristal fraksiyonlaşma, az miktarda eklenmiş 

olan zeytini renkteki bazaltın 73Mg#’de 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 tespit edilmiştir. 

REE ve eser miktardaki elementler hakkındaki bilgiler, Datong’da, bileşim göstermeyen
260

 

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. 

 

SiO2 bileşimi, La/Yb oranlarıyla yüksek oranda birliktelik göstermektedir. Dördüncü 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 başvurduk. Ancak, Datong’da da yüksek derecede 

ergimelerin daha sığ derinliklerde oluşmuş olduğu bir gerçektir. 

 

Elementsel jeokimya ve ergime derecesi arasındaki ilişki ortadadır. Kuzey ve Kuzeydoğu 

Çin’de, homojen bir mantonun oluşmuş olması, relatif olarak, ergimenin derinlerde 

oluştuğunu kanıtlamaktadır. Ancak, NE-SW termal yükselip alçalmalar (hareketler-

yürümeler), ya da kısmen ergiyen mantonun ergime hali, alev alabilir (uçabilen-gaz haline 

gelebilen) içeriğin, hareketliliğine de işaret etmektedir”.
261

  

 

Yukarıdaki tüm bilimsel veriler, Beijing’in batı yakınındaki Datong ve Yen-men tektonik 

alanlarının, kutsal kitaplardan yorumlanan “Zu’l-Karneyn”
262

 hakkında anlatılarla yukarıda 

anılan Herakles, Erg nehri, Asya’nın Ampheres adı ve bölgede oluştuğunu ileri sürdüğümüz 

yüksek elektriksel “karni” olayıyla tamamen örtüştüğü açıktır (Fig.123). 
 

Sonuç olarak, Mısır’da tespit edilen Sülaleler öncesi dönemdeki Bronz çağı başilangıcı, aynı 

zamanda bronzu keşfedip kalıpta dökmeyi başarabilen Yangshao kültürünün ardılı Tokar’lı 

Nuh’un Afrika’ya vardığı tarihi de belirleryici olacağı ortadadır. Bu tarih İÖ 3400- 3100 

arasıdır. Yani yaklaşık olarak birbirini tutuyor. Olasılıkla, yine yaklaşık olarak oynamış 

olabilecek  ± 400 yıllık bir zaman farkı, tespit ettiğimiz Büyük sel tarihindeki küçük 

sapmalarla bağlantılı olabilir. 

 

 

Yedinci Bölüm 

ODYSSEUS ALKİNOOS’UN SARAYINDA 

                                                 
260

 Ayrışık durumdaki elementler. 
261

 Chu, M. F.; Lee T. H.; Chen, Y. L.; Graham, M. D.; Deng, J.; Su, S.; Zang, Y. Pasifik Bölgesi Civarında 

Magmatik Oluşumlar:  (www.agu.org/meetings/wp04/wp04-sessions/wp04_V32A.html-17k). 
262

 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 kelimeye işaret 

ediyor. 

http://www.agu.org/meetings/wp04/wp04-
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Pallas Athene, Phaiak’lar Odysseus’u yabancı görüp de bir soru sormasınlar diye, sisle örter 

etrafını ve küçük bir kız olarak çıkıp karşısına, Alkinoos’un sarayını gösterir ona. Sonra 

Atina’ya gidip Erekhteus’un evine girer (Fig.72). 

 

Fig. 71: Narmer paletinde, ön ve arka yüzün, üst orta 

bölümündeki tamga’dan ayrıntı. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...). 
 

 

 

 

 

 

 

Herodotos, Poseidaon ve Athene’ye Yüzü Yanıklar 

Ülkesi’nde tapınıldığını, bu tanrıların Yunanistan’a 

buradan geldiğini söylerken yanılmamış. Onun bu kanısını 

Thomson şu sözleriyle destekler görünür: “Atina akropolündeki en eski tapımlar, Athene 

Polias (Pallas) ve Poseidaon Erekhtheus tapımlarıydı”.
263

 

 

 
Fig. 72: Pallas (Sis) Athene, küçük bir kız görüntüsünde, sisler arasında 

sol eli ve sağ elindeki mızrağıyla, Odysseus’a yol gösteriyor. 
(z.about.com/.../1/0/r/5/2/OdysseusWSon.jpg). 

 

 

 

 

Alkinoos’un karısı Arete, yalnız kaldıklarında, Odysseus’a 

nereden geldiğini sorar, üzerinde Nausikaa’nın örtünsün diye 

verdiği ve kendisinin dokuduğu gömlekle abayı tanıyıp. Odysseus 

o zaman anlatır, Kalypso’nun oturduğu adanın “Ogygie” adası 

olduğunu (Fig.73). 

 

Çok çekmiş tanrısal Odysseus, Arete’nin avluya koydurup üzerine erguvan çarşaflar serdirdiği 

yatakta uyur o gece. Orda, oymalı sedirde, yankılı avluda. 

 

 

Sekizinci Bölüm 

ODYSSEUS’UN ONURUNA ŞENLİK 

 

Odysseus bu bölümde, Phaiak’ların Alkinoos başkanlığında yapılan spor yarışmalarına konuk 

oluyor. Attığı bir diskle yarışmacılara ve izleyenlere gücünü gösterir. Alkinoos yarışın 

sonunda ödül olarak, Odysseus’a baştanbaşa tunç’tan, kabzası gümüş, kını yeni oyulmuş 

fildişinden bir kılıç hediye eder. Bölüm, Alkinoos’un Odysseus hakkındaki meraklı 

sorularıyla son buluyor. 

 

                                                 
263

 Thomson G. a.g.e., s.153. 
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Bu bölümden de anlayabiliyoruz Athene’nin Skherie adlı kentinin ve Odysseus’un 

Aithiopia’da olduğunu. Burası günümüzdeki Libya değildir. Zira, bugün de olduğu gibi o 

zamanlar da Libya topraklarında filler yaşamıyordu. Oysa Aithiopia toprakları, filler için çok 

uygun bir ortam oluşturmuştur. Özellikle Tritonis gölü çevreleri. Bu nedenle, Odysseus’a 

hediye edilen kılıç kını, yeni oyulmuş fildişindendi. 

 
Fig. 73: Hizmetkar, Alkinoos’un karısı Arete’nin dokuduğu 

gömlekle abayı, Nausikaa’nın emri üzerine, Odysseus’a 

giymesi için uzatıyor. 
(antiquitatis.com/.../odysseus.jpg). 

 

 

 

Dokuzuncu Bölüm  

ODYSSEUS ANLATIR - KİKONLAR – 

LOTOSYİYENLER - TEPEGÖZLER 

 

(Fig. 61.V) Erhat, Odysseus’un dönüş yolculuğunda ilk 

uğrağının, Kikon’lar adlı bir boyun oturduğu İsmaros 

kenti olduğunu ve buranın Trakya’da (Thrakia), 

bugünkü Dedeağaç (Aleksandroupolis) olabileceğini 

olası görmüş.
264

 

 

 

Odysseus’un geri dönüş yolculuğunda uğradığı Dedeağaç olarak tanımlanan İsmaros bir 

Yunan kentiydi ve burada Kikon’ların bulunduğunu Herodotos da söylüyor bizlere.
265

 Ancak, 

buradaki dönüş yolculuğunun Troya’dan (İllion-İlyon) olduğunu, yine Odysseus’tan 

öğreniyoruz. Yoksa Athene Tritogeneia’nın, Phaiakların toprağındaki kenti olan Skheire’yle 

bir ilgisi yok. 

 

 
Fig .74: Odysseus ve adamlarını Lotus yerken 

gösteren temsili resim. Buradaki Lotus bitkisi, o 

zamanlar Asya, Afrika ve Akdeniz civarında, 

herkezce bilinen bir Lotus çeşididir. 
Lotophagi-Wikipedia, the free  encyclopedia: 

(www.en.wikipedia.org/wiki/Lotophagi-14kn).  

 

 

Diğer tarafta, Herodotos’ta “Malea burnu”
266

 

olarak geçen ve yeri Peleponez Lakonia olarak 

belirtilen Maleia burnu (bugünkü Malia), Kythere (Cerigo-Çuha-Çuka-Kythera) adasıyla 

burun buruna. Bölgede tespit edilen bu veriler, Mısır’dan Filistin, Karadeniz ve İtalya’ya 

kadar deniz yolculuğu yapabilen Yunanlılar için, asla korkulup kaygılanacak uzaklıklar değil. 

Mitos’ta anlatılan bu yol haritasına göre günümüzde, Lakonia’da Malia burnundan, Cerigo 

adası ve Girit’ten on günlük mesafe sonra Mısır’a gelmiş olmalılar ki, burası o dönemde de 

sıklıkla gidip gelinen bir yoldu. Mısırlıların lotos yedikleri biliniyor.
267

 Ancak tarihin hiçbir 

                                                 
264

 Kikon’lar. Erhat, A. a.g.e., s.176. 
265

 Herodotos, a.g.e., VII. 59, 108, 110. 
266

 Herodotos, a.g.e., I. 82, IV.179, VII.168, s.530. 
267

 Herodotos,  a.g.e., II.111. 
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döneminde, Mısır dahil, Afrika’nın Akdeniz kıyılarındaki ülkelerin hiçbiri, “Lotos yiyenler” 

olarak tanınmamışlardır. “Lotos yiyenler” olarak bilinen bu ülke, tarihin derinliklerinden, 

Homeros dönemine kadar uzanan bir efsanenin varlığını gösteren bir başka yer olmalı. 

 

Yine Herodotos belirliyor bölgeyi. Iason, Maleia burnu yakınına geldiğinde, kuzey 

rüzgarlarına (Boreas) yakalanmış ve rüzgar onu Libya (Aithiopia-Yüzü Yanıklar’ın ülkesi) 

kıyılarına atmış. Iason, karayı görmeden önce Tritonis gölü yakınlarındaki sığlıklara düşmüş, 

nasıl kurtulacağını bilememiş ve Triton karşısına burada çıkmış.
268

 Dolayısıyla, Iason gibi 

Odysseus’un da Aithiopia civarında olduğu ortada. 

 

  
Fig. 75: a. Mitolojik tasvirlerle süslü siyah figürlü bir tabağın üzerinde; ortada Nereus ve Herakles, 

kenarlarda Nereus Kızları, Hesperid’ler; b. Bir Korinth hydria’sı üzerinde, üstte Hesperid’ler, altta 

Gorgo başı. 
a. (www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg). 

b. (rubens.anu.edu.au/.../damon_painter/8011.JPG). 

 

 

Argo gemisinin onuncu günde vardığı “Lotos yiyenlerin toprağı”, zamanında öyle herkesçe 

bilinen bir toprak değildi. O zamanlar, Mısır ve Akdeniz yöresinde de bilinen lotos’un 

(Fig.74), Yunan denizcilerince vazgeçilemeyecek, terk edilemeyecek derecede beğenilmesi, 

burada adı geçen lotos’un öyle her yerde bulunan bir meyve değil, yalnızca bir bölge ya da 

yöreye özgü olduğunu gösteriyor. Anlaşılan, adını bilmedikleri bu meyveyi “lotos”a 

benzeterek öylece adlandırıvermişler.  

 

Meyve, büyük olasılıkla Hesperid’ler
269

 (Fig.75a, b) ve Herakles’in on birinci görevi olan Batı 

kızlarının altın elmaları;
270

 Paris
271

 ve Kharit’lerle
272

 ilgili mitoslarda adı geçen altın elmadır 

[καλλίστῃ, "kallistē(i)].273
 Bu nedenle, Odysseus’un bulunduğu yeri, Madagaskar adası olarak 

tespit edebiliyoruz. Homeros’un bahsettiği adanın burası olduğu, Herodotos’un “Lotos 

yemişiyle beslenen”ler olarak nitelediği Lotophag’lar ve Makhlyes’lerin oturdukları 

toprakların da, tam olarak Hesperid’ler adasıyla (Lotos yiyenler-Madagaskar) karşılıklı olarak 

anlatılmasından ortaya çıkıyor ve tanımlamaların tümünü doğruluyor (Fig.76a, b). Burada 

dikkati çeken nokta, Homeros’un Odysseus’undan, yaklaşık dört yüz yıl sonra yazılmış 

Herodotos Tarihi’nde de, Lotos yiyenlerin aynı bölgede tanımlanması. Yani, iki ayrı yazar 

                                                 
268

 Herodotos, a.g.e., IV.179. 
269

 Hesperid’ler, Hesperos Kızları. Nereid’ler. Nereus Kızları. Erhat, A. a.g.e., s.144, 215. 
270

 Erhat, A. a.g.e., s.139. 
271

 Erhat, A. a.g.e., s.238. 
272

 Erhat, A. a.g.e., s.173. 
273

 Modern Yunancada mükemmel anlamında “καλλίστη”, “kallisti”, Latincedeyse  “pulcherrimae”dır. 

 

http://www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg
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tarafından yazılmış belgeler olmasına karşın, anlattıkları arasındaki uyum son derece dikkat 

çekici (Fig.122a, b). Bahsi geçen lotos’un, Asya, Afrika ve Akdeniz’de, herkesçe bilinen bir 

lotos olmadığı ortada. 

 

 
Fig. 76: Madagaskar Elması olarak bilinen “Hydnoraceae-l’Hydnora esculenta-fruit of the earth 

(voantany)”nin doğada bulunuş şekliyle ikiye bölündüğünde, içindeki meyvesinin görünümü. 
a. Hydnora cf. Esculenta: (bibliofile.mc.duke.edu/gww/Berenty/plants/Hydnora-esculenta/-15k). 

b. (www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/image...). 

 

Hesperos, ya da Batı Kızları diye anılan Hesperid’ler, Hesiodos’a göre, Okeanos ırmağının 

(Pasifik + Hint Okyanusu) ötesinde, geceyle gündüzün sınırlarında oturan ince sesli perilerdi. 

Mitosun orijinalinde, gündüzün sınırı demekle, Çin’in doğusunda Pasifik; gecenin sınırı 

derken de, Hint Okyanusu’nun batısındaki Aithiopia anlatılmak istenmiş. Ancak, aradan 

geçen binlerce yıl sonrasında, hafızalarda kalan tüm bilgilerin, Mısır promis’lerine (Zeus ve 

Hephaistos tapınak rahipleri) dayalı olduğunu anlamak pek zor değil. Kaynak bilgilerin 

dağılmasındaki diğer bir olasılık, Mısır’ın tapınak rahipleriyle sıkı işbirliği içinde olup, 

karşılıklı ziyaretlerde bulundukları anlaşılan İonya’daki Halikarnassos’lu rahipler de olabilir. 

 

Nyks,
274

 yani geceyi yaratan tanrıça, bu sınırları kendisi yaratmış. Daha sonraki efsanelerde, 

Zeus’la Themis’in, ya da Phorkys’le
275

 Keto’nun
276

 kızları oldukları söyleniyor. Bazen, baba 

olarak Atlas ya da Hesperos yıldızının adları verilmiş. Atlas yıldızı, olasılıkla Herakles 

direklerinin (Fig.122) ötesinde göğü yukarıda tutan Atlas’ı temsil eden Klimancaro dağıyla 

ilgilidir (Fig.77). Herodotos, burada oturanlara Atlant’lar (Atarantes) diyor.
277

 Antik İon, 

Yunan ve Roma mimarisinde, Hayat Ağacı’na öykünüp sütun şeklinde taşıyıcı elemanlarını 

oluşturan erkek heykellerine Atlant denmesi, buradan ileri geliyor. Büyük olasılıkla, 7-11 

m’yi bulan ve sütunlara benzer gövde yapıları ve 18-20 m’yi bulan yükseklikleri nedeniyle, 

buradaki Baobab ağaçlarına verilen “Herakles Direkleri” adının anlamı da bu bağlamdaydı 

(Fig.78).
278

 

                                                 
274

 Erhat, A. a.g.e., s.219. 
275

 Erhat, A.  a.g.e., s.247. 
276

 Erhat, A. a.g.e., s.172. 
277

 Atarantes adı, “ata” ve “rant” kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. “Ata”nın anlamının “ced-atalar” olduğu 

açık. “Rant” kelimesi ise, “ağız kalabalıklığı etme, yüksekten atma, büyük söz söyleme, atıp tutma” anlamları 

bağlamında, Büyük tufan sırasında Klimancaro eteklerine yayılan Aithiopia halkının, geçmişte buraya gelen 

atalarının nüfusları hakkında atıp tutmaları (sayılarının tam olarak bilinmemesi nedeniyle); bu konuda ağız 

kalabalıklığı etmeleri; sayıları yüksekten atmaları; ya da dağın yüksekliği nedeniyle, yüksek yerden geldikleri 

anlamına geldiği ileri sürülebilir. Herodotos, a.g.e., IV.184. 
278

 Sözen, M. ; Tanyeli, U. a.g.e., s.30. Saltuk, S. (1990) Mitoloji Sözlüğü, İnkilâp Kitabevi, İstanbul, s.26. Bu 

ağaçlar, Asya’daki yurt (ger-tepee) tipi çadırlarda oturan Türklerin, çadırın ortasındaki ateşin yandığı Gal 

http://www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/image
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Fig .77: Büyük bir olasılıkla, Nuh’un gemisinin karaya oturmuş olabileceği,  günümüzde Tanzanya-

Kenya sınırı üzerindeki Kilimancaro dağından görünüm.  
(Vakantielanden.net/image/tanzania-klimanjaro.jpg). 

 

 

Kahramanın “Alkides”
279

 ünvanı üzerinde biraz durmak gerek. Bu çerçevede “Alkali” ve 

“Kalevi” kelimelerinin kimyadaki anlamlarını incelememizin faydalı olacağı kanısındayız.
280

  
 

Odevsitesi.com’dan
281

 aldığımız bilgilere göre, Alkali metaller, örgü noktaları +1 yüklü iyonlarla 

işgal edilmiş iç merkezli kübik sistemde kristalleniyorlar. Bu yapı içerisinde valens 

elektronları
282

 (her atomda 1 tane), bütün yapıya nüfuz eden negatif yüklerden oluşan bir 

deniz meydana getiriyor. Bu elektronların yerleri durağan olmadığından, duruma göre metali 

bir baştan öbür başa dolaşıyor, dolayısıyla yüksek elektrik iletkenliği meydana 

getiriyorlarmış. Bildiğimiz ise, elektriği yüksek derecede ileten elementlerin, aynı derecede 

ısıyı da iletme yetileri. Alkali metal yüzeylerinde gözlenen yüksek derecedeki parlaklık, 

metalde bulunan oynak elektronlarla açıklanıyor. Alkali metaller, bilinen metallerin en aktifi. 

Ne kadar zayıf olursa olsunlar, herhangi bir yükseltgeni (gücü) kolayca indirgiyebiliyorlar. 

Toprak-Alkali denmesinin nedeni, çok eski kimyagerlerin bunları “suda çözünmeyen ve ateşte 

değişmeyen toprak” olarak nitelemeleri, ayrıca kireç (CaO), magnezia (MgO) gibi toprakların  

 

                                                                                                                                                         
golompt’tan (Hades), çadırın üst boşluğundaki tono (baca) aracılığıyla göğe yükselen ve Hayat Ağacı olarak 

nitelenen duman çıkışını hatırlatıyor. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 23, s.78, 79, Şek.4. 
279

 Herakles’in ilk adı. Erhat, a.g.e., s.28. 
280

 “Pasifik Bölgesi Civarında Magnetik Oluşumlar” için Bkz.  (www.agu.org/meetings/wp04/wp04-

sessions/wp04_V32A.html-17k). 
281

 (www.odevsitesi.com/odevler/2005_6/105743-alkali-metaller.htm - 7k).  
282

 Dış kabuktaki (valens kabuğu) elektronlar. Dış seviye elektronları. 

 

http://www.agu.org/meetings/wp04/wp04-
http://www.agu.org/meetings/wp04/wp04-
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Fig. 78: Afrika’da yetişen ve yaşları 5 bin yıla erişen, 

Herakles direklerine benzetilmiş “Baobab” ağaçları. 

Baobab’ların boyları 18 m., gövde çaplarıysa 7-11 m’yi 

buluyor. 
Allée des Baobabs 2: Photo by Photographer Axel 

Guillebastre…: (photo.net/photodb/photo?photo-

id=2990475-22k).  

 

 

kalevi
283

 reaksiyon göstermeleridir. Asya’daki 

güçlü tektonik olaylar akla getirildiğinde, 

Platon’un Asya’yı “Ampheres= Amp.. kökünden 

ampere: Elektrik akımının en yüksek olduğu yer” 

olarak adlandırmasının nedeni bu mu acaba? 

 

Estonya mitolojisinde, Heraklese benzer güçlü 

kahraman Kalevipoeg (Kalevi>poeg<).
284

 Bu 

destan, Friedrich Reinhold Kreutzwald tarafından 

kaleme alınmış. Finlilerin Kalevala destanı başta 

olmak üzere, diğer İskandinav mitoslarıyla da 

benzerlikler gösteriyor.
285

 Mitos’a göre Kalevipoeg, tıpkı Herakles gibi düşmanlarının üstüne 

fırlatmak için dev kayaları taşırmış. Hatta bir kirpinin ona verdiği öğüt doğrultusunda, koca 

kalasları bile silah olarak kullandığı anlatılıyor.
286

 

 

Herakles’in “Alkides” ünvanının, tıpkı Kalevipoeg gibi, suda çözünmeyen, ateşte değişmeyen 

toprağa benzer şekilde, hangi güç olursa olsun, onu indirgeyebilen (deviren, yenen), kalevi bir 

reaksiyon gücünün sembolü olduğu ortada.  

 

Ancak, Antik dönem insanları, kimyadaki bu reaksiyonları nereden biliyorlardı? Yoksa, 

gelişen kimya biliminde kullanılan modern terimler, mitoslardaki bu tanımlamalar göz önünde 

bulundurularak, sonradan mı adlandırıldılar? Şimdilik bunu bilmemiz olanaksız. Herşeye 

karşın, bu konuda yapılacak daha ayrıntılı araştırmaların, Alkides ünvanına açıklık 

kazandıracağı kanısındayız. 

 

Bu bağlamda, Hesperid’lerden olan üç perinin adları Aigle, Erythie
287

 ve Hesperarethusa’dır. 

Erhat, bu son adın kimi efsanelerde Hesperia ve Arethusa diye ikiye bölünerek Hesperid’lerin 

sayısının dörde çıkarıldığını söylüyor. Bunlar, dünyanın batı ucunda Mutlular adalarının 

(Atlantis ya da Lemuria= MU kıtası) dolaylarında otururlarmış. Coğrafya bilgilerinin 

artmasıyla (?), Hesperid’lerin yurdu Atlas dağları’nın (Fas-Cezayir) eteğinde bir yerde 

                                                 
283

Kalevi: Baz’lardır. Yani, suda çözündüğünde hidroksil iyonu veren kimyasal maddeler.  
284

 Poeg= Oğul. Bu bağlamda, “Kalevipoeg” Kalevi’nin oğlu anlamındadır. İngilizce versiyonu için Bkz.  

Kalevipoeg-Wikipedia, the free encyclopedia: 

En.wikipedia.org/wiki/Kalevipoeg-47k 
285

 Kalevala destanının İngilizce versiyonu için Bkz. Kalevala-Vikipedi: 

tr.wikipedia.org/wiki/Kalevala-41k 
286

 Kirpiler, genlerinden gelen güçlü bir sinir yapısına sahipler. Buna karşın, ses hızına yakın (süpersonik) 

hareket kabiliyetleri var. Bu özellikleri, örneğin tad alma hücrelerindeki ayrışımlarda, genlerindeki bağımsız 

kopya edebilme özelliklerinin, farelerdeki gibi tad alma yumrularına benzer yumrulara sahip olmalarından ileri 

geliyor. Diğer yanda, bir saldırı halinde top gibi büzülüp, dikenleri sayesinde yenilmez olabiliyorlar. Kirpi’nin 

Kalevipoeg’e verdiği öğüt, güç gerektiğinde genlerindeki değişime izin vermesi, yani yapacağı işe hızla 

konsantre olması olmalı. 
287

 Aithiopia’nın Kızıldeniz’e bakan kıyılarının bugün de “Eritre-Eritrea” adıyla anılması, ilgi çekicidir. 
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sayılmıştı. Ancak bugün, bu dağın, Kenya-Tanzanya sınırındaki Klimancaro olduğu, artık 

açıkça ortada. “Mutlular adası” ise, Üçüncü zaman sonlarında oluşan tektonik olayların 

ardından, günümüze büyükçe bir ada olarak kalan Madagaskar dahil, Endonezya adalarından 

Japon adalarına kadar uzanan adalar grubudur.
288

 Hesperid’ler ve Paris efsanelerinde anılan 

altın elmaysa, Madagaskar’a has, özel bir meyve olmalı. Ada, sanki pek çok efsanenin gerçek 

olduğunu kanıtlamak üzere, doğal bir müze şeklinde kalmış günümüze. 

 
Fig. 79: Nereid’lerden biri, sağ elinde Altın elma, sol eliyle bir 

yunusa tutunmuş. 
(www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg). 

 

 

 

 

 

Hesiodos’un mitoslarında yer alan ve “altın elma” olarak 

nitelenen meyvenin, yukarıda adı geçen meyve 

olduğundan kuşkumuz yok. Dış kabuğu altın rengine 

benzetilebilecek büyükçe boyuttaki bu meyvenin iç 

kısmının, daha küçük boyuttaki, bildiğimiz incirin içine 

benzemesi ilgi çekici. Meyve, görünüşü itibariyle, sanki özenle ve özel olarak yaratılmış gibi 

(Fig.79). 

 

  
Fig .80: Madagaskar’da yaşayan lemur’lardan iki örnek: a. Verreaux’s sifakas; 

b. Eulemur coronatus [Golden crowned lemur (Altın taçlı lemur)-Ankarana] 
a. Lemurs of Madagascar: (www.wildmadagascar.org/wildlife/lemurs.html-42k). 

b. Madagascar Pictures: Animals: (www.kuederle.com/Madagascar/Pictures/Animals.html-6k).  

 

 

 

“Mutlular adaları”nın batıdaki son noktasını oluşturan adaya, tek aday olarak gösterilebilecek 

Madagaskar’ın, günümüzde dahi sahip olduğu bitki ve hayvan örtüsü incelendiğinde, 

dünyanın başkaca hiçbir yerinde bulunmayan türlere sahip olduğunu görmek, ilgi çekici. 

Bunların arasında özellikle şunları sıralamak mümkün: 

 

I. Primatlar sınıfından, adanın Antananarivo kentinin güney batısındaki sık 

ormanlarda yaşayan Verreaux’s sifakas (Fig.80a), 

                                                 
288

 Asya’daki Magog (Mecüc) fay merkezine bağlı deprem kuşağındaki Madagaskar adasının Endonezya  

adalarıyla olan bağlantısı için Bkz. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, s.102. 

 

http://www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg
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II. Alışılmadık büyüklükteki göz ve kulaklarıyla Aye-ayes olarak da bilinen nadir 

primatlardan Daubentonia madagascariensis, 

III. Kediye benzeyen çukur (fossa) karınlı, ipek gibi kaygan tüyleriyle adanın en başta 

gelen yırtıcısı olan Cryptoprocta ferox, 

IV. Adanın kuzeyinde taçlı (crowned) Lemur olarak tanımlanan Eulemur coronatus 

(Fig.80b), 

V. Minik fare Lemur olarak bilinen adanın en küçük primatlarından Mouse Lemur.
289

 

VI. l’Hydnora esculenta (Madagaskar elması). 

 

 

Özü çok lezzetli olan bu meyve, elma fidesi biçimindedir. “Voantany” olarak da bilinen 

adının yanında, “dünya yemişi-fruit of the earth” olarak da adlandırılmış. Kuşkusuz yalnızca 

Madagaskar’ın değil, dünyanın en ilgi çekici türlerinden biri bu meyve. Meyvenin günümüzde 

dahi elmaya benzetiliyor olmasına, muhteşem ve çeşitli bitki örtüsüyle kaplı doğasıyla, 

buradaki Lemur’ların varlığı da eklendiğinde, “Mutlular adası” ünvanını fazlasıyla hak etmişe 

benziyor Madagaskar adası. Meyvenin yeryüzünde bulunduğu topraklar ise oldukça kısıtlı. 

Doğu Afrika’da Etiyopya’dan, güneybatı ve Güney Afrika’ya kadar olan alanlar yanında, 

Amerika kıtasında Nikaragua, Kostarika ve Panama’da, Peru-Brezilya sınırındaki küçük bir 

bölgede ve neredeyse Arjantin’in tamamıyla, Arabistan’ın güneybatı ucu ve güneyindeki 

küçük bir alanda yetişiyor (Fig.81). 

 
Fig. 81: 

Madagaskar 

elmasının 

(l’Hydnora 

esculenta-Altın 

elma) 

yeryüzünde 

yetiştiği 

bölgeler.
290

 
Parasitic Plant 

Connection-

Hydnoraceae: 

(www.parasiticpla

nts.siu.edu/Hydnor

aceae/index.html-

13k). Uyarlama, 

Atalay, Y.  

 

 

Yaklaşık olarak Madagaskar’ın orta kısımlarında yer alan başkent Antananarivo’nun güney 

batısında, Morondava yakınındaki ormanlarda Verreaux’s sifakas adlı Lemur’lar; Maintirano 

kenti yakınında Aye-ayes’ler; buranın hemen kuzeyinde Mouse lemur’ları; Mahajanga 

civarında kedimsi Fossa’lar; en kuzey uçta Antsiranana civarında da taçlı Lemur’lar yaşıyor. 
 

(Fig. 61.VI) Odysseus “Lotus yiyenler”den ayrıldıktan sonra, limanın karşısında “Küçük ada” 

diye bir adacık var. “Tepegözlerin toprağına ne yakın ne uzak” dediği ada burası. Olasılıkla 

“Pemba”, “Zengibar” ya da “Mafia” adalarından biri olmalı. Bu noktada, Homeros ve 

                                                 
289

 National Geographic Madagascar-Animals, Photos, Video:  

(www.nationalgeographic.com/wildworld/madagascar/-10k). 
290

 Parasitic Plant Connection-Hydnoraceae: 

(www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-13k)’daki haritaya göre uyarlanmıştır. 

 

http://www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-13k
http://www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-13k
http://www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-13k
http://www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-13k
http://www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-13k)'daki
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Herodotos’un anlatıları arasında yakın benzerlikler oldukça dikkat çekici. Homeros, 

Tepegözler Ülkesi’ni şöyle tanımlıyor: 
 “... 

 onlar yalnız ölümsüz tanrılara güvenirler, 

 ne ekin ekerler elleriyle, ne de çift sürerler,  

 toprak ekilmeden, işlenmeden verir onlara her şeyi,  

 arpayı da, buğdayı da, asmayı da verir, 

 şarap sunan iri salkımları Zeus’un yağmuru şişirir. 

 Yoktur onların dernekleri, yasaları falan. 

 Otururlar yüksek dağ tepelerinde, oyuk mağaralarda, 

 herkes kendi evini yönetir, kendi karısını, çocuğunu, 

 umurlarında değildir hiç kimse, başkalarına aldırmazlar...”.
291

 

 

Herodotos, yaklaşık olarak aynı bölgede oturan bu insanlar için, Homeros’tan 360 yıl sonrası 

olmasına karşın, benzer şekilde şunları söylüyor: 

“...Bu Garamant’lar, mağaralarda yaşayan Ethiopia’lıları dört atlı arabalarla kovalarlar; 

zira bu mağara Ethiopia’lıları koşudan yana dünyanın ya da hiç olmazsa bize bunları 

anlatanların ayağına en çabuk olan insanlarıdırlar. Mağara adamları yılan, kertenkele ve bu 

cinsten sürüngenlerle beslenirler. Konuştukları dil başka dillerin hiçbirisine benzemez; 

yarasalar gibi kısa sesler çıkarırlar”.
292

 

 

Odysseus’ta Homeros, insan azmanı bir devi
293

 anlatırken, dedikleriyse şöyle: 
“... 

 Bir burun dikildi önümüze, baktık dibinde bir mağara, 

 denize açılan yüksek bir mağaraydı bu, 

 defne ağaçları sarmıştı tepesini. 

 Ağıldı burası koyun ve keçi sürülerine, 

 avlusu çevriliydi dikilitaşlarla 

 ve uzun gövdeli çamlarla ve gür yapraklı meşelerle. 
 İnsan azmanı bir dev otururdu bu mağarada, 
 bir başına, herkesten uzak sürülerini güderdi. 

 Kimseyle görüşmez, karışmazdı başka adamlara, 

 tasarlardı kendi köşesinde bir sürü kötü işler. 

 İnsan dilini yutardı görünce bu devi, 

 ekmek yiyen insanlara hiç benzemezdi o, 

 daha çok ormanlı bir doruk gibiydi, 

 bir sürü doruk arasından tek başına sivrilmiş”.
294

 

 

Herodotos ise, aynı bölgedeki aynı dağa değinirken şunları diyor: 

“Arkadan bir on gün daha, sonra bir başka tuz tepesi ve su bulunur, burada da insanlar 

yaşarlar. Bu tuz tepesinin arkasından Atlas adındaki dağ gelir. Her yanı sarp ve sivri bir 

dağdır, o kadar yüksektir ki, derler, tepeleri görülmez; doruğunu saran bulutlar, gerçekten, 

yaz kış dağılmazlarmış. Yerliler bunun bir gökyüzü direği olduğunu söylerler.
295

 Yerliler 

                                                 
291

 Homeros, a.g.e., IX.107-115. 
292

 Herodotos, a.g.e., IV.183. 
293

 Bu dev, bir volkan olan Klimancaro’dur. 
294

 Homeros, a.g.e., IX.182-193. Bir sürü doruk (Polyphemos) arasında sivrilmiş olan bu dağ, Atlas, yani 

Klimancaro dağıdır. Aphrodite’den aldığı büyülü memelikle (sutyen) tanrı Zeus’u (Zeus) baştan çıkarıp “altın bir 

bulut”a sarınarak gözlerden uzak seviştikleri dağ da aynı dağdı. Homeros bu dağa, İda’nın en yüksek tepesi 

Gargaros diyor. Homeros, İlyada, XIV.195-352. 
295

 Atlant. Herakles direkleri. Herodotos, a.g.e., s.485, dn.161. 
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adlarını bu dağdan almışlardır; gerçekten bunlara Atlant’lar denir. Canlı bir şey yemezler ve 

rüya görmezler”.
296

 

 

Gerek Homeros ve gerekse Herodotos’un, günümüzde Klimancaro adını taşıyan, Turkana 

gölünün güneyindeki Atlas dağından bahsettikleri ortada. 
 

Fig. 82: İÖ 7. yy sonu - 6. yüzyıl başlarına ait siyah figürlü Arkaik 

bir vazo. Ağız kenarında, Odysseus tarafından Poseidaon’un oğlu 

Polyphemos’un tek gözünün çıkarması mitosu betimlenmiş.
297

 
(www.utexas.edu/.../images/16polyphemus.jpg). 

 

 

 

 

Odysseus bundan sonra, Tepegöz Polyphemos’la (Atlas dağı) 

olan mücadelesini anlatıyor (Fig.82, 83). Bu mücadele, 

kuşkusuz diğer bütün ejder ve canavarlar gibi, bir volkanla 

Odysseus arasında geçen bir mücadeleyi betimler. Ancak 

olay, doğa şartlarından çıkarılıp, ona tek gözlü (tek krater) 

ejder karakteri verilerek, kahramanın onu yenişi şeklinde, 

destansı bir anlatımla öykülenmiş. Zira, Hint Okyanusu’nun hemen kıyısındaki bu ejder 

(Klimancaro dağı), deniz tanrısı Poseidaon’un oğludur ve buradan geri dönüşün çok daha 

çetin bir macera olmasını tasarlamıştır Homeros, ya da mithlerde öyledir.
298

 

 
Fig. 83: Odysseus ve arkadaşları, mitoslardaki eski yorumlara göre, 

Polyphemos’un tek gözünü (çok tepeli dağın krateri) kör ediyorlar. 
(www.wayland.k12.ma.us/high_school/english/web...). 

 

 

 

Odysseus, Polyphemos’un tek gözünü kör eder (krateri 

söndürür)
299

 ve arkadaşlarıyla birlikte ayrılırlar oradan.
300

 

Polyphemos yalvarır tanrı Poseidaon’a, Odysseus’un yurduna 

dönmemesi, dönse bile perişan olması için yakarır. 

Polyphemos’un arkalarından attığı kayalardan kurtulur 

Odysseus ve adamız dediği “Küçük ada”ya varırlar yine, belki 

Pemba, Zengibar ya da Mafia’ya. 

 

 

 

Küçük ada’da, Polyphemos’tan aldıkları koyunlarla ziyafet çekerler kendilerine. Tıpkı 

Pantheon’daki tanrıların, Aithiopia’da kendilerine çektikleri ziyafetlere benzer bu ziyafet. 

Sonra kıyıda yatıp uyurlar. Görünür görünmez erken doğan gül parmaklı Eos, açılırlar yine 

engine. 

                                                 
296

 Herodotos, a.g.e., IV.184. 
297

 Mansel, A. M. a.g.e., s.237, Res. 159, 160. 
298

 Homeros, Odysseia, IX.212-567. 
299

 Kraterin lavlarla yanan parlak ateş rengi, insan gözündeki ateşli bakış ve onun parlaklığına benzetilmiş. 
300

 Mitoslardaki gerçekler ortaya çıktıkça, onlarda yer alan gerçeklere olan güvenimiz artıyor. Yalnızca, her 

birini ayrı ayrı çözmek gerek. Bu nedenle, Polyphemos (çok tepeli) Klimancaro dağının, Büyük tufan sonrasında 

tekrar püskürüp püskürmediğini araştırmak gerektiği kanısındayız. 

 
 

 
 

http://www.utexas.edu/.../images/16polyphemus.jpg
http://www.wayland.k12.ma.us/high_school/english/web
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Onuncu Bölüm  

AİOLOS – LAİSTRYGON’LAR - KİRKE 

 

(Fig. 61.VII) Argo gemisinin buraya kadarki yolculuğu ilgi çekicidir, ancak bundan sonraki 

yol haritası çok daha ilgi çekiyor. 
Fig. 84: Borneo adasında, deniz kıyısını 

takip eden tunç dağlar (Gunung tapis trek). 
BOAC singapore: (www.boac-on 

line.com/explore/malaysia.html-27k). 
 

 

 

Odysse’us Küçükada’dan ayrıldıktan 

sonra,  Hippotesoğlu Aiolos’un oturduğu 

Aiolos adasına varır.
301

 Homeros bu 

adayı “...Yıkılmaz, tunçtan bir duvarla çevriliydi...” diye tanımlıyor, ölümsüz tanrıların 

sevgilisi olduğu için Aiolos (Fig.84).
302

 

 

Günümüzde, Endonezya adalarından Kalimantan (Borneo) adası, bu tanıma uyan yegane ada. 

Kuzey-güney (kuzeydoğu-güneybatı) doğrultusunda, yükseklikleri 152 m’den 4,095 m’ye 

kadar granit yamaçlardan oluşan duvar şeklindeki dağın (Kinabalu ve Kapuas-Odysseia’da 

Tunç dağlar), güney ucunda “St. John tepesi”; doğu-batı yönündeki uzantısında ise “İsimsiz 

tepe” ve “Çirkin kız kardeşler tepesi” yer alıyor (Fig.85). 

 
Fig. 85: Borneo adasında, Odysseus’un bahsettiği Tunç dağlar. 

Kinabalu Trek dağı. 
BOAC singapore: (www.boac-online.com/explore/malaysia.html-27k ). 
 

 

Doğu-batı yönündeki tunç duvarlar 3,2 km kadar uzanır ve 

zirvede Schwaner dağları yer alır. Dağların denize bakan 

yamaçları uzun, dar ve yaklaşık 3,500 m yüksekliğindeki 

yarıklarla dolu. Burada oluşan dikey duvarlar 1,000- 1,500 m 

yüksekliğinde. “Çağlayan” ve “Liwago” şelaleleri, 

olağanüstü güzellikleriyle görülmeye değer (Fig.86).
303

 

 

Odysseus:  
“...Açıldık gene engine, yüreklerimiz acı dolu, 

 kurtarmıştık canlarımızı ölümden, kurtarmıştık ama, 

 yitirdiğimiz sevgili dostlar içimizden çıkmıyordu”.
304

 

derken, bu kez ne Boreas ne de Zephyros’tan bahsetmemesi dikkat çekici. İthake’den 

Akdeniz’e rüzgarlarla atılan gemisi, Hint Okyanusu’nda Şeysel adalarından Aiolos’a kadar 

neden bir tek rüzgarın etkisiyle sürüklenmemiştir de kendini birden Aiolos’ta bulmuştur, 

bilinmez, ya da bilinir bilinmesine de biz bilmezden görünürüz. 

 

                                                 
301

 Burası, Anadolu’da yerleşik Aiol’lerin atalarının geldiği ada olabilir (?). 
302

 Yani, yıkılmaz tunçtan duvarları, Aiolos’u sevdikleri için tanrılar yapmış. Tanrıların yaptıkları bu duvarların 

doğal bir duvar, daha doğrusu dağ oluşumları olduğu ortada. 
303

 Unep-Wcmc Protected Areas Programme-Kinabalu Park: sea.unep-wcmc.org/sites/wh/kinabalu.html-52k 
304

 Homeros, a.g.e., IX. 565-567. 
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Fig. 86: Borneo’da (Odysseia’da Aiolos) Stong şelalesi ve Gua 

Musang mağarası. 
BOAC singapore: 

(www.boac-online.com/explore/malaysia.html-27k).  

 
 

 

 

 

Odysseus’un yolu, Büyük tufan sonrası Aithiopia’ya ulaşan tanrı 

Djehuti’nin yol boyunca tuttuğu kayıtları kaynak alarak, 

Mısır’daki Zeus ve Hephaistos promis’lerinin sırlarına ilk erişen 

Homeros tarafından çizilmiş olmalı. Mısır tanrısı Djehuti’ye 

Anadolu ve Yunanistan’da verilen isim, Thoth’tu (Thot). Eşyayı 

yaratan ve yazıyı icat eden bir demiurgos
305

 (Moğol ve Türklerde 

Tenger, ruhları tartan bir hakim ve büyücü olarak kabul 

görmüştü. Tanrı, Anadolu-Yunan mitoslarında “Hermes Trismegistos”la bir tutulmuştur 

(Fig.87, 88).
306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87: Ölüleri mumyalayan ve onların ruhlarını yeraltı dünyasına götüren çakal başlı tanrı Anubis 

(Anpu, Inpu, Ienpw, Imeut) ve Tanrı Djehuti (taçlı İbis, maymun baboon): A= Panonun üst frizinde, 

sol tarafta, az sonra Anubis’in gelip alacağı ölü ruh, Amenta sembolü (Ölüm. Amenti=Uzayın gizemli 

karanlıkları) önünde yalnızca doğruları söyleyeceğine tüm tanrılar önünde yemin ediyor. Amenta’nın 

sağında, en başta olasılıkla tanrı Ra, bunun arkasında Osiris ve önem sırasına göre diğer tanrılar 

dizilmiş. Önemli tanrılar ellerinde, ölümsüz hayatın simgesi olan birer Ankh tutuyorlar. Arka 

sıradakilerde bu simge yok. Her figürün üstünde, kimliklerini gösteren yazılar, Yazıcı tanrı Djehuti’ye 

ait. B= Panonun alt frizinde; 1.  Anubis, üst panodaki aynı kadını elinden tutmuş, onu insan ruhunun 

                                                 
305

 Demiurgos ya da Demiurge, eski Yunan tradisyonunda dünyayı oluşturan tanrıydı. Bu ad, “insanlar” 

anlamındaki “demos” sözcüğü ile “iş” anlamındaki “ergon” sözcüğünden türetilmiş. “insanlar için imal eden, 

şekil veren mimar” anlamına geliyor. Fakat bu tanrının yaratıcı olmadığı belirtiliyor. Demiurgos’un en belirgin 

özelliği, bir şeyi yoktan var etmemesidir; yaratmaz, yoktan bir şey var etmez, fakat yaratılmış olana biçim 

vererek bir şeyler meydana getirir. Yaratılmış olanı düzenleyerek yeni nesneler meydana getirir. Dünyayı da bu 

şekilde biçimlendirip unsurlarını düzenleyerek oluşturmuştu. Bu tanrı sembolü, özellikle Platoncular ve 

Gnostikler tarafından kullanılmış. Hançerlioğlu O. (1975) İnanç Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul. Hançerlioğlu 

O. (2000) Dünya İnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Drury N. (1985) Dictionary of Misticism and the 

Occult, Harper & Row, New York.  

tr.wikipedia.org/wiki/Demiurgos-18k 
306

 ML/IX.9, XIX.263. 
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olgunluk derecesinin tartıldığı mekana getiriyor; 2. Anubis, ruhu tartarken Djehuti, tartıda ortaya 

çıkan sonuçları kendisine bildiren tanrı Ammut’un (Amemait-Ammam) söylediklerini kayda 

geçiriyor.
307

 Tartının içindeki yazıt, Aker’in Djehuti’ye söylediklerini gösteriyor; Tartının üzerinde 

boydanboya yazıt dizisi, ölü ruhun, yaşamında yaptığı iyilik ya da kötülüklere işaret ediyor; 3. Tartı 

işlemi biten ruh, Aah (Âa-Āh, Aa, Ah, Aos, Iah, Aah Tehuti, Aah Te-huti)
308

 tarafından Ölüler 

ülkesinin tanrısı Osiris’in huzuruna çıkarılıyor. Ra, kanatlarıyla Osiris’i koruyup kolluyor. Osiris’in 

sol üstündeki Nekhbet, kanatları arasındaki pençeleriyle tuttuğu bir tüyle, Hades’te oturan Osiris’i 

serinletmeye çalışıyor. Osiris’in önünde açmış durumdaki lotüs, zamanın sabah olduğunu, üzerindeki 

ölü ruhlar ise gerçeğin varlığına işaret ediyor. Yani, ruhun tartı işlemleri gece yapılmış. Osiris, sağ 

elind “Ankh”, sol elinde ise asa ve harman döveni’ni tutuyor. Osiris’in tahtının arkasında kız 

kardeşleri İsis ve Nephtys ayakta duruyorlar. 
Petroglyphs Pictographs Cave Paintings Geoglyphs-Crystalinks: 

(www.crystalinks.com/petroglyphs.html-20k). 

 

 
Fig. 88: Mısır tanrısı Aah’ın Osiris, Te-huti 

ve Thoth kılığına büründüğü zamanki 

görünümleri. 
Aah (god) – Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/Aah_(god)-19k). 

Uyarlama. 

 

 

 

 

Homeros Odysseus’u, zaten “Ölüler 

Ülkesi”ne göndermek üzere yola 

çıkarmış, Odysseia’yı yazmaya karar 

verdiğinde. Yoksa, Akdeniz’de kol gezen 

Boreas’la, tanrıya denk Odysseus’a içerleyip ona acımayan Poseidaon’un,
309

 hazır Okeanos’a 

çıkmış Odysseus’u, bir ara bile olsa rahat bırakmasının nedeni ne olabilir? Poseidaon 

Okeanos’un bu taraflarını mı bilmiyor, yoksa Homeros tanrı Poseidaon’u bir ara unuttu mu? 

 

Kuşkusuz hayır. Bu bölümlerde rüzgarlar konusunda nutku tutulan Homeros’un, Odysseus’u 

gönderdiği bu yerlerden iyiden iyiye haberinin olmadığı ortada. Açıkçası buraları, hiç mi hiç 

bilmez. Ya kayıtlarda bir eksiklik vardır, ya da bölümle ilgili anlatılanları unutmuş, veya 

amacına ulaşmak için unutmuş görünür rüzgarları. İşine gelince rüzgarlarla geri döndürür onu, 

yine işine geldiğinde, rüzgarlar savurup atar gemisini istediği adaya. Odysseus, ne dese, ne 

söylese bilemez ve Poseidaon’un oğlu Aiolos, yelleri bir tulumun içine saklayıp da öylece 

verdiğinde Odysseus’a,  işine öyle geldiği anlaşılır Homeros’un, rüzgarları kesivermek bu ara. 
 

Madagaskar’dan Borneo adasına kadar esip zorluk çıkarttıklarından hiç bahsedilmeyen yeller, 

Yunanlıların efsanevi atası sayılan Hellen’le Orseis adlı Nympha’nin (Nymphe) oğlu, tufan 

                                                 
307

 Tanrı Amut, yer altı tanrısıydı. Mezarlarda yatan ölülerin cezalandırıcısıdır. Timsah başlı, aslan yeleli,  

gövdesinin ön kısmı leopar ve arkası hipopotam şeklindedir. 
308

 Tanrı Aah, insanları koruyucu, kucaklayıcı, gerdanlık (gerdanlığı olan-Torque-Torc) tanrısıydı. “Aah” ifadesi,  

aynı günümüzde olduğu gibi, korku ve şaşkınlık ifadesi belirtiyordu. “Aah! Yine volkanlar püskürüyor, kaçın! 

(korku); “Aah! Yine bizimkiler göç edip gelmişler” (şaşkınlık) ifadelerinde olduğu gibi Ay ve karanlıklar tanrısı 

olarak da bilinir. Tanrı, ifade ettiği bu anlamlarıyla, Torque’de birkaç sıra halindeki dizilerde, olasılıkla Çin-

Afrika arasında, kaç kez insanları koruyup kucakladığını, yani Büyük tufanda olduğu gibi deniz yoluyla göçleri 

oluşturduğunu ifade etmiş olabilir. Torque’nin, tanrının karanlık ve ay tanrısı olarak, ay’a olan benzerliği de 

dikkat çekicidir. 
309

 Homeros, a.g.e., I.19, 20. 
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kahramanları Deukalion’la Pyrrha’nın torunu; Doros’la Ksuthos’un kardeşi; Sisyphos, 

Arthamas, Kretheus ve Salmaneus’un babası; yellerin yöneticisi Aiolos, Poseidaon’un oğlu 

olmasına karşın, Odysseus’un yolculuğuna engel olacak yerde, yellerin hepsini bir tulumun 

içine yerleştirip, tulumun ağzını bağlar, parlayan gümüş bir sicimle. Yeller kopup, tulumdan 

dışarı çıkmasın da, zarar vermesin ona diye. Zira, Poseidaon’un oğlu olmasına rağmen, 

babasının, Odysseus’la olan aralarındaki gerginlikten haberi yoktur Aiolos’un. Yani tanrı 

Poseidaon, bunca gücü varken oğluna haber salamamış Osysseus’la uğraşsın diye, kendisi 

uğraşmadıktan gayrı? Aiolos, Argos’un ardından Zephyros’u salar yalnızca, yelkenleri şişip 

yolu açık olsun diye, Odysseus’un kara burunlu gemisinin. 
 

Odysseus ve adamları, dokuz gün dokuz gece durmadan dönüş yolunda ilerlerler. Onuncu gün 

tam vatanın tarlaları (İthake) görünmeye başlamışken,
310

 tulumun içinde ne olduğundan 

haberleri olmayan adamları, içinde zannettikleri altın ve gümüşü görmek amacıyla, Odysseus 

yorgunluktan uykuya yenik düştüğü bir sırada, açarlar tulumun gümüş sicimle sıkı sıkıya 

bağlı ağzını meraklarından.  

 

Tekmil rüzgarlar serbest kalıp, Argos’u gerisin geri Aiolos adasına atarlar. “Ölüler Ülkesi”ni 

görmeye giden Odysseus, bu ülkeye varmaya birkaç adım kalmışken, neden vatanına dönmek 

ister? Odysseus’a kızgın olan Okeanos tanrı, neden eline düşen Odysseus ve gemisini, 

Okeanos’un altını üstüne çevirip batırmaz? Bu işi, hem de Odysseus’un istekleri 

doğrultusunda oğlu Aiolos yapar, bilinmez. Bilinen tek şey, Odysseus’un sağ salim “Ölüler 

Ülkesi”ne varması ve sonunda da, sağ salim İthake’ye dönmesi isteğidir, Homeros’un.  Zira 

bu yolculuk, binlerce yıl öncesine giden, insanın kökenine yapılan bir yolculuktur. Gizemli 

sırlar saklayan, ancak ayrıntılara girildiğinde sağlam veriler de içerdiği açık olan yolculuğun, 

zamanın insanlarınca anlaşılamayacağını bilecek kadar zeki Homeros. Günümüze kadar biz 

bile anlayabildik mi? Eğer varsa kargaşa, tümünün sebebi bu belki de. 
 

Aiolos, bu kez hiç hoş karşılamaz Odysseus ve adamlarını. Şöyle der, anlayıp Odysseus’un 

üzerindeki tanrıların lanetini ve kovar onu, hem de hakaretler yağdırarak: 
“... 

 Çabuk git bu adadan, aşağılık herif, defol haydi, 

 seni konaklamak da, yolcu etmek de meğer yasakmış bana, 

 sen mutlu tanrıların lanetine uğramışsın bir kere, 

 madem ölümsüzler lanetledi seni, defol burdan! –“. 
 

 

 

(Fig. 61.VIII) Odysseus, Argos’la tekrar açılır denize. Altı gün aralıksız gece gündüz yol 

alırlar. Yedinci gün vardıkları yer Lamos’un sarp kalesidir (Fig.89, 90). Burası 

Laistrygon’lardan Telepylos’un  kentiydi.
311

 Odysseus şöyle anlatıyor buradaki limanı: 

 

 

                                                 
310

 Odysseus’un aylarca yol alarak geldiği bu noktada, on günlük kısa bir dönüş yolculuğundan sonra, vatanının 

tarlalarını görecek kadar yaklaşmış olması, ozanın, bölgeyi bilmediğini göstermesi yönünden, dikkat çekicidir. 
311

 Grakov’un konuyla ilgili yorumu için, Bkz. Grakov, a.g.e., s.152. 
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Fig. 89: Lamos’un sarp kalesi. Filipinler 

Manila’da, şaşırtıcı (inanılmaz) kayalık ve 

sarp doğal kale? 
(jacktrout.manilasites.com).  

 

 
 

“... 

 Altı gün aralıksız gittik geceli gündüzlü, 

 Lamos’un sarp kalesine vardık, yedinci gün, 

 … 

 Derken girdik bu güzelim limana (Fig.91), 
 boydan boya yüksek kayalarla çevriliydi iki 

yanı, 

 ağzında iki burun uzanıyordu karşı karşıya, 

 böylece orda dar bir boğaz oluyordu (Fig.90), 
 sokuldu oraya iki kıvrımlı tekmil gemiler, 

 ve dibe kadar girip bağlandılar sır sırta. 

 Tek bir dalga yoktu limanda, ne küçük ne büyük, 

 ortalık ak paktı, dümdüz, çarşaf gibi. 

 Bir ben dışarda bıraktım kara gemimi, 

 yanaştım sarp burna, palamarı kayaya bağladım (Fig.91), 

 ve sonra karaya çıktım, tırmandım en tepeye...”. 
312

 

 

 
Fig. 90: Manila’da Lamon körfezini gösterir harita. Liman, Odysseus’un anlatılarına olan son derece 

benzerliğiyle dikkat çekiyor (Hrt. Atalay, Y.). 

 

                                                 
312

 Homeros, a.g.e., X.80-97. 
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Fig. 91: Lamon limanının günümüzdeki görünümü. 

Odysseus’un gemilerinin dibe kadar girip sırt sırta 

bağlandıkları liman. 
Lamon bay: (www. Members.tripod.com).  

 

 

Günümüzde, Filipinler’deki Luzon adasının 

(Volkan adası-Tagaytay)
313

 güneyinde, Santa 

Cruz’un doğu çanağında yer alan Lamon 

koyuyla, Lamos-Lamon isimleri dahil, 

Homeros’un anlatıları arasında çok büyük 

benzerlikler var (Fig.91). Nitekim, 

Odysseus’un dediği gibi, kuzeydeki Polillo 

adasının güney burnuyla koyun güneyinden kuzeye doğru uzanan burun, burada doğal bir 

limanın oluşmasını sağlamış. Yılın büyük bir bölümünde son derece sakin olan limanın 

tepesinde sarp kayalıklar yer alıyor. Acaba bu sarp kaleyi, Manila’nın sarp kayalıkları mı dile 

getiriyor? Kara gemisinin palamarını bağladığı kayaysa, aynen onun dediği  

gibi, limanın güneyindeki burunda (Fig.92). 

 

                                                 
313

 Türkçedeki “tagay” kökünden, kızgın olma hali, köpürmek, kızgın hale gelmek. Ateş püskürmek. Volkanı 

“Kızgın tay”a benzeterek, ağzından köpükler saçan kızgın (vahşi) tay anlamında verilmiş bir isim olabilir. Bkz. 

Tagay>yuz. Redhouse Sözlüğü, Türkçe-İngilizce, s.1077. 
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Fig. 92: Odysseus’un gemisinin palamarını bağlamış 

olabileceği, Lamon körfezinin girişindeki kayalar. 
Atimanon Online: Points of interest: (www.atimonan-

quezon.com/interest.php-26kn).  

 

 

 

Odysseus’un adamları, Laistrygon’lardan 

Antiphates’in kızı, karısı ve şanlı Antiphates’le 

burada karşılaşıyorlar.
314

 Boylarını, bir dağ doruğu 

kadar diyerek nitelediği bu dev insanlar 

(günümüzde, Taal volkanı., Fig.93), liman içine 

iyice sokulmuş Odysseus’un adamlarına ait 

gemilerin tamamını attıkları dev taşlarla (volkanik püskürükler) batırmış, adamlarını da balık 

gibi şişleyerek yaptıkları şölende yemişler. Odysseus, lacivert pruvalı gemisinin halatını 

kılıcıyla keserek, sıra kendisine gelmeden karadan uzaklaşıp, kendisiyle birlikte, adamlarının 

canını da zor kurtardığını anlatıyor.  

 

 

(Fig. 61.IX) Buradan Aiaie adasına varır Odysseus, yolculukta geçen günlerinin sayısını 

vermeden. Yakın bir ada burası, Luzon adasındaki Lamos koyuna. Büyük bir olasılıkla 

günümüzde Formoza (Taiwan-Tayvan), Amami
315

 ya da Tokara adalarından biri olmalı, 

alçacık bir ova olan bu ada. 

 

Kötü niyetli Aietes’in kızkardeşiydi diyor Odysseus, insan sesli korkunç tanrıça Kirke için. 

Kirke’nin adasıymış burası ona göre. Helios’la Perseis’ten doğmuş Okeanos’un kızı. 

 

Mitosta, Antiphates’in volkanik bir dağ, kızı ve karısının bu volkanın etrafındaki daha küçük 

dağ ya da tepeleri (polyphemos) temsil ettiği açık. 

 

                                                 
314

 Antiphanes’in karşılığı, olasılıkla günümüzdeki “Antiphones= karşı ses-ses aksi”, yani yankı, eko olabilir. 

Tagaytay volkanının etrafındaki yakın tepelerden daha alçakta olması, böyle bir olay için uygun bir ortammış 

gibi görünüyor. 
315

 Asya’daki dendriti’ler (petroglif) üzerinde görülen, bir at ya da geyik üzerinde, ayakta olacak şekilde tasvir 

edilmiş şamanlara (Hymenaios) “Amam” denirdi. Japonya’nın güneyindeki “Amami” adalarının, bu sembollerle 

ilgili olduğu ortada.  Sembol, sonraki Anadolu mitolojisinde, Likya ve Pisidia bölgelerinde at üzerinde ayakta 

durur şekilde betimlenen tanrı Kakasbos, diğer Anadolu bölgeleriyle Yunanistan’da Kentauros (Kentavr’lar) 

şekline dönüşmüş. Antik Mısır kültüründe de gördüğümüz Kentauros’ların oluşum biçemindeki sembolün 

anlamının, Buzul dönemlerindeki Chou Adamı’nın (Homo erectus pekinensis) atı (equus stenonis), korunaklı 

mağarasında keşfettiği ateşle yok olmaktan koruyan insanla aralarında doğan yakın dostluk ve ilişkilerindeki 

birlikteliği de sembolize ettiği açıktır.  Fattah, en geç İÖ 1700’e tarihlenebilecek Phaistos diskinin üzerinde, kırk 

numarayla kodlanan sembolü, dişi cinsel organı “AM” olarak nitelendirmiş. Bu ifade, günümüz Türkçesinde de 

aynı şekilde yazılmaya devam etmektedir. İfadenin, yazılış tarzıyla birlikte, aynı “Kem-Khem”de olduğu gibi 

Türkçe dışında dünyanın hiçbir dilinde var olmayışı ilgi çekicidir. Fattah, N. (2004) tanrıların ve firavunların 

dili, Çev. D. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, s. 92, 93, 99,102, Şek.3. Düzgüner, F. (2007) “Yurt, 

Praitorion, Kilise ve Cami Mimarisi İlişkileriyle Volkanlar”, mimar.ist, s.81. Hymenaios ve Kakasbos için Bkz. 

Erhat, a.g.e., s.148, 165. 
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Fig. 93: Taal (Tagaytay) 

volkanı ve yakınındaki 

tepeler. 

(cache.virtualtourist.com/31609

97 Taal_Volcano...). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Odysseus, ot büyücüsü Kirke’nin konağına giderken genç bir adam kılığına girmiş olan altın 

değnekli (kerykaion) Hermeias çıkagelir karşısına. Kirke’ye karşı, onun büyüsünü bozacak bir 

ottan bahseder ve otu topraktan kopartırken bir bir sayar özelliklerini. Olasılıkla bunlar 

arasında, gireceği Kirke’nin güzel yatağında onunla baş edebilmesi için, otun cinsel gücünden 

de bahsetmiş olmalı (Fig.94). Odysseus, hiçbir ölümlü insanın koparamayacağı (insanların bu 

otu bilmemesi nedeniyle) ancak tanrıların gücünün (bilgelik, akıl gücü)
316

 yettiği bu ot için 

şöyle söylüyor: 

 
Fig. 94: Odysseus, Kirke’yle beraberliğinin tadını çıkarıyor. 
(www.reproarte.com/.../odysseus_und_circe.jpg). 

 

 

 

 
“... 

 Çiçeği süt beyazdı, kökü kapkara, 

 Ona ‘molü’ derlerdi tanrılar arasında...”.
317

 

 

Endonezya’da Kalimantan’ın (Borneo adası) doğusunda, 

adı “Baharat adaları” olarak da geçen “Molük” (Moluccas-

Maluku) adalarının,
318

 kökü kara ve çiçeği bembeyaz olan 

bu bitkiyle ilgisi olmalı. Bu adalar, Tarçın (Cinnamon. Fig. 

95a, b) ve Zencefil kökü (Rhizoma), Zencefil (Ginger)   

gibi baharatlı bitkileriyle ünlü. Bunlardan özellikle  

                                                 
316

 Bu örnekle birlikte, Sis (Pallas), Bulut (Zeus) gibi doğa olaylarının tanrılaştırılması yanında, bilge ve akıl 

gücüne sahip, sözüne güvenilir insanların da tanrılaştırılmış olduklarını anlıyoruz. Bu bağlamda, başlarının  

etrafında güneş halesi olan resimlerde, güneşin kutsallığı ve etrafına ışık yayması kadar, kişinin erdemi, akıllı, 

bilge ya da ermiş kişiliğiyle bulunduğu toplumu aydınlatması dolayısıyla kişiliğine atıfta bulunulmuştur. 
317

 Homeros, a.g.e., X.303, 304. 
318

 ML./XIV.88, 89. 

 

 

http://www.reproarte.com/.../odysseus_und_circe.jpg
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Fig. 95: Tarçın (cinnamon) bitkisinin doğada bulunduğu şekli, çiçeği ve köklerinden çıkarılan tarçın. 

a. Cinnamon: (www.agrigddinc.com).  b. Grafikler; Cinnamon: (www.millermats.com).  

 

 

Zencefil ve Zencefil kökü “molü”nun tanımına tıpa tıp benziyor (Fig.96a, b). Bu bitkiler, 

Homeros’un eserini yazdığı İÖ 9. yüzyıldan, Orta çağda, Hindistan ve ötesiyle yapılan baharat 

ticaretine kadar, ne Akdeniz ve ne de Afrika’da bilinmiyordu. Dolayısıyla, bitkinin varlığı, 

Odysseus’un Pasifik’te olduğunun kanıtlarından yalnızca biri. 

 

Ancak Molük adaları, Luzon adasının güney doğusunda yer alıyor. Yani, Odysseus’un 

buradaki adalara varması için, geriye dönme zorunluluğu çıkıyor ortaya. Öykünün burasında, 

bir karışıklık olduğu açık. Yol planının Borneo-Molük adaları-Luzon adası şeklinde olması 

gerekiyor. Ya da, “Molü” denen Zencefil, Taiwan, Amami ya da Tokara adalarından birinde 

de yetişmektedir.
319

 

 

  

Fig. 96: a. Zencefil (Ginger) çiçeği; b. Zencefil kökü (Rhizoma). 
a. Ginger: (www.kumadoco.net).  

b. Ginger: (www.biothemen.de).  

 

 

Hermeias’ın Odysseus’a sunduğu bu bitki, büyük olasılıkla Zencefil köküydü. Kökü siyah ve 

çiçeği beyaz olan diğer bir bitki türü ise, siyah Turptur. Ancak bu bitkinin Akdeniz bölgesinde 

çok eski zamanlardan beri var olduğu biliniyor. 

                                                 
319

 Ya kayıtlardaki bir tahrifat, yani okunamıyor durumda olmaları, ya promis’lerin yanlış anlama ve anlatımları, 

ya da Homeros’un bir noktadaki yanlış algılamasından kaynaklanmış olabilir. 



 115 

 
Fig. 97: Odysseus Aiaie adasından ayrılırken, 

Kirke ona yol gösteriyor. 
(www.aug.edu/~cshotwel/Odysseus.Sirens.jpg). 

 

 

Odyseus’un Molü’yü yedikten sonra, Kirke’nin 

hazırladığı zehirli büyüden etkilenmediği 

anlaşılıyor. Büyücünün memnuniyetinden 

anlıyoruz bunu. Kirke’nin, büyüsüyle domuza 

dönüştürdüğü arkadaşlarını kurtardıktan sonra, 

yatar onunla. 

 

(Fig. 61.X) Arkadaşı Eurylokhos’la aralarında geçen tatsız bir anlaşmazlığın ardından, Kirke, 

İthake’ye yapılacak dönüş yolculuğu hakkında bilgi almaları için, Hades’in ve korkunç 

Persephone’nin (Kore) ülkesine gitmelerini salık verir Odysseus’a. Orada, aklını henüz 

yitirmemiş kör bilici Teiresias’ın
320

 ruhuna danışmalarını öğütler (Fig.97).  Kirke’nin 

söylediği, denize açılıp yelkenlerini Boreas’ın soluğuna bırakmasıdır sadece. Karaya 

çıkacakları yerse, alçak kıyılı, Persephone’nin koruluğu olan, uzun kavaklar ve kısır 

söğütlerin bulunduğu derin anaforlu Okeanos kıyısıdır (Fig. 98a, 121).  

 

Homeros’un buradaki anlatımı, Nuh tufanının betimlendiği Siyama jātaka tasvirinde tespit 

ettiğimiz, bugünkü Xinhailien (Hsinhailien-Sinhailien-Pinyin) yani Lianyungang kenti 

yakınında, denize dik olarak uzanan Ch’ien-Yun-t’ai Shan merkezli Yun-t’ai dağı çevresi, 

yani Sarı denize bakan Çin ovasıyla büyük benzerlik gösteriyor (Fig.98a, b).
321

 Tasvirde, arka 

planda denize uzanan bir dağ sırasıyla yarılmış alçak kıyı bandı, koruluktaki söğüt ve kavak 

ağaçlarına benzer ağaçların varlığı, benzerlik yönünden son derece dikkat çekici. 

 

Mısır tanrısı Djehuti’nin, Batılı bilim adamlarınca bilimsel sayılmayan Zümrüt (Emerald) 

tabletlerinde,
322

 adı “Keor” olarak geçen ada isminin içinde gizli “Kore” adına kadar ulaşmış 

oluyoruz böylece.  Şöyle sesleniyor zavallı Djehuti avaz avaz, bilimsel olmayan, yasaklı 

kapıların ardındaki karanlıktan; “Ne olur, bir kez beni dinleyin!” diyerek: 

 

TABLET I 

 

“Ben THOTH, Atlantea’nın
323

 gizemli gücü, 

  kayıtları yazıp tutan, kudretli büyücü kral, 

  nesilden nesile yaşayan, 

  Amenti’nin
324

 dehlizlerinden geçip gelen, 

  Büyük Atlantis’in
325

 kudretli bilgesine ve 

                                                 
320

 Erhat, A. a.g.e., s.279. 
321

 Çin’de dağ anlamına gelen shan-şan’ın önemi için Bkz. Eberhard, W. a.g.e., s.88-90. Düzgüner, F. mimar.ist,  

Sayı: 28, s.104.  
322

 The Emerald Tablets of Thoth: (www.crystalinks.com/emerald.html-11k). 
323

 Dünyanın. 
324

 krş. A-men-eul-ho kiu-pi-che. İfadenin açılımı: Eul= Kara, siyah; Ho= Prenslik; Kiu-pi-che= Bir Türk ünvanı. 

Bu çerçevede ifade, “Amen’in karanlık (yer altı, ya da uzayın karanlık boşlukları) prensliğinin kiu-pi-chesi”  

anlamına geliyor. Chavannes, E. (2006) Batı Türkleri Tarihi, Çev. M. Sirman, Töre Yayın Grubu, İstanbul, II. 

344. 
325

 Büyük bir bölümü batan kara parçası Atlantis değil, Uzak Doğu’da “MU” adıyla anılan adalar zinciridir. 

Atlantis için söylenen “battı” deyiminin günümüzde, başımıza gelen çok büyük bir deprem ya da yangın  

felaketi karşısında, “dünyamız battı” dememizle eşdeğer bir söylem olduğu anlaşılıyor. 

 

http://www.aug.edu/~cshotwel/Odysseus.Sirens.jpg
http://www.crystalinks.com/emerald.html-11k
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   şu sonradan gelenlerin
326

 

   yol rehberliğine ait kayıtları tutan..  

 

  UNDAL adasının ulu kenti KEOR’da
327

 

  geçmiş bir zamanda, inkarnasyona
328

 uğradım. 

  Şimdiki insanlar gibi değildi 

  Atlantis’te yaşayıp ölen kudretli insanlar, 

  fakat uzun, çok uzun zamanlar öncesi 

  onların hayat nehri Amenti’nin
329

 dehlizlerinde 

  sonsuza dek akardı” 

 

  Şimdi bir süre için yeniden düştüm ışığa, 

  ve KHEM’in
330

 insanları 

  beni asla bilmeyecekler. 

  Fakat belirsiz bir zaman sonra tekrar yükseleceğim, 

  güçlü ve kudretli olarak, hesap sormak için 

  geride bıraktığım herşey için. 

  … 

                                                 
326

 Bu ifadeden, Nuh tufanından önce de Afrika’ya gelenlerin olduğu anlaşılıyor. 
327

 Günümüzde de aynı isimle anılan Undal dağı (Undal-san), Kuzey Kore sınırları içinde, Gaeseong kenti 

yakınlarındadır. Yaz ortasında bile insanın kemiklerini donduracak derecede soğuk olan Gimryongsa (Naenggol-

Soğuk vadi) vadisi, doğal güzelliğiyle, cennetten bir köşe gibi. Bölgenin, Büyük tufanın koptuğu Xinhailien’le 

olan karşılıklı konumu, Djehuti’nin, Atlantis adası kapsamında söylediği Undal adası deyimine ek olarak, Kore 

isminin içinde gizli “KEOR” adıyla birlikte, Undal adasının burası olduğu açık. Günümüzdeki “Kore” adının 

Persephone efsanesinin kökenini oluşturduğu anlaşılıyor. Persephone (toprağın bereketi), Uzak Doğu’da 

Marduk’un  (Apollon Karneios) dünya atmosferine teğet geçmesi sırasında ortaya çıkan tektonik olaylar ve 

ardından oluşan Nuh tufanı nedeniyle, Pasifik’e ve Hades bataklıklarına gömülmüş. Demeter kızını tüm dünyada 

aramış. Yani, bu olaylardan kaçan insanlar tüm dünyaya yayılıp bereketli topraklar aramışlar. Demeter’in 

(Bereket) Hades ve Zeus’u, başına gelenlerden sorumlu tutması ve onlara olan küskünlüğü nedeniyle, bölgede 

toprağın bereketi kalmamış. Yani, Demeter bu toprakları terk etmiş. Uzak Doğu’daki felaketin geçtiği Akheron 

ve civarına bereketin (Demeter’in) gelmesi, Zeus’un bulduğu çareyle gerçekleşmiş. Yani, bu topraklara uzunca 

bir süre sonra tekrar bereket gelmiş. Bkz. Kore, Persephone, Demeter, Hades. Erhat, A. a.g.e., s.180, 242, 85, 

120-123.  
328

  “Karneios” ile “inkarnasyon” kelimeleri arasında bir bağlantı olup olmadığı konusundaki araştırmanın, 

gerekli olduğu kanısındayız. Ancak, “Carnation” kelimesinin, diğer anlamları yanında “açık kırmızı renk”; 

“Carnify”ın, et bağlamak, et haline gelmek şeklindeki anlamları akla geldiğinde, ister istemez “Aşı boyasıyla 

boyanan prehistorik gömülerle, Uzak Doğu’da yaşanan Karni (Apollon Karneios’a dayalı) olayının göz önüne  

alınması gerekiyor. Bu durum, günümüzde, Japonya, Hindistan, Nepal vb. diğer ülkelerde yoğun bir şekilde 

görülen Kramatoryum gelenekleriyle, ölen insanın “tekrar et bağlama” inancı arasındaki bir ilişkinin var olup 

olmadığını akla getirmektedir. Dolayısıyla, adı geçen kelimeler arasında bir bağlantı olduğu ortada. Bkz. 

Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 26, s. 106, 107. 
329

 Amenti adı, Anadolu İon ve Yunan mitolojisindeki Akheron ırmağı ve kayıkçı Kharon mitosunu hatırlatır. 

Ayrıca, içerdiği kapsamlı ayrıntılarıyla, bu mitosun kaynağını oluşturduğu ortada. Amenti, ölüm olayı ve bu 

sırada bedeni terkeden ruhların, ölüm ötesine geçişlerindeki hallerini ifade ediyor. Öte aleme geçiş sırasında, 

üzerinde kayıkların betimlendiği okyanus, Mısır ölüler kitabındaki papirüslerde “Nun”dur. Ölüler, içinde 

merdiven bulunan bir kayıkla Nun’u geçer ve “hakikat salonu”na ulaşır. Merdiven, bu geçiş sırasında, ruhun 

yükselmesine işaret ediyor. Anadolu -Yunan mitolojisinden farklı olarak, kayığın dümencisi, kimi zaman Khu-

en-ua, kimi zamansa Horus’tu. Bedeni terk eden varlığın yargılanmasındaki olaya, Osiris başkanlık eder. 

“Amenti” terimi büyük olasılıkla, Hıristiyanlıkta “Amen” ve İslam’da da “Amin”in kökenini oluşturuyor. Khu-

en-ua’nın kayığındaki merdiven, Hıristiyanlık’taki Ambon, İslamda da Mimber olabilir? 
330

 Kökeni, eskiden Orta Asya’daki “Kem”, yani tanrının gözüne (oculus-okulus) benzetilen Sincan’daki 

(Xinjiang özerk bölgesi) Taklamakan çölü. Tufan öncesi, bölge çöl olmadan önce burada yaşayan insanlar 

Khem-Mu’lulardı. Djehuti, tufan sonrasında Afrika’ya göçen bu insanların, kurdukları en son kültürü oluşturan 

Mısırlılara, bu nedenle “Khem insanları” olarak sesleniyor. Kem’in bir zamanlar iç deniz olduğu hakkındaki 

söylemler, tufan sonrası Kem çanağında biriken deniz suyunun bölgeyi işgal etmesi ve çok uzun bir süre 

sonunda kuruyup çöle dönüşmüş olması nedeniyle doğru olmalıdır. 
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  Çiçekler içinde gelişen Efendi’nin sözleri 

  kurallara uyumlulukta en baştadır. 

  karanlığın üzerine sökerken şafak 

  onun AGWANTİ’sinden
331

 yükselen öfkesi sona erinceye kadar, 

  Tanrı, güçleri çağırarak şu Sözü verdi…”. 

 

Homeros’un Persephone’nin koruluğu olan, uzun kavaklar ve kısır söğütlerin bulunduğu derin 

anaforlu Okeanos kıyısı, yani yukarıda anılan Xinhailien ve Lianyungang kentleri, ilginç bir 

şekilde,  günümüzdeki Kore (Persephone) yarımadasının tam karşısında. Bunun bir rastlantı 

olmadığı ortada.  

 

 

 
Fig. 98: a. Jataka stelinde,  naratif üsluptaki olağanüstü Nuh tufanı tasviri. Çin ovasının Sarıdeniz’e 

bakan alçak kıyılarındaki Persephone’nin koruluğunda, palmiye ve servi ağaçlarıyla kaplı, 

günümüzdeki Lianyungang (Xinhailien) kıyıları. Tanrılara yakaran insanlar, Tusunamide ters yüz 

olan sallar ve Nuh’un gemisi; b. Historia Tolteca Chichimeca’da yer alan ünlü resim. Resim, 

Townsend’e göre, “Culhuaca’nın kıvrımlı tepelerini ve dağın rahmi biçimindeki yedi mağarayı 

(Chicomoztoc) betimliyor. İçinde yedi kabile var ve bir rahip büyülü malzemesiyle girişe vuruyor” 

şeklinde yorumlanmış. Eser bize göre, Erg nehrinin nadir tasvirlerinden biri. A-A= Erg nehri kıyıları 

(Akheron);
332

 B= Pyriphlegeton (Hoang-Ho); C= Kokytos (Yang Çe); D= Her iki nehrin, birbirlerine 

yakınlaştıkları Sichuan’da, Chengdu merkezli Hades bataklıkları (Soğuk bataklıklar).  Soldaki beyaz 

(batı) Tenger’lerin sünnetli, sağdaki siyah (doğu) Tenger’lerinse sünnetsiz olması, Mısır’daki sünnet 

geleneğinin nereden geldiğine de işaret ediyor.
333

 

a. Time and space in chinese narrative paintings of han and the six:   

    (ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.htm.99k). 

b.Townsend, R. F. 2001. 

                                                 
331

 Agwanti, adı, Mısır’ın ölüler kitabında geçiyor. Şamanın, Hayat Ağacı’ndan göğe yükselmesine benzer 

biçimde, ruhun olgunlaşarak göğe yükseliş, ya da tırmanışına işaret ediyor.  
332

 Buranın Erg nehri (Akheron), yani Sarı deniz, Doğu Çin denizi ve Güney Çin denizi olşduğunu, “A” 

harflerinin olduğu noktalarda özel olarak işlenmiş dörder adet dalga motiflerinden anlıyoruz. Bu tasvirlere, 

nehirlerin yukarı bölümlerinde (D) rastlanmıyor. 
333

 Townsend, R. F. a.g.e., s.59, 60, Res.34. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 23, s.83-85. Çoruhlu bunlardan, “ak 

şaman” ve “kara şaman” olarak bahsediyor. Çoruhlu, Y. a.g.e., s.164. 
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Buradan Hades bataklıklarına kadar yürünecek, Akheron,
334

 Pyriphlegeton, Kokytos ve 

Styks’ten gelen suların döküldüğü yer (Erg nehri-Akheron) aranacaktır. Hades bataklıkları 

günümüzde, Hoang-Ho (Pyrphlegeton) ve Yang-Çe (Kokytos) nehirlerinin birbirlerine 

yakınlaştıkları Sichuan Eyaleti’nde, “Soğuk bataklıklar”
335

 olarak anılan ve büyük oranda 

pirinç ekiminin yapıldığı, çok geniş bir alanı kapsayan Sichuan basin’deki sulak arazilerdir. 

Bu iki nehrin birleştiği (yakınlaştığı) yerdeki kayanın
336

 bulunduğu mekanda, eni boyu bir 

arşın
337

 olan bir çukur kazılacak, çukurun üstünde bir sunu sunulacaktır tekmil ölülere. Önce 

ballı sütle, sonra tatlı şarapla, sonra da suyla. Ardından, çukurun üstüne ak un serpilecek, bir 

yandan da ölülerin güçsüz başlarına yalvarılıp yakarılacaktır. Tüm bunları yerine getirdikten 

sonra, İthake’ye döner dönmez en güzel armağanlarla donatılmış bir odun yığını üstünde,
338

 

konağındaki ineklerin en iyisini kurban edeceğine dair söz verecektir. Çukurun başında 

ayrıca, Teiresias’a, sürüsü içindeki en göze çarpan, alımlı, kapkara bir koç, ayrıca bir koç, bir 

de kara koyun kurban edilecektir, başlarını Akherona (doğu yönü) çevirerek (Fig.100). 
 

Odysseus bunları yaparken, ırmağın akan sularına bakacaktır, dört yanı ölülerin ruhlarıyla 

dolarken.
339

 Adamları da yakaracaktır Hades ve Persephone’ye. İşte o sıra kalçasındaki sivri 

kılıcını çekip ölülerin güçsüz başlarını kurbanların kanına yaklaştırılmayacaktır. Böylece 

ölüler, kana ulaşabilmek için, Teiresias’ı ona göstermek zorunda kalacaklardır. İşte ossaat kör 

bilici gelecek, gideceği yolun ne kadar süreceğini, denizde nasıl gideceğini anlatacaktır 

Odysseus’a, baba toprağı İthake’ye doğru.
340

  

 

Odysseus bu arada, arkadaşlarından Elpenor’u kaybeder. Şaraptan sızıp kalan genç, Kirke’nin 

evinde damdan düşüp boynunu kırar ve ölür. Aralarından bir kişiyi daha kaybetmişlerdir. 

 

Odysseus’tan çok memnun kalan Kirke, yolculuk öncesinde Odysseus ve arkadaşlarına 

görünmeden gemiye gelip, yolculuk için onlara hediye ettiği bir koçla bir kara koyun bağlar 

geminin yanına. 

 

On birinci Bölüm ÖLÜLER ÜLKESİNDE 

 

(Fig. 61.XI) Odysseus bundan sonra, geldiği yeri Kimmerlerin ülkesi ve kenti olarak 

tanımlarken şunları anlatıyor: 
“... 

 vardık sınırlarına derin akışlı Okeanos’un 

 ordadır Kimmerlerin ülkesi ve kenti, 

 oldum olası bol sisle ve bulutlarla örtülü, 

 parlak güneş onları ışınlarıyla göremez hiçbir vakit, 

 ne yükseldiği vakit yıldızlı göğe, 

 ne de gökten toprağa döndüğü vakit.  

                                                 
334

 Akheron ırmağı, Hint kaynaklarında “Rasa dünyasındaki ırmak” olarak geçmektedir. Schure E. a.g.e., s.90. 
335

 Bu bataklıklar, mitoslarda “Hades bataklığı” olarak geçen yerdir. 
336

 Bölgedeki Apollon Karneios’a (Marduk) bağlı olarak meydana gelen tektonik ve volkanik felaketlerde ölenler 

anısına dikilmiş bir stel ya da steller topluluğu olabilir. 
337

 Yaklaşık olarak 0,70 m. 
338

 Bu odun yığını, İskitlerin Büyük Beyaz Piramit geleneğine dayanan ve tanrı Ares adına piramit şeklinde inşa 

edilen odun yığını olmalıdır. Bkz.  Herodotos, a.g.e., IV.62. 
339

 Bu ölüler, Nuh tufanı sırasında, Akheron’da yok olan ölülerin ruhlarıdır. 
340

 Bu sözlerden, zamanın insanlarının ölümden sonraki hayatlarında, her şeyi, yaşayan insanlardan çok daha 

fazla bilmeleri yanında, görebildiklerine, bir anlamda, Tanrı ya da bilemediğimiz sonsuzluktaki o büyük 

enerjinin bir parçası haline geldikleri hakkındaki inançlarını anlıyoruz. Yalnız, bu ruhların kana olan 

gereksinimlerini anlamak oldukça zor. Olasılıkla, ruh dediğimiz enerjinin kanla olan birleşiminden, dünyaya 

tekrar dönme olasılığı gibi bir olanağın var olmasına benzer inanç, yani “carnify”, inkarnasyon olabilir. 
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 Öylece serili durur bir uğursuz gece, 

 Bu zavallı ölümlülerin üstünde”.
341

 

 
Fig. 99: Odysseus, Hades bataklıklarına varmış, Kirke’nin 

öğütlediği kurbanları sunuyor. Tasvirde, Kirkenin söylediği 

taşın, gerçek taşlar olarak algılandığı anlaşılıyor. O 

zamanlar, stellerin olmadığının sanıldığı ortada. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çin’in yoğun sisli havasına kadar, gerçeğe son derece uygun anlatmasına karşın, Odysseus’un 

gerçekten Çin ve Moğolistan civarlarına kadar gitmediğini bu satırlarından anlıyoruz. 

Gitseydi eğer, burada yaşayanlarla aralarındaki fiziksel farklılıkları görür ve bundan 

bahsetmeden edemezdi, ya da Homeros edemezdi anlatamadan. Kimmerler Ülkesi 

konusundaysa doğrulanıyor Homeros. Tarihçinin edindiği kaynakların doğruluğunu, İÖ 8.- 7. 

yüzyıllarda Çin’den Hazar denizine kadar alana yaygın oldukları bilinen Kimmerlerin varlığı 

kanıtlıyor onu.  

 

Odysseus Kirke’nin dediği taşı yerinde bulup,
342

 onun dediği şekilde kurbanlarını sunar 

tanrılara. Artık “Ölüler Ülkesi”ndedir. Teiresias sorularına cevap verene kadar ölülerin güçsüz 

başlarını (ruhlarını) yaklaştırmaz kurban kanlarına. İlk Elpenor’un ruhuyla konuşur, Kirke’nin 

damından düşüp ölen. Ardından anası ulu yürekli Autolykos’un
343

 kızı Antikleia’nın ruhu 

çıkagelir. Çok yakınlarını kullanırlar Odysseus’un kurban kanlarına ulaşmak isteyen ölüler, 

yine de kanıp izin vermez. O zaman yaklaşır Thebai’li Teiresias’ın ruhu kandan içip gerçeği 

diyebilmek için Odysseus’a (Fig.99, 100). Şöyledir gizemli sözleri, Teiresias’ın: 

 

                                                 
341

 Homeros, a.g.e., XI.13-20. 
342

 Anılan bu taş, olasılıkla İÖ 4000-3500 yıllarından sonra, bölgede yaşayanlarca dikilmiş büyük bir mezar taşı 

(stel) olmalı. Buna ait belgelerden birini, Kuzey Chou dönemine (İÖ 1050-249) ait Akheron ırmağı  

tasvirinde görmemiz mümkün. Esin, E. a.g.e., s.199. Bundan önceki bir çalışmamızda, Akheron içinde, ölülere 

ait taş stellerin varlığını tespit etmiştik Aynı çalışmamızda, Kuzey Chou dönemi, sehven 557-581 olarak 

verilmiştir, düzeltiriz. Bkz. Düzgüner, F. “Byzantion Dönemi’ndeki Kurgusuyla Bir Anadolu Mucizesi: 

İstanbul”, mimar.ist, Sayı:21, Şek.9. Pao-chen Chen, Time and Space in Chinese  (Time And Space In Chinese 

Narrative Paintings Of Han And Six Dynasties time And Space In Chinese Narrative Paintings Of  Han The Six 

Dynasties), http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.htm 
343

 Autolykos adı, olasılıkla, <Auto>lykos kelimelerinin açılımında: “Auto= Kendi kendine, kendiliğinden 

hareket eden” ve “Lykos= Kurt” şeklindeki bir anlam taşıyor. Yani, “Özgür kurt”  şeklinde açıklanabilir.  

Etrüsklerdeki kurt sembolü için Bkz. Bargellini P. a.g.e., Res.60, 61. Roma’nın sembolü olan “Romus ve 

Romulus’u emziren” dişi kurt heykeli, ve diğerleri için Bkz. Tulunay,  E. T. a.g.e., Res.85a-d. Azteklerin bir 

resmindeki kurt masklı figüre ait betimleme için Bkz. brd. s.95, Fig.97b. 
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Fig. 100:  Mitoslara göre, Japonya-Çin 

arasındaki Akheron ırmağına dökülen üç kutsal 

nehir ve  Sichuan’da, Chengdu merkezli Soğuk 

(Hades-Sichuan basin) bataklıkları (Hrt. Atalay, 

Y.). 

  

 
 

Bir döniş özlüyorsun, şanlı Odysseus, bal gibi 

tatlı, 

 oysa bir tanrı sana çok zorluk verecek bu 

yolculukta, 

 yeri sarsan tanrı sana olan kinini sanmam 

unutsun, 

 onun sevgili oğlunu sen kör etmedin mi? 

 Ama gene de varabilirsin sılaya, acı çeke çeke, 

 gemlersen kendi yüreğini ve yoldaşlarının 

yüreğini, 

 siz kaçınca menekşe rengi denizden, 

 yanaştırınca sağlam yapılı gemiyi Çatal adasına, 

 otlayan inekler göreceksiniz ve besili koyunlar, 

 her şeyi gören ve işiten Güneş tanrınındır onlar, 

 aklın fikrin dönüşte olursa, dokunamazsın bu sürülere, 

 belki varırsın o zaman İthake’ye, çile doldura doldura, 

 ama dokunursanız onlara, peşin söyleyim bak, 

 gemin de arkadaşların da bil ki yok olacak, 

 sen kurtulsan bile, çekeceksin çok acılar, 

 bir tek arkadaşın kalmayacak, yitireceksin hepsini, 

 yabancı bir gemiyle çok geç varacaksın yurduna...”.
344

 

 
Fig. 101: Yolculukları sırasında açlıktan kırılan Odysseus ve 

arkadaşları, yeşil otlakları ve büyük baş hayvanlarıyla ünlü 

Bali adasına çıkıyorlar. 
(www.cvco.org/.../images/2025.jpg). 
 

 

Homeros, gidiş yolunda olduğu gibi, dönüş yolunda da 

ipuçları veriyor okuyucuya, bu kez de Teiresias’ın 

ağzından. Sözlerinden anlaşılan, Çatal adasında çok 

sayıda otlayan inek ve besili koyunların olduğu. Henüz 

Pasifik’teki dönüş yollarını saptayacak olan Odysseus’a,  

belki de, köşesi tam 90º olan; batıya dönük alt çizgisinin, 

bugünkü Kenya, Somali ya da Etiyopya civarını 

gösteren, Aden körfezine yakın olabilecek, yaklaşık ters  ‘L’ harfi “” şeklindeki bir köşeyi 

belirliyor. Bu köşenin aslında, Okeanos’tan Kızıldeniz’e çıkış yolu olabilecek tek yol Aden 

körfeziyken, tam olarak bu körfezi değil de Aithiopia’yı gösteriyor olması, dikkat çekicidir. 

Dönüşün yine Kalypso’nun adası yoluyla Kızıldeniz’den yapılacağı anlaşılıyor. 

 

Teiresias’ın tarif ettiği ada, “çatal”la ilgili özelliği olan bir ada olmalı. Pasifik’te Endonezya 

adalarından Bali ve Cava arasında, özellikle Bali adası, geniş otlakları ve çok sayıda büyük 

baş hayvanları; öküz, inek, koç ve koyun sürüleriyle ünlü (Fig.101). Teiresias’ın adayı “Çatal 

                                                 
344

 Homeros, a.g.e., XI.99-114, XII.127. 

 

 

http://www.cvco.org/.../images/2025.jpg
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ada” olarak tanımlaması, burada yaşayan ve çatal dilli bir sürüngen olan “Komado Dragon-

Veranus Komodoensis”ten ileri gelmiş (Fig.102).
345

 

 

Teiresias’ın anlattıkları bittikten sonra, annesiyle konuşur Odysseus. Cevap verir 

Antikleia’nın tüm meraklı sorularına.
346

  

 
Fig. 102: 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). 

 

 

Odysseus’un anlattıkları sona erince, Phaiak’lar öylece 

büyülenmiş kalırlar gölgeli konakta. Önce Arete dile gelip 

konuğunu över. Phaiak’ların en yaşlısı ihtiyar yiğit 

Ekheneos, kararı Alkinoos’a bırakır, ertesi güne kadar 

dinlenip sonra verilecek hediyelerle yola çıkması için, 

Odysseus’un. Odysseus tekrar döner “Ölüler Ülkesi”ni 

anlatmaya, Hades’e. Agamemnon, Akhilleos, Aias, 

Patraklos, Antilokhos’un ruhlarının geldiğini anlatır. 

Devamındaysa, Akhilleos’la uzun uzun konuşmalarını, 

Minos’u, Orion’u, Tityos’u, Sisyphos’u, Herakles’in görüntüsünü gördüğünü de ekler 

konuşmasına. Daha görmek istedikleri de vardı tanrısal Odysseus’un, Theseus, Peirithoos’u 

da görmek istemişti. Ancak, ölülerin binlerce sürüsünün
347

 cehennem çığlıklarıyla birden 

toplanmaya başladıklarını görünce, Persephone’nin Hades’te bile korkular saçan Gorgo’nun 

başını gönderdiği korkusuyla, ossaat gemisine döndüğünü, adamlarıyla gemiye atlayıp 

palamarı çözdükleri gibi tekrar Okeanos’a açıldıklarını ekler anlatılarına, son olarak. 

 

Burada, Gorgo’nun kaynağının, Moğolistan ve Çin olduğu açık. Bu öngörü, İskitler 

yanında,
348

 Uzak Doğu’da kutlanan çeşitli festivallerde tespit edebileceğimiz Gorgo başı 

tasvirleriyle de destek buluyor (Fig.103a, b-104a-c, 105a, b). 

 

  

                                                 
345

 Natural History of Bali, Lombok, Komodo, Alor, Irian jaya, Asmat...: 

(www.adelaar-cruises.com/en/natural.htm-43k). 
346

 Yukarıdaki saptamamızın aksine, bu kez ruhların, ölümden sonra yeryüzündeki olaylardan bihaber oldukları   

anlaşılıyor 
347

 Erg nehrinde ölenlerin sayısal çokluğunu, bu satırlardan anlayabiliyoruz. 
348

 Grakov, a.g.e., s.178, Tab.XV. 
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Fig. 103: a. Kuzey Vietnam’da her yıl geleneksel olarak kutlanan Co Loa festivali, Ay takvimine göre 

birinci ayın 6-16’sı arasında kutlanıyor. Festivalde, en önde, maden, tahta, su, ateş ve toprağı temsil 

eden bir bayrak taşınıyor. Festival, çalınan çeşitli müzik ve kurbanlarla devam ediyor. Resimde, 

volkanik lavları temsil eden, üzeri sarı ve kırmızı renklerle süslü ejderin temsili kuklası; b. Aynı 

festivalde, arka panoda Gorgo başlı dragon önünde kırmızı şaman kıyafetli figürler. Önde solda, 

şapkalı, sağ yumruğunu çenesine dayamış naif figürle, bunun sağında, şişmanca, daha kaba 

görünümlü, çarıklı figürler, hayal perdesindeki Hacivat Karagöz’ü ve onların giysilerini 

hatırlatıyor.
349

   
Vietnam Travel Guide-Festivals in the North:  

(www.vietnam.sawadee.com/festnorth.htm-47k). 

 

  
 

Fig. 104: 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;
350

 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...: 

    (www.theoi.com/Pontios/Gorgones.html-75k).  

c. Huaca de La Luna: (www.arqueologia.com.ar/peru/laluna.htm-23k).  

 

 

                                                 
349

 Gölge tiyatrosu. ML./VIII.79. Sağlam kanıtlara göre Karagöz oyunu, Mısırlı sanatçılardan alınmıştır. 1517’de 

Mısır’ı ele geçiren Yavuz Sultan Selim’in Türkiye’ye getirdiği bu sanat dalının da Mısır kaynaklı olması,  Çin’le 

bağlantılı Aithiopia’da karaya çıkan Nuh’un, Çin’le olan ilişkisinin bir başka kanıtını oluşturuyor. ML./X.519. 
350

 Etrüsklerde benzer Gorgo başı için Bkz. Bargellini, a.g.e., Res.52, 57, 71. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 26, s. 

108, dn.70. 
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Fig. 105: a. Gölge oyununda, ayaklarındaki çarıklarla karşılıklı dans eden iki Çinli kız; b. Oyunu 

oynatan “hayalci”nin önünde, Türklerinkini hatırlatır, ayağı çarıklı bir figür.
351

 
a. Shadow Theatre-The King’s Garden-Chinese Restaurant in...: (www.thekingsgarden.com/shadow.html-9k).  

b. History of Chinese Shadow Play: (www.chinaculture.org/gb/en_madeinchina/2005 

12/05/content_76667.htm-13k).  

 
Fig. 106: Masalsılara göre Odysseus, Seirenler’den 

korunmak için, kendini geminin direğine bağlatmış. 

Seirenler ise, yakınına kadar sokulup çığlıklarını ona 

duyurmak istiyorlar. 
(bridalbird.files.wordpress.com/2008/05/draper...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onikinci Bölüm  

SEİRENLER – SKYLLA –KHARYBDİS – HELİOS’UN SIĞIRLARI 

(Fig. 61.12, 13) Odysseus dönüş yolunda yine Aiaie’ye, yani Kirke’nin bulunduğu Molük 

adasına ulaşır. Elpenor’un ölüsünü, onun vasiyet ettiği gibi silahlarıyla birlikte yakıp üzerine 

bir tümsek yığarak anıt dikerler.
352

 Odysseus yemeğin ardından, arkadaşlarından uzaktaki 

kumsalda Kirke’yle birlikte uzanıp, başından geçen herşeyi anlatır ona. Kirke dönüş 

yolculuğuna devam edecek Odysseus’a öğüt vermeye başlar. Yollarına ilk çıkacak olan 

Seiren’lerdir (Siren). Anlattığına göre, etrafı kayalık bir adadır ve Seiren’lerin çığlıklarına 

kapılan gemiler, bunlara çarparak parçalanıp batarlar (Fig.106, 107). Adanın etrafı insan 

kemikleri ve çürümüş, büzülmüş insan etleriyle doludur. Odysseus, Seiren’lerin seslerini 

duymamaları için arkadaşlarının kulaklarını tatlı balmumuyla tıkayacak, onlar da Odysseus’u 

orta direğe bağlayacaklardı. Burayı aştıktan sonra iki yol çıkacaktır karşılarına. Bu yollardan 

biri, lâcivert gözlü Amphitrite’nin kocaman dalgalarının çarpıp durduğu, denize dimdik inen 

                                                 
351

 Moğol ve Türkler, geniş ve rahat tasarlanmış çizme ya da çarıkları, çayır, otlak ya da meralara zarar 

vermemek üzere, toprağa hafifçe basabilecek şekilde topuksuz yaparlardı. Bu özellikleri, onların doğaya olan 

saygılarının en güzel ifadesidir. 
352

 Bu anıt, olasılıkla İskitlerin odun piramidi, ya da Moğol ve Türklerin “oboo” denilen ve çok yüksek olmayan 

küçük, piramidal taş ya da ağaç dallarının yığılmasıyla yapılmış olmalıdır.  

 

http://www.chinaculture.org/gb/en_madeinchina/2005
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iki kayanın önünden geçmektedir. Ölümsüz tanrıların “Kıranlar” dedikleri bu kayalar çok 

tehlikelidir. 

 
Fig. 107: Odysseus’la Seiren’lerin mücadelesini gösteren, İÖ 

5. yüzyıla ait kırmızı figürlü bir vazo resmi.
353

 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...). 

 

 

 

 
 

 

Öbür yol da aynı iki kayaya çıkar. Bunlardan biri sivri 

doruğuyla engin göklere yükselir, hiçbir adamın 

tırmanamadığı, ne yaz ne güz. Karanlık bir mağara 

vardır kayanın ortasında, Skylla’nın (Fig.108)
354

 

oturduğu ve kuzey yönünden açılan Erebos’a.
355

 Kirke, 

Skylla’dan koruması için onun anası Kratais’e seslenmesini salık verir, daha sonra varılacaktır 

Çatal adasına. 

 
Fig. 108: Masalsı anlatımlara uygun bir 

canlandırmada, Skylla  (ejder), arka plandaki 

kayaların arasındaki Odysseus’un gemisine 

saldırıyor. 
(www.skylla.co.uk/images/scylla.jpg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirke, bunları der demez altın tahtlı Eos görünür gül parmaklı ve Aiaie adasının içine doğru 

yollanır. Odysseus, Skylla dışında, arkadaşlarına anlatmak zorunda kalır Kirke’nin 

söylediklerini, bir bir. Bu arada da Seiren’lerin adasına ulaşırlar. Bu ada, büyük olasılıkla 

bugün çevreleri, bazıları çok büyük, bazılarıysa irili ufaklı mercan adalarıyla dolu olan Rinca 

ya da Lombok olarak bilinen adalarından biri olmalı (Fig.109). Seiren’lerin çınlayan 

sesleri,
356

 mercan kayalıklarının çok girintili çıkıntılı, hatta bazı yerlerinde şişe ağzı ya da 

boru şeklindeki oluşumlarda, esen rüzgarla birlikte oluşan tiz seslerdi. Homeros bunları, 

Seiren’lerin çınlayan ezgi sesleri olarak nitelemiş. 

 

 

                                                 
353

 Mansel, A. M. a.g.e., s.352, Res. 235, krş. s.157, Res.102. 
354

 Erhat, A. a.g.e., s.274. 
355

 Erhat, A. a.g.e., s.103. 
356

 Günümüz Türkçesinde deprem, yangın ya da savaş sırasında çalınan siren sesi, bu kelimeden kaynaklanır. 

 
 

 
 

http://www.skylla.co.uk/images/scylla.jpg


 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 109: Lombok adası çevresindeki mercan kayalarından (Seiren’ler) görünüm. Esintide çipildeyen 

deniz ve kayalara vuran rüzgarda, Seiren’lerin sesleri hissedilebiliyor. Rinca adası etrafındaki 

mercan kayaları. 
a, b. Diving in Lombok: Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, Senggigi...:  

(www.starfish.ch/dive/Lombok.html-39k).  

c, d. Diving in Komodo İsland, Rinca, Sangegang, Montong and Banta (Nusa...: 

(www.starfish.ch/dive/Komodo.html-59k).  

 

 

Odysseus, adadan az bir şey ayrılmıştır ki, bir duman görür birdenbire ve kocaman bir dalga. 

Sesleri gelir ardından Skylla’nın, gümbür gümbür.  
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Fig. 110: Lombok adasının kuzeyinde, Gunung Rinjani Ulusal Parkı  içindeki Kharybdis (Rinjani 

volkanı), Zeus ve Pallas’la birlikte.  (www.ponty.dk/rinja01a.jpg). 
 

Mağaranın Lombok’tan çok uzak olmadığı anlaşılıyor. Bali adasının doğusunda, yani 

Lombok tarafında, Timor adasından Lombok’a gidinceye kadar, Endonezya dilinde adı “Nusa 

Tenggara” olan bölgede sayısı beş yüzü aşkın ada var. Bölge, Ekvator’un birkaç derece 

aşağısında ve yaklaşık 1,300 km uzunluğundadır. Bunlar arasında, kuzeyde yer alan volkanik 

adalar, Lombok, Sumbawa, Flores ve Alor’dur. Güneydeki Sumba, Savu, Roti ve Timor gibi 

adalarsa, kireçtaşı ve tortul mercan oluşumludurlar. Bunlarda da, kırktan fazla volkan 

mevcuttur ve günümüzde bile, yarıya yakını hâlâ daha aktif durumdadır.
357

  

 

Odysseus’un Skylla ile karşılaştığı boğaz, büyük olasılıkla Lombok ve Bali adaları arasındaki 

bir boğazdı. Tanrısal Kharybdis, sağ tarafında kalan ve Lombok’un kuzeyinde yer alan 

Rinjani volkanı (Fig.110),
358

 solundaki Skylla ise, büyük bir olasılıkla, Lombok’la Bali 

arasında küçük bir ada olan Nusa Penida adasındadır (Fig.111a). Homeros’un anlatısına göre, 

Skylla deniz suyunu günde üç kez yutup sonra da kusuyormuş. Yutmayı, Skylla’nın yunus ve 

köpek balıklarını gövdeye indirmesi olarak betimliyor yazar. Nusa Penida adası, Kirke’nin 

anlattıklarına bire bir benziyor. Adada tıpkı onun dediği gibi, denize (Hint Okyanusu) dimdik 

inen biri alçak, diğeri daha yüksekçe iki kaya var. Kirke, “kıranlar” olarak adlandırıyor bu 

kayaları. Adanın batı, ya da doğusundan gidildiğinde, kıranlar’a çıkıldığı, buranın adanın 

güneybatı köşesinde kaldığı anlaşılıyor (Fig.111b, 112). Büyük kayanın üzerindeki ağacın 

incir ağacı olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak, günümüzde de, her iki kayalığın coğrafi 

konumunun değişmemiş olması, dolayısıyla varlıklarını günümüze kadar taşımış olmaları, 

bizler için ve bilim adına büyük bir şans. Skylla’nın suları gümbürtüyle yutuşları sırasında, 

kayaların gümbürtüyle sarsıldığı, sular çekilirken dipteki masmavi kumları kâh dışarı 

fırlatması (kusması), kâh deniz suyuyla dolması (yutması), buranın, yüzeye oldukça yakın bir 

deniz altı mağarası olduğuna işaret ediyor. Nusa Penida’nın Kristal körfezindeki (Crystal bay) 

Yarasa mağarası (Bat cave), içinde yer alan masmavi kumlarıyla, büyük olasılıkla Kirke’nin 

vurguladığı Skylla’dır (Fig.113). 

 

  

Fig. 111:  Lombok’ta Gunung Rinjani Ulusal parkında Kharybdis’in (Rinjani volkanı) bulunduğu 

yer(A) ve Nusa Penida adasının, Bali’yle Lombok adaları arasındaki konumu; b. Nusa Penida adası, 

ayrıntı. 1, 2. Büyük ve küçük “Kıranlar kayalığı”; 3. Büyük olasılıkla Kristal körfezindeki Skylla’nın 

mağarasının bulunduğu iki kıranlar arası alan. 
Liveabroad Bali-Penida-Bali-Liveabroad to Nusa Penida, Indonesia: 

(www.bidbali,diving.com/eng/liveabroad-bali-penidal/23k). (Uyarlama, Atalay, Y.). 

 

 

 

                                                 
357

 Diving in Lombok: Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, Senggigi...:  

(www.starfish.ch/dive/Lombok.html-39k). 
358

 Lombok, Indonesia: volcano.und.edu/vwdocs/volc_images/southeast_asia/indonesia/lombok.html-3k 

http://www.bidbali,diving.com/eng/liveabroad-bali-penidal/23k
http://www.starfish.ch/dive/Lombok.html-39k
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(Fig. 61.14) Skylla, Odysseus’un adamlarını daha mağaranın kapısındayken yutar. Uzun 

uğraşlardan sonra nihayet, kayaları geçip Kharybdis’ten kurtulurlar.
359

 Sonunda tanrının 

kusursuz adasına, Bali’ye (The Island of the Gods) kavuşurlar çabucak. Kavuşurlar 

kavuşmasına da, Odysseus’un aklına Thebai’lı Teiresias’ın sözleri düşer, el sürmesinler diye  

 
Fig. 112: Nusa Penida’da, adanın kuzeybatı köşesi kıyıları. 

Kristal körfezinde, denize doğru uzanan ve Skylla’nın 

gümbürtüsüyle sarsılan, biri diğerinden daha küçük iki kaya. 

Kıranlar. 1= Olasılıkla üzerinde incir ağacı olan büyük kaya; 2= 

Diğerinden daha küçük boyuttaki kaya çıkıntısı; 3, 4= Skylla 

olabilecek mağaranın, olası yerleri.  
Liveabroad Bali-Penida-Bali-Liveabroad to Nusa Penida, Indonesia: 

(www.bidp-balidiving.com/eng/liveabroad-bali-penida/23k).  

 

 

 

tembihlediği buradaki canım sürülere.
360

 Bir tek Eurylokhos 

itiraz eder Odysseus’a. O da onlardan, sürülere el 

sürmeyeceklerine dair ant aldıktan sonradır ki, çıkarlar 

Bali’de karaya. Ancak bütün bir ay, Euros ve Notos’tan başka yel esmeyince, zorunlu olarak 

adada kalırlar. Gemideki yiyecek ve içeceği kullanıp, bitince hepsi, denizde balık ve kuş avına 

çıkmaktan gayrı yoktur çareleri. Odysseus, tanrılara yakarmak için arkadaşlarından uzak, 

adanın içlerine giderken, Olympos tanrıları göz kapaklarına, tatlı uykuyu döküverirler. O 

sırada, Eurylokhos arkadaşlarına, bu adada sürüne sürüne öleceklerine hayvanlara 

dokunmalarını, tanrılara adaklarda bulunmalarını, ama onlar isterse, hayvanlara el sürmenin 

dalgalarda boğulup gitmelerinden daha iyi olacağını söyler. Hemen koşar herkes, yakalamaya 

en seçkin ineklerini Helios’un, pişirip yiyiverirler oracıkta (Fig.113-116). 

 

 
Fig. 113: Nusa Penida’da, deniz içindeki Skylla (Yarasa) mağarası girişi. 

Liveabroad Bali-Penida-Bali-Liveabroad to Nusa Penida, Indonesia: 

(www.bidp-balidiving.com/eng/liveabroad-bali-penida/23k).  

 

                                                 
359

 Homeros burada, Kharybdis’le Skyllayı birbirine karıştırmış. Kıranlar kayalığı Nusa Penida’da, Kharybdis 

dediği Rinjani volkanıysa Lombok’un kuzeyindedir. Her iki nokta, birbirlerine oldukça mesafeli. Tarihçi, 

Kıranlar’dan kurtulan Odysseus’u, Sklylla’dan değil de Kharybdis’ten kurtulmuş gibi anlatıyor. Oysa Odysseus, 

bu arada Skylla’nın yakınlarındadır. Kharybdis’le ilgili öykünün aradaki bir yerinde kopukluk olmalı. 
360

 Afrika’da, Tritonis gölü çevresindekilerin, Mısırlılar gibi inek yememeleri hakkındaki inanç için, Bkz. 

Herodotos, a.g.e., IV.186. 
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Uyanıp da Odysseus, anlayınca durumu, yakarıp şikayetçi olur onlardan tanrılara. Yücelerin 

oğlu Helios da intikamı alınmazsa sürülerinden yiyenlerden, bundan böyle inip Hades’i 

aydınlatmakla tehdit eder tanrıları.
361

  Zeus, onların gemisini birazdan ak yıldırımla 

çarpacağını, şarap rengi denizin ortasında paramparça edeceğini söyleyerek yatıştırmak 

zorunda kalır Helios’u. Tabii, gelmesin bir şey diye tanrısal Odysseus’un başına, Athene 

Tritogeneia hatırına. 

 
Fig. 114: Günümüzde, “Tanrıların Adası” olarak da 

anılan Bali’de, Odysseus’un arkadaşlarının ziyafet 

çektikleri Helios’un beyaz ineklerinden biri. Bu 

hayvanlar, günümüzde bile hâlâ daha kutsal 

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

 

 

Odysseus’a güzel saçlı Kalypso anlatır, 

varmadan gemilerine Odysseus, tüm olanları. O 

da, haberci Hermeias’tan duymuş hepsini. 

Odysseus vardığında gemiye, çıkışır arkadaşlarına, ama ne çare, iş işten geçmiştir. 

Arkadaşları tam altı gün şölen yaparlar Helios’tan çaldıkları seçkin ineklerle. Notos 

birdenbire dindiğinde, çarçabuk binerler gemiye. Kronosoğlu, koyu bir bulut asar üstlerine, 

Zephyros yeli korkunç bir gümbürtüyle patlar, yıldırım yağdırır gemiye, gemi kalkamaz 

yerinden. Odysseus bırakır kendini ölüm rüzgarlarına. 

 

 
 

Fig. 115: Bali’de, geleneksel festivallerde kullanılan Gorgo başlarıyla, volkanlardan akan lavları 

temsil eden dev boyuttaki ejder kuklası. 
(www.indonesia.com/images/indonesia/bali_mask.jpg). 
(goasia.about.com/images/baliwww/ngabenx1.jpg). 
 

 

 

                                                 
361

 Güneşin bir şekilde dünyayı tetikleyerek Hades’i, yani magma tabakasını ayağa kaldırması, toprak yüzeyine 

kadar onu faaliyete geçirerek aydınlatması, yani volkanları faaliyete geçirmesi anlamına geliyor. 
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Fig. 116: a. Lemuria’nın (MU kıtası) sembolü “güneş çarkı-svastika-gamalı haç”; b. Günümüzde, 

Konya’da Mehmet Girgiç’in yaptığı keçe halıdaki gamalı haç motifi. 

a.(atlantides.free.fr/images/svast_mu.jpg.). Uyarlama. 
b. (www.turkotek.com/salon_00104t4.htm - 18k). 

 

 

(Fig. 61.15) Derken diner Zephyros’un kasırga yeli sonunda. Notos gelip, onu tekrar Skylla 

kayasına ve korkunç Kharybdis’e atar sabahleyin. O ara, denizin acı suyunu yutmakta olan 

Kharybdis, Odysseus’un gemisini de yutar. Kurtulmak için yutulmaktan, gemiden atar kendini 

naçar, asılı kalır koca incir ağacının dalında bir yarasa gibi.
362

 Gemisini tekrar kusmasını 

bekler, yorulup bırakırken tam ellerini, gemisinin uzun kalaslarının üstüne düşer, denize. 

Tutunduğu kalaslar üzerine yerleşip, kürek gibi kullanıp ellerini, dokuz gün sürüklendikten 

sonra denizde, onuncu gün varır Ogygie (Şeysel-Sychelles) adasına, tanrıça Kalypso’nun 

oturduğu, güzel belikli... Daha önce anlatmıştı nasıl geldiğini Ogygie adasından, Phaiak kralı 

Alkinoos’a. 

 
 

On üçüncü Bölüm  

ODYSSEUS’UN PHAİAK’LAR İLİNDEN AYRILMASI – 

İTHAKE’YE VARIŞI 

 

(Fig. 61.16) Odysseus varır sonunda baba toprağına, İthake’dedir artık.
363

 Ancak şöyle diyor 

Homeros: 
“... 

 tanrısal Odysseus uyandı uykusundan baba toprağı üstünde, 

 ama tanımadı onu, çok olmuştu ayrıldığı ordan, 

 çevresine de sis dökmüştü Pallas Athene, Zeus’un kızı,  

 Odysseus hiç tanımasın diye buraları, 

 her şeyi kendinden öğrensin diye. 

 Onu ne karısı tanısın istiyordu, ne yurttaşları, ne dostları, 

 taliplerin bunca taşkınlıklarından öç alana dek”.
364

 

 

 

Poseidaon, Odysseus’un sağ salim dönmesinden öfkelenip Zeus’la söyleşir. Ancak, elde 

edemez bir şey. Zeus ulu Athene Tritogeneia’nın tarafını tutmuş, kurtarmıştır Odysseus’u. 

                                                 
362

 Homeros, burada yine karıştırmış olayları birbirine. Khaybdis’in gemiyi yuttuğundan bahsederken, dönüp, 

Odysseus’un Skylla’nın kıranlar kayasındaki incir ağacına asılı kaldığını söylüyor. Ya da, biz çözemedik bu 

satırları. 
363

 Homeros, a.g.e., XIII.95-115. ML./X.196. 
364

 Homeros, a.g.e., XIII.188-194. 

  

http://www.turkotek.com/salon_00104t4.htm
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Yani, aldatılmıştır Poseidaon. Tüm öfkesini, Phaiak’ların Odysseus’u bırakıp geri dönen 

gemisinden alır, hem de Phaiak’ların gözleri önünde. Odysseus’u İthake’ye bıraktıktan sonra, 

Tam Phaiak kıyılarına varacakken gemi, eliyle çarpıp, taşa çevirip gemiyi, kök saldırır 

derinlere. Kimse anlamazken Phaiak’lardan olup biteni, söz alan Alkinoos, şöyle seslenir: 
“Yazık! Babamın eski tanrı sözleri gerçek oluyor işte, 

 Poseidaon kızacak bir gün bize, derdi o, 

 geçirtiriz diye bütün insanlara denizleri sağ salim”.
365

 

 

Bize göre, Odysseia’nın en kapsamlı ve gizemli yanı burada bitiyor. Erhat, kitabının 

başlangıcında kısaca özetlemiş. Tekrarlamayı gerekli görmedik, bu nedenle biz de... 

 

Sonuç 
Homeros’un, geçmişe ait oldukça gerçek ve çok güçlü bir kaynağa eriştiği ortada. Bu kaynak, 

ağızdan ağıza dolaşan Anadolu ya da Mezopotamya destanları mı, yoksa Mısır ya da İonya 

tapınaklarındaki rahip veya promis’lerin “Sırlar”ını içeren yazılı bir kaynak mıydı, 

bilemiyoruz. Benzer bir yazılı kaynak bulunmadıkça bilemeyeceğiz de. Bize göre, ikinci 

seçeneğe dayalı bir kaynak vardıysa eğer, bunun günümüze ulaşmamış olmasına yakınmamak 

mümkün değil. 

 

Herşeye karşın, temelde gerçeklere dayandığı kuşkusuz olan Homeros’un bu destansı 

anlatımını bile, biz olağanüstü bir kaynak ve şans olarak görüyoruz. 

 

Bunun yazılı bir kaynak olduğu düşünüldüğünde, olasılıkla silinip tahrip olmuş ara 

bölümlerinin yazar tarafından doldurulmuş olduğu ileri sürülebilir. Ya da, Mısırlı rahiplerden 

kulak misafiri olan Homeros, bilmediği bölgelerde, ya olasılıkları denemiş, ya da buraları 

atlayıp keserek, ileriki bölümlerde, sanki bir şey olmamış gibi öyküsüne devam etmiş de 

olabilir. 

 
Fig. 117: Penelopeia İthake’ye dönen 

Odysseus’u karşılamış, karşılıklı 

oturuyorlar. Penelopeia, bir taraftan onun 

anlattıklarını dinlerken, diğer taraftan ona 

merak ettiği soruları soruyor. 
(cache.eb.com/eb/image?id=95832&rendTypeId=

4). 

 

 

 

 

 

 

 

Tıpkı, Odysseus’un yolculuğa çıktığı Akdeniz’den Hint Okyanusu’na ve baba toprağına 

dönüşte, Phaiak’ların ülkesi Aithiopia’dan, yani Afrika’daki Hint Okyanusu kıyılarından 

Akdeniz’e nasıl geçtiğini atladığı gibi (Fig.117-119). 

 

 

                                                 
365

 Homeros, a.g.e., XIII.172-174. 
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Fig. 118: Odysseus İthake’ye döndüğünde, 

karısı Penolopeia’nın talipleriyle mücadele 

ediyor. 
(www.mlahanas.de/.../Images2/OdysseusSuitors2.j

pg). 

 

 

 

Buradaki eksiklik, Uzak Doğu’da Erg nehrinden Aithiopia’ya ulaşan Tokar’lı Nuh’un
366

 

zorunlu seyahatinin, Aithiopia kıyılarında sona ermiş olmasında yatıyor olmalı. Bu toplumlar, 

daha Afrika’ya ilk ayak bastıklarında, bu toprakları geçip Mezopotamya ve Anadolu’dan 

varmış olsalardı Yunanistan’a, yazar o zaman anlayacaktı nasıl geçildiğini Okeanos’tan kara 

yoluyla Anadolu’ya. Ancak, yaklaşık İÖ 3500’lerden, Homeros’un yaşadığı İÖ 800 yıllarına 

kadar geçen 2700 yıllık zaman sürecinin hafızaları oldukça zayıflattığı anlaşılıyor. Tabii 

geride kalan bilgiler, tanrıça Mnemosyne’nin sayesinde Anadolululara nasip olmuş. 

 

Homeros, yalnızca Akdeniz’i bilmektedir. Mısırlı rahiplerin anlattıkları Hint Okyanusu’ndan 

ise haberi bile yoktur. Bu yüzden bilmez, Akdeniz’den Hint Okyanusu’na nasıl geçildiğini, 

bilemez de zaten. Ege ve Akdeniz’le ilgili anlattıkları, bu nedenle yerine oturuyor. Ancak, 

yalnızca kendisine anlatılanlardan ezbere yola çıkan Homeros’un, Okeanos’taki öykülerde, bu 

nedenle takıldığı ortada. Belki de utandı artık, bilgisizliği ortaya çıkmasın diye sormaya 

Mısırlı rahiplerden, “Nasıl geçilir Akdenizden Okeanos’a ? “ diye. 

 

Yazarın, Okyanus’lardaki mekanlar ile, bu mekanlar arasındaki uzaklıkları ve bir gemiyle 

yapılan seyahatte bu mesafelerin kaç günde kat edileceğine dair bilgisinin olmadığı açık. 

Örneğin; Borneo adasından on gün sonra vatan toprakları görünür X. bölümde. Denizde 

tutunduğu kalaslarla sürüklenip ellerini kürek gibi kullanarak, Endonezya’da Lombok ve Bali 

adaları civarından Ogygie adasınaysa, yaşadığı tüm zorluk ve olanaksızlıklara karşın, yalnızca 

dokuz günde varır hiç durmadan. 

  

Homeros’u yargılamak değil amacımız. Yalnızca, Odysseia’nın kaynağı merakımız, nereden 

biliyor bu kadar şeyi, biliyorsa bu çelişkiler ne, nerden gelmiş kaynaksal bilgiler diye.  

 

                                                 
366

 Türklerde olasılıkla “Talay Kan”, ya da “Yayık Han” olarak geçmektedir. Çoruhlu, Y. a.g.e., s.30, 31. 

 

http://www.mlahanas.de/.../Images2/OdysseusSuitors2.jpg
http://www.mlahanas.de/.../Images2/OdysseusSuitors2.jpg
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Fig. 119: İthake’ye döndükten sonra, sarayının kahyası 

yaşlı Eurykleia, Odysseus’un ayaklarını yıkayarak ona 

hizmet ediyor. Odysseus’u özlediği ve taliplerden 

kurtulması nedeniyle memnun olduğu belli. 
(pages.cabrini.edu/jzurek/homer/images/Odysseu...). 

 

 

 

 

Büyük olasılıkla elindeki belgeler üzerinde akıl 

yürütmüş ve kendince bağlantılar kurduğu yerlerde 

Kızıldeniz’de yaptığı gibi yanlışlara düştüğü de 

olmuş ünlü yazarımız. Öte yanda, sağlam bir 

kaynağa dayalı olan ve kendinden katkı 

yapmaksızın anlattığı bölümlerdeki tasvirlerin, 

günümüzdeki coğrafyayla bile bire bir uyumlu 

olması, son derece ilgi çekici. Bu bağlamda, bazı 

sırların kendisine açıklanmadığını, ya da kendisine 

anlatılanları açıklayamayacağını kesin bir dille söyleme cesaretini gösteren Herodotos’un açık 

yürekliliğini, Homeros’ta bulmak mümkün değil. Bunun, onun yüreksizliğinden 

kaynaklanmadığı, şiirsel anlatımıyla bağlantılı olduğuysa bir gerçek. Bu nedenle, Homeros’un 

dayandığı belgelerin de Herodotos’ta olduğu gibi, kökeni Nuh tufanı sonrasında Aithiopia 

olan, Mısır’daki Zeus ve Hephaistos rahiplerinin “Sırlar”ına dayandığı sanısındayız. 

 

Nuh’un gemisinde yazıcılık görevi yapan ve daha sonra Mısır’da tanrılaştırılan Djehuti, biz 

Kem’lilere (Khem) bıraktığı yazıtlarda, hani bilimsel olmayan tabletlerinin bir bölümünde de 

şunları söylüyor: 

 

TABLET I 

“Ben THOTH, Atlantea’nın
367

 gizemli gücü, 

kayıtları yazıp tutan, kudretli büyücü kral, 

nesilden nesile yaşayan, 

Amenti’nin
368

 dehlizlerinden geçip gelen, 

Büyük Atlantis’in
369

 kudretli bilgesine ve 

şu sonradan gelenlerin
370

 

yol rehberliğine ait kayıtları tutan..  

UNDAL adasının ulu kenti KEOR’da
371

 

                                                 
367

 Dünyanın. 
368

 krş. A-men-eul-ho kiu-pi-che. İfadenin açılımı: Eul= Kara, siyah; Ho= Prenslik; Kiu-pi-che= Bir Türk ünvanı. 

Bu çerçevede ifade, “Amen’in karanlık (yer altı, ya da uzayın karanlık boşlukları) prensliğinin kiu-pi-chesi”  

anlamına geliyor. Chavannes, E. (2006) Batı Türkleri Tarihi, Çev. M. Sirman, Töre Yayın Grubu, İstanbul, II. 

344. 
369

 Büyük bir bölümü batan kara parçası Atlantis değil, Uzak Doğu’da “MU” adıyla anılan adalar zinciridir. 

Atlantis için söylenen “battı” deyiminin günümüzde, başımıza gelen çok büyük bir deprem ya da yangın  

felaketi karşısında, “dünyamız battı” dememizle eşdeğer bir söylem olduğu anlaşılıyor. 
370

 Bu ifadeden, Nuh tufanından önce de Afrika’ya gelenlerin olduğu anlaşılıyor. 
371

 O zamanlar, yarımada deyiminin henüz kullanılmadığı anlaşılıyor. Günümüzde de aynı adla anılan Undal 

dağı (Undal-san), Kuzey Kore sınırları içinde, Gaeseong kenti yakınlarındadır. Yaz ortasında bile insanın 

kemiklerini donduracak derecede soğuk olan Gimryongsa (Naenggol-Soğuk vadi) vadisi, doğal güzelliğiyle, 

cennetten bir köşe gibi. Bölgenin, Büyük tufanın koptuğu Xinhailien-Lianyungang’la olan karşılıklı konumu, 

Djehuti’nin, Atlantis adası kapsamında söylediği Undal adası deyimine ek olarak, Kore isminin içinde gizli 

“KEOR” adıyla birlikte, Undal adasının burası olduğu açık. Buranın, günümüzdeki “Kore= Persephone” 
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geçmiş bir zamanda, inkarnasyona
372

 uğradım. 

Şimdiki insanlar gibi değildi 

Atlantis’te yaşayıp ölen kudretli insanlar, 

fakat uzun, çok uzun zamanlar öncesi 

onların hayat nehri, Amenti’nin
373

 dehlizlerinde 

sonsuza dek akardı.… 

Şimdi bir süre için yeniden düştüm ışığa, 

ve KHEM’in
374

 insanları 

beni asla bilmeyecekler. 

Fakat belirsiz bir zaman sonra tekrar yükseleceğim, 

güçlü ve kudretli olarak, hesap sormak için 

geride bıraktığım herşey için. 

… 

Çiçekler içinde gelişen Efendi’nin sözleri 

kurallara uyumlulukta en baştadır. 

karanlığın üzerine sökerken şafak 

onun AGWANTİ’sinden
375

 yükselen öfkesi sona erinceye kadar, 

Tanrı, güçleri çağırarak şu Sözü verdi…”. 

 

Djehuti’nin en önemli tapınağı olan “khemmu” Yukarı Mısır’da, günümüzde el-Ashmunein 

olarak bilinen Büyük Hermopolis’teydi (Hermopolis Magna). Şimdiki Asyut kentinin 

yaklaşık 116 km. güneyinde, Sohag şehri yakınlarındaki Panopolis (Khemmu-modern 

Akhmim) kentiyse, onun Ogdoad’ıyla birlikte kutsandığı merkezdi. Djehuti’nin kutsandığı bu 

merkezlerde dikkati çeken, “KHEMMU” adıdır. Bileşik kelime olduğu ortada olan ismi 

açacak olursak, karşımıza ummadık şekilde “KHEM-MU”, yani “Khem”den, “Mu’ya kadar” 

anlamı çıkıyor. Djehuti’nin hem bu sembol içindeki anlam ve hem de Khem insanları 

hakkında söyledikleri, bizi ister istemez Orta Asyadaki Kem (Khem) bölgesine götürür. 

                                                                                                                                                         
efsanesinin kökenini oluşturduğu anlaşılıyor. Persephone (toprağın bereketi), Uzak Doğu’da Marduk’un  

(Apollon Karneios-X gezegeni) dünya atmosferine teğet geçmesi sırasında ortaya çıkan tektonik olaylar ve 

ardından oluşan Nuh tufanı nedeniyle Pasifik’e ve Hades bataklıklarına gömülmüş. Demeter kızını tüm dünyada 

aramış. Yani, bu olaylardan kaçan insanlar tüm dünyaya yayılıp bereketli topraklar aramışlar. Demeter’in Hades 

(volkanlar) ve Zeus’a (yok olan bulut ve dolayısıyla yağmurlar) küskünlüğü nedeniyle, bölgede toprağın bereketi 

kalmamış. Uzak Doğu’daki felaketin geçtiği Akheron ve civarına bereketin gelmesi, Zeus’un bulduğu çareyle 

sona ermiş. Yani, bu topraklara uzunca bir süre sonra, bulut ve yağmurlarla birlikte tekrar bereket gelmiş. Bkz. 

Kore, Persephone, Demeter, Hades. Erhat, a.g.e., s.180, 242, 85, 120-123.  
372

  “Karneios” ile “inkarnasyon” arasında bir bağlantı olup olmadığı konusundaki araştırmanın, gerekli olduğu  

kanısındayız. 
373

 Amenti adı, Anadolu İon ve Yunan mitolojisindeki Akheron ırmağı ve kayıkçı Kharon mitosunu hatırlatır. 

Ancak, içerdiği kapsamlı ayrıntılarıyla, bu mitosun kaynağını oluşturduğu açık. Amenti, ölüm olayı ve bu sırada 

bedeni terkeden ruhların, ölüm ötesine geçişlerindeki hallerini ifade ediyor. Öte aleme geçiş, Mısır ölüler 

kitabındaki papirüslerde, üzerinde kayıkların betimlendiği okyanus, yani “Nun”dur. Ölüler, içinde merdiven 

bulunan bir kayıkla Nun’u geçer ve “hakikat salonu”na ulaşır. Merdiven, bu geçiş sırasında, ruhun yükselmesine 

işaret ediyor. Anadolu -Yunan mitolojisinden farklı olarak, kayığın dümencisi, kimi zaman Khu-en-ua, kimi 

zamansa Horus’tu. Bedeni terk eden varlığın yargılanmasındaki olaya, Osiris başkanlık eder. “Amenti” terimi 

büyük olasılıkla, Hıristiyanlıkta “Amen” ve İslam’da da “Amin”in kökenini oluşturuyor. Khu-en-ua’nın 

kayığındaki merdivense, Hıristiyanlık’taki Ambon, İslamda da Mimber olmalı? 
374

 Kökeni, eskiden Orta Asya’daki “Kem”, yani tanrının gözüne (oculus-okulus) benzetilen Sincan’daki 

(Xinjiang özerk bölgesi) Taklamakan çölü. Tufan öncesi, bölge çöl olmadan önce burada yaşayan insanlar 

Khem-Mu’lulardı. Djehuti, tufan sonrasında Afrika’ya göçen bu insanların, kurdukları en son kültürü oluşturan 

Mısırlılara, bu nedenle “Khem insanları” olarak sesleniyor. Kem’in bir zamanlar iç deniz olduğu hakkındaki 

söylemler, tufan sonrası Kem çanağında biriken deniz suyunun bölgeyi işgal etmesi ve çok uzun bir süre 

sonunda kuruyup çöle dönüşmüş olması nedeniyle doğru olmalıdır. 
375

 Agwanti, adı, Mısır’ın ölüler kitabında geçiyor. Şamanın, Hayat Ağacı’ndan göğe yükselmesine benzer 

biçimde, ruhun olgunlaşarak göğe yükseliş, ya da tırmanışına işaret ediyor.  
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Günümüzdeki Yenisey’in kollarından biri olan Kem, bugünkü Minusinsk’in yakın batısındaki 

Abakan civarındaydı. Kem’in kuzeyinde Urumçi’ye ulaşan yol üzerindeki bölge “Kem 

vadisi” olarak anılıyordu. Bu kentler, Tokar-Chou’lar döneminde, Tanrı dağlarının kuzey ve 

güneyinde yer alan Barsgan’dan (Barsgaun) başlayıp Lemurya’da (Lemuria-Mu) Tokara 

adasına kadar uzanan çizgi üzerindeki, şimdilik Antik adlarını tespit edemediğimiz sekiz kent 

olabilir.
376

 Bunlar, kesin olmasa da bizlere, Mısırdaki “Khnum Khemenu= Sekiz kent”i, yani 

“per-Djehuti” ya da “Thooth’un evi”, yani Kem’i işaret ediyor.
377
. Gelecekte, varlığı İÖ 4000- 

3500’den öncesine tarihlenebilecek Antik yerleşimlerde, bunları tespit edebilmenin olası 

olacağı kanısındayız. Bölgeye ait “Kem” adının Nuh tufanı öncesinden kaldığı; Tokar’ların 

Taklamakan’a ikinci kez dönmelerinden sonra, Mısır’daki adı buraya taşımadıkları; tanrı 

Djehuti’nin, daha Afrika’ya ayak basar basmaz, gelecekteki nesilleri “Khem insanları” olarak 

tanımlamasından anlaşılır. Bu nesillerin, kendisini asla bilmeyeceklerini (unutacaklarını) 

söyler. Ancak yazıcı tanrı Djehuti bu kez yanılmış olmalı. İki binli yıllarda bile, Kem’lilerin 

ondan haberleri olacak. Kaynaksal yazıyı yazan Djehuti, tabletleri kopya eden Mısırlı 

yazıcılar, onları saklayan Zeus ve Hephaistos tapınaklarının Mısırlı promis’lerine minnet 

duyguları ve teşekkür borçluyuz. 
 

Bilimsel sayılmayan tanrının anlattıkları hakkındaki kanıtları Kritias’ın ağzından öğreniyoruz. 

Şöyle söyletiyor Kritias’ı Platon: “…Ortadaki adayı kendi eliyle güzelleştirdi,
378

 bir tanrı 

olduğu için bunda hiç de zorluk çekmedi. Topraktan biri soğuk, biri sıcak, iki kaynak 

çıkardı,
379

 çeşit çeşit, bol bol yiyecekler yetiştirdi. Beş kere ikiz erkek çocukları oldu, onları 

büyüttü ve Atlantis adasını
380

 on parçaya ayırarak ilk ikizlerden önce doğana, anasının eviyle 

dolaylarındaki toprak parçasını verdi; bu en geniş, en iyi toprak parçasıydı;
381

 onu bütün 

kardeşlerinin üstüne kral olarak getirdi. Ötekilere de idare edecek birçok adam, geniş  

 

                                                 
376

 Kâşgarlı Mahmûd’ta bu kent sıralaması: 1. Bargsan; 2. Pokrovska yakınlarındaki bir kent (?); 3. Merinda (?); 

4. Narinkol; 5. Karaşar= Yangı (eski Yen-k’i; 6. (?); 7. (?); 8. Câbârqa (Japonya-Hyaonas), şeklinde olabilir. 
377

 Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., Arka kapak içi harita. 
378

 Afrika. Platon (2001) Kritias, Sosyal Yayınlar, Çev. E. Güney; L. Ay, İstanbul, 113d, e. 
379

 Topraktan biri soğuk, biri sıcak çıkan iki kaynak günümüze kadar ulaşmış. Bunlar olasılıkla, bugün Güney 

Afrika Cumhuriyeti’nde Avalon kenti yakınında, 43º Santigrattaki Avalon sıcak su kaynağı; diğeri ise, Kenya 

Nairobi’de “Ewaso Nai’beri”, yani soğuk su yeri (kaynağı) olarak bilinen kaynaklar olmalıdır. Platon ve 

joseph’in “oreikhalkon-sert bakır” dediği bakır ise, günümüzde Zambiya-Kongo (Zaire) sınırında, 1985’te tekrar 

keşfedilmiştir. Dünyanın en büyük bakır cevheri yataklarını oluşturduğu anlaşılan keşif, bu metalin, ileri sert-

maden teknolojisinde kullanıma uygun olduğunun kanıtlanmasıyla, dikkatleri üzerine çekiyor. Maden ocağının 

en erken, günümüzden 6000-5000 yıl öncesinde kullanılıp kullanılmadığının saptanması hakkında yapılacak bir 

araştırma, ilgi çekici bir sonuca ulaşabilir. Konu hakkında yapılacak tespitte çıkacak olumlu sonucun, Atlas 

adasının, Afrika olduğu hakkındaki kesin kanıtlarından birini oluşturacağından, kuşku yok. Kendi payımıza, 

Mısırlıların bazalt vb. sert taşları bu madenden işledikleri aletlerle kestikleri kanısındayız. 
Avalon Springs Montagu South Africa, Timeshare Resales Rentals and...: 

www.vacationtimesharerentals.com/Africa/Timeshares/South-Africa/Montagu/Avalon-Springs/-48k       

Global Adrenaline: Africa: Kenya: 

www.globaladrenaline.com/africa/kenya/-62k 
Platon, a.g.e., 114e. Joseph, F. (2005) Kayıp Uygarlık Atlantis, Çev. N. Nirven, Dharma Yayınları, İstanbul, 

s.25. 

Hitting back hard at a hidden enemy in Africa: 

(www.metal-powder.net/business/archive/business_Jan05.html-14k). 
380

 Yeryüzünün tamamı, yani dünya “Atlantis adası” olarak nitelendiriliyor. 
381

 Kuzey Afrika. Günümüzde bölgede yer alan Sahra çölünün, bu dönemden önce çöl olmadığını açıklıyor  

Kritias bu sözleriyle. Platon, a.g.e., 113c- 114a-d. 

http://www.vacationtimesharerentals.com/Africa/Timeshares/South-Africa/Montagu/Avalon-Springs/-48k
http://www.globaladrenaline.com/africa/kenya/-62k
http://www.metal-powder.net/business/archive/business_Jan05.html-14k
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Fig. 120: Platon’un anlatılarına göre: Poseidaon…kızın oturduğu tepenin etrafını bir sıra denizden 

(1. sıra: Hint Okyanusu-Kızıldeniz-Akdeniz ve Atlas okyanusu), bir sıra karadan (2. sıra: Avustralya, 

Endonezya adalarından Japon adalarına kadar- Asya-Avrupa-Kuzey ve Güney Amerika), bir sıra 

denizden (3. sıra: Pasifik okyanusu), bir sıra karadan (4. sıra: Arktika ve Antarktika) yapılmış, ve en 

büyükleri en küçüklerini içine alan, halkalarla çevirerek ayırmış. Bu halkaların ikisini denizden (I= 

Hint okyanusu, Kızıldeniz, Akdeniz ve Atlas okyanusu; II= Pasifik okyanusu), üçünü de karadan 

vücuda getirdi (1= Ortada Afrika; 2= Bunu çevreleyen dairede, Avustralya, Endonezya adalarından 

Japon adalarına kadarki kıta (MU), Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika kıtaları; 3. Bunları da 

çevreleyen Arktika ve Antarktika) ve onları adanın (Afrika) ortasından başlayarak, her taraftan aynı 

uzaklıkta bir daire şekli vermiş.  Platon, burada açıkça yeryüzü kıtalarından bahsediyor. Atlantis 

dediği kıtanın batık bir kıta olmadığını, yeryüzündeki kıtalara “ikiz kıtalar” denmesinden anlıyoruz. 

Aslında, dünyanın batık kıtası Mneseus (MU), tıpkı Kritias’ın dediği gibi ceset haline gelmiş bir hasta 

vücudunu andırıyor: 1. Ortadaki ada (Afrika). a= Poseidaon ve Kleiton’un ilk ikizlerinden kral 

Atlas’a verdikleri Klimancaro (Atlas) dağına kadarki Kuzey Afrika; b. Helenlerce Eumelos, yerlilerin 

dilinde Gadiros denen hükümdara düşen, Klimancaro (Atlas) dağından Gadeiros ülkesine kadar 

uzanan uçtaki topraklar (Güney Afrika); 2. İkinci ikizlerden Ampheres ve Evaimon; 3. Üçüncü 

ikizlerden ilk doğan Mneseus (MU kıtası), arkasından gelen Autokhton; 4. Dördüncü ikizlerden ilk 

dünyaya gelen Elasippos, ikinci ikiz Mestor; 5. Beşinci ikizlerden birincisine Azaes, ikincisine 

Diaprepes adları verilmiş [II. numaralı sarı daire, haritadaki yer yetersizliği nedeniyle görsel olarak 

küçük tutulmuştur. Bu daire, Arktika ve Antarktika dışında, tüm Pasifik okyanusu, Amerika kıtası, 

Avustralya ve Avrasya’yı (üç ikiz) kapsıyor]. (Hrt. Atalay, Y.).
382

  

                                                 
382

 ELASIPPOS= (“Ela” kökünden Elapse+sip+pose)= Kuzey Amerika: Üzerindeki buzulları, şaşırtıcı biçimde 

yudumlayarak içip bitiren kıta; MESTOR=  (“Mest”  kökünden Mestizo)= Güney Amerika: Melez. Kırma. İki  

ayrı ırktan gelen insanların bulunduğu yer; EVAIMON= (“Eva” kökünden Evacuate, ya da Evacuee)=  

Avrupa: Tehlike yerini (Asya’daki tektonik olaylar) boşaltan, tahliye eden, uzaklaşan insanların geldikleri  

yer; AMPHERES= (“Amp” kökünden Ampere)= Asya: Elektrik akımının (Marduk-Apollon Karneios olayı)  

en güçlü yaşandığı yer; GADEIROS= (“Gad” ve “air” kökünden ) Güney Afrika: Başıboş dolaşan. Güneşe  

serilen (Herodotos’ta “Güneş sofrası). Ateşe gösterilen [Marduk-Apollon Karneios’un yeryüzüne teğet geçtiği 

yön, Afrika’da Turkana gölü-Çin’de Ordos (Yen-men) doğrıltusuydu] toprak parçası; MNESEUS= (“Mne”  

kökünden Mnemonic=Mnemosyne)= Endonezya-Japonya adalar grubu: Hafızaya yardım eden. Hafızayı  

kuvvetlendiren. Hafızaya ait; AUTOKHTON= (“Autochton)= Avustralya: Esas yerli. Bir yerin kadim insanı;  

AZAES= (“Azalea” dan)= Arktika: Amerikan hanımeli (beyaz çiçekli). Açelya. Rho>a<dodendron; 

DİAPREPES= [“Diap(h)” kökünden Diaphragmatic. Diaphysis. Diapositive. Diaper]= Antarktika: Diyafram  
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topraklar bağışlayarak, birer hükümdarlık verdi. Hepsine birer ad taktı. En yaşlıları, Kral 

Atlas adını aldı; bütün ada ile Atlantikon denilen deniz, adlarını bu ilk kraldan aldılar. 

Kendisinden sonra doğan kardeşinin payına, adanın Herakles sütunları tarafında,
383

 bugün 

orada Gadeiros ülkesi denen yere doğru uzanan ucu düşmüştü. Bu hükümdarın adı Helenlerce 

Eumelos, yerlilerin dilinde de Gadiros’tu;  bu yere verilen ad da herhalde bundan gelmiş 

olmalı. Poseidon ikinci ikizlerden birine Ampheres, ötekine Evaimon adını verdi.
384

 Üçüncü 

ikizlerden ilk doğan Mneseus, arkasından gelen de Autokhton adlarını aldılar.
385

 Dördüncü 

ikizlerden ilk dünyaya gelen Elasippos, ikinciye Mestor;
386

 beşinci ikizlerden birincisine 

Azaes, ikincisine de Diaprepes adları verildi”.
387

 O denli açık ki, Platon burada dünya haritası 

çizmekten başka bir şey yapmıyor.   

 

 
 

ÇİN, İÇ MOĞOLİSTAN ve KORE’DEKİ YEREL İSİMLERLE MİTOLOJİ 

ARASINDAKİ OLASI DİĞER BAĞLANTILAR 

 

Çin, İç Moğolistan ve Kore’de, günümüzde hâlâ süregelen yerel isimlerin, mitoslardaki 

isimlerle olan benzeşimleri, dikkat ve ilgi çekicidir. Erhat, Adem’in eşi Hebe için şöyle 

söylüyor: “Hitit yazıtlarında bu tanrıçaya ‘Sedir ağaçlarının ülkesinde” tapınıldığı belirtilir. 

Sedir ağaçlarının ülkesi Lübnan, Filistin’dir, Hepa-Hebe ise Tevrat’ta ilk insanın, yani 

Adem’in eşi ve bütün insanların anası olarak gösterilen Havva’nın ta kendisidir. Bu 

bakımdan Hepa-Hebe ile Ana Tanrıça arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir ve Hepa-Hebe 

adının Kybele’nin çeşitli adlarından biri olduğu anlaşılır”.
388

  

 

Metasequoia glyptostroboides, Merkezi Çin’in dağlık arazilerine mahsus bir ağaç türü. 1940 

yıllarına kadar bilimsel olarak bilinmiyormuş. 1941 yılında, Japonya’da da aynı fosil 

cinsinden bir türü daha keşfedilmiş. 1949’larda, Çin’deki tohumlarından yetiştirilerek 

büyütülen bu ağaç türü, 1990’lara kadar geçen süre içinde, Kuzey Amerika’da çok miktarda 

üretilmiş (Fig.120). 

 

Ünlü mitografımız, sedir ağaçlarının ülkesinin Lübnan, Filistin olduğunu söylerken, Hebe’nin 

de kökeninin buraya bağlandığına inandığı belli. Zira, gerçekten de Lübnan ve Filistin, sedir 

ağaçlarıyla ünlüdür. Ancak, Uzak Doğu hakkında yaptığımız araştırmalar çerçevesinde, sedir 

ağaçlarından yapılan ayakkabı kalıpları, sandık vb. gibi pek çok çeşitteki ürünlere bağlı olarak 

gerçekleştirilen ticaretin kaynağının, Hebei merkezli olduğunu, bu nedenle kıyılan ağaçların, 

ormanları hızla tükettiğini öğrendik. Bu ağaçlara pek çok benzeyen, ortalama 2,5 m. x 50 m. 

boyutlarındaki Su ladini (=Çin Su sediri, Şafak kırmızısı ağaç-Dawn redwood-Metasequoia 

glyptostroboides),
389

 Çin’in Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, 

                                                                                                                                                         
gibi. Kemik gövdesi. Diyapozitif. Çocuk bezi. Bu bezi sarmak, değiştirmek (gerçekten Antarktika, dünyanın  

altına sarılmış çocuk bezini andırıyor). Platon, Kritias, 113d-114c. 
383

 Herodotos’un Herakles sütunları dediği, Baobab ağaçlarıdır. Bu ağaçlar, Ekvatoral özellik göstermekte ve 

Hindistan’da da bulunmaktaysa da, boyutları 7-11 m x 18-20 m’yi bulan bu ağaçlar, daha çok Afrika ve  

Madagaskar’a özel bir tür. Latincesi  “Adonsonia digitata” olan ağaç, Herodotos’un bahsettiği şekilde Afrika’da 

Sudan Mozambik arasında, ayrıca Mali ve Botswana’da, Güney Afrika savanlarında, Ekvator civarlarında 

yetişiyor. 
384

 Asya ve Avrupa. 
385

 Endonezya adaları, Avustralya. 
386

 Kuzey ve Güney Amerika. 
387

 Arktika ve Antarktika. 
388

 Erhat, A. a.g.e. s.123. 
389 Servigiller familyasından bir ağaç türü. Anavatanı Çin’dir. Gençken, soluk portakal rengi, kahverengimsidir. 

Boyutları, 2,5 metre çapından 50 metre yüksekliğine kadar ulaşır. Yaprak döken bir iğne yapraklı ağaç türüdür. 

http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Çin
http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/ağaç
http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/tür
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Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang 

bölgeleri yanında Hebei’de de mevcuttu. Ancak, gerek tarım alanlarıyla süs bahçelerinin 

yapımı ve gerekse arazileri ormanlaştırma çalışmaları sonucunda, bu bölgelerdeki sedir 

ormanları neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar. Ancak İkinci Dünya savaşı 

sırasında tespit edilebilmiş Çin Su sedirleri, yeryüzünde mevcut birkaç fosil ağaç türlerinden 

biridir. 

 

 

Fig. 121 :  

a. Su Ladini (Metasequoia glyptostroboides) ağacının görkemli görünümü. 

    (farm2.static.flickr.com/1210/529321238_1dfd01...) 

b.  Sedir ağacı. 
    ( treehuggingfamily.com/wp-content/uploads/2007...). 

c.  Su Ladini’nin iğne yaprakları. 
    (www.msknursery.com/images/plants/metasequoia-...). 

d.  Sedir ağacının iğne yaprakları. 
    (www.seenobjects.org/images/mediumlarge/2005-0...). 

 

 

Nuh’un gemisinin sedir ağacından yapıldığı sanılıyor. Ancak, tufan kaynaklı göçün 

merkezinin Çin olduğu düşünüldüğünde, bize göre bu ağaç, bildiğimiz sedir ağacı değil, suya 

ondan çok daha fazla dayanıklı olan, Çin’deki Metasequoia glyptostroboides olmalıdır 

(Fig.121). 

 

Bu kapsamda, Erhat’ın Adem’in karısı olduğunu ileri sürdüğü tanrıça Hebe (Mısır’da İsis; 

Sümer’de Marienna; Suriye’de Lat; Anadolu’da ilk adı Mâ; Hitit’te Arinna-Hepa-Hepat-

                                                                                                                                                         
Yarı gölge alanlarda, fazla ışık ve toprak istememesiyle tanınır. Ayrıca kış şartlarıyla, rutıbetli topraklara ve suya 

dayanıklı olmasıyla ünlüdür. Yetiştiği bölgelerde Pandaların yanında, Kuzey Kore Undall adasındaki 

“Keor=Kore”den Afrika’ya geldiğini söyleyen Mısır tanrısı Djehuti’nin sembolü olan Taçlı İbis kuşunun 

(Crested İbis) var olması dikkat çekicidir. 

  

 

 

 

 

 

http://www.seenobjects.org/images/mediumlarge/2005-0


 138 

Hepatu; Kültepe’de Kubaba; Lidya’da Kybebe; Firigya’da Kybele; Efes’te Artemis; Girit’te 

Rhea) adına, Çin’nin Beijing yakınlarındaki Choukoutien’de, Chou erectusu’nun ortaya 

çıkarıldığı mağaranın bulunduğu toprakların adının, günümüzde bile “Hebei” olması, bir 

rastlantı olmasa gerektir. Aztek’lerin Erg nehri betimlemesinde gördüğümüz Adem figürü de 

bir mağara önünde tasvir edilmişti. Bize göre bu durum, Hebe’nin de, Hebei’deki bu 

mağaralardan birinde olduğuna işaret ediyor.
390

 Ancak, yerinin tam olarak bilinmemesi 

nedeniyle, adının genel anlamda bölgeye verilmiş olduğu ortada. Hele, Hebe’nin eşi Adem’e 

ait mezarın, yani Büyük Beyaz piramitin, X’ian’ın 140 km. kadar güneybatısında ve çok 

yakında olduğu düşünülürse. 

 

 
Fig. 122: Merkezi Çin’de Su Ladini’nin yetiştiği bölge, sarı renkte kare içinde (B). Bölge, X’ian, 

Nuh’un gemisinin hareket ettiği Lianyungang ve Persephone’nin koruluğuna (A) olan yakınlığıyla 

dikkat çekiyor. 

.     (bp2.blogger.com/.../s320/metasequoia+china.jpg). (Uyarlama, Atalay, Y.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
390

 Kore’de, bir kum sanatçısı (Sand art) tarafından gerçekleştirilen “Adem ve Havva” konulu gösteri, konumuzla 

yakından ilgili ve son derece ilginçtir. Bkz. chrisdiclerico.com » Blog Archive » sand art: 

(www.chrisdiclerico.com/2004/11/16/sand-art/-26k). 

http://www.chrisdiclerico.com/2004/11/16/sand-art/-26k
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Fig. 122: Merkezi Çin’de Su Ladini’nin yetiştiği bölge, kırmızı renkte kare içinde (B). Bölge, X’ian, 

Nuh’un gemisinin hareket ettiği Lianyungang ve Persephone’nin koruluğuna (A) olan yakınlığıyla 

dikkat çekiyor. 

.     (bp2.blogger.com/.../s320/metasequoia+china.jpg). (Uyarlama, Atalay, Y.). 

 

 

 

Bir Anadolulu olarak Homeros’un, daha o zamanlar geçmişlerini yadsıyan, kendilerini Grek, 

ya da Hellen adlarıyla isimlendirmeyi yeğ tutan Yunanlılara, asıl kökenleri hakkında, 

bilinmeyen bir zamanda ve geleceğe dönük köklü, asla yadsınamayacak belgeleri toplayıp, 

bunları, masalsı anlatılar içinde kendilerine bile okuttuğu ortada. Geçmişin bu gizemli 

destanlarında, şifreli anlatımların altında yatan nedenleri, bunların içindeki gizli hicivleri 

sezip anlamamak olanaksız. Antik Anadolu halkları ise geçmişlerini unutmamışlar. Bergama 

Zeus sunağında Zeus, Athene ve karni olayıyla ilgili olarak Apollon Karneios’a ait ünlü 

Gigantomahi (Gigantomakhia) sahneleri, bunun açık kanıtıdır.
391

 

 

Freud, Büyük İskender için şöyle diyor satırlarında: “...hatta Büyük İskender, bir Homeros 

bulamadığı için şikayetçi olmakta haklıdır”.
392

 Biz, İskender’in Homeros’u, kendisini 

Akhilleos ya da bir firavun, daha ileri giderek bir tanrı gibi övmesi, hatta yaltaklanması için 

aradığını hiç mi hiç sanmıyoruz. Son derece zeki, güçlü sezileriyle örülmüş askeri dehasının 

yanında, yaratıcı zekası ve bilime düşkünlüğüyle de tanınan imparatorun, bu sözü söylediği 

tarihlerde, olasılıkla sahip olabileceği insani zaaflarının, ta başlangıçtan beri etrafında eksik 

olmayan yalakalarınca çoktan törpülenmiş olabileceğine inanıyoruz. Ve acaba diyoruz, 
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 Fuchs, W. a.g.e., s.459-462, 464, 465, Fig. 539, 540, 541, 543, 542, 545, 546. Karni olayı hakkındaki tasvir 

biçimi, özellikle 541 numaralı resimde belirgindir. 
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 Freud, S. a.g.e., s.318. 
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Homeros’tan Odysseus’un serüvenlerinin, tarihsel geçmişinin kaynağını ve buranın neresi 

olduğunu mu öğrenmek istiyordu, tıpkı Gazi Mustafa Kemal gibi?
393

 

 

 
      Fig. 123a: Herodotos’a göre, İÖ  5. yüzyılda Afrika’daki kültürler  (Hrt. Atalay, Y.).

394
  

 

 
Fig.123b: Herodotos’un, Libya Ulusları’nı anlatım planı: 1-2= Mısır’ın batısından başlangıçla, 

Adyrmakhid’lerden Auseia’lılara kadar (168-180 arası); 3-4, 5= Mısır’dan ikinci başlangıçla, 

Thebai’den Gyzant’larla Tanganyika ve Niyasa göllerine kadar (181-194 arası) (Hrt. Atalay, Y.).
395
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 Sezer, K. (2005) “Ergenekon mu, MU mu?”, Yeni Aktüel, Sayı: 3, s.22-28 
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 Herodotos, a.g.e., IV.168-199. 
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Bize göre, Büyük İskender’in, zorunlu ve zorlu Uzak Doğu seferinin nedeni bu olabilir. 

Giderken, bu konudaki her bilginin batıdaki ikinci kökenini oluşturan Mısır’a uğraması, onun 

asıl gerçeği kavradığının ve parlak zekasının bir göstergesi. Seyahatini, ne denli tehlikeli 

olduğunu bilmesi nedeniyle deniz yoluyla yapmamıştı. Bu nedenle, Odysseus’a 

öykündüğünü, hiç mi hiç sanmıyoruz. 

 

Homeros’tan elde ettiğimiz tüm verilerin, günümüzdeki Lianyungang ile tanrı Djehuti’nin 

“KEOR” dediği Kore arasındaki bölgede, bizleri en yakın atamız Chou Adamı’nın (Homo 

erectus pekinensis) vatanı Choukoutien civarında bulunan Hongshan, Zhaobaogou, Shandong, 

Yangshao, Dawenkou ve Liangzhu kültürleriyle, İÖ 4. bin Tokar ve yaklaşık İÖ 1050’lerde 

Chou Türklerinin yaşadığı topraklara taşıyan yol haritalarını çizen, başta Djehuti olmak üzere; 

kayıtları saklayıp günümüze dek ulaşmasını sağladıkları hiç kuşku götürmeyen Mısır’ın Zeus 

ve Hephaistos tapınak rahipleriyle İonyalı tapınak rahiplerine; olasılıkla buradan edindiği 

bilgileri, yazdığı “Odysseia” adlı eseriyle insanlık tarihine en olağanüstü eserlerinden birini 

bıraktığı kuşku götürmeyen Anadolulu ozan, tarihçi ve dilbilimcilerimiz; Homeros, Hesiodos 

ve Herodotos’un yanında Kâşgarlı Mahmûd’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Onların 

sayesinde Paganizm’in, doğrudan doğaya dayalı, kaynaksal ve duru bir din olan 

Şamanizm’den doğduğunu çıkarabildik, bunca zaman sonra.  

 

Yukarıda adları geçenlerin saygın kişiliklerinde, başlangıçtan bu yana, yaşamış, yaşayan ve 

gelecekte yaşayacak Asya ve Anadolu halklarıyla tüm insanlık adına, tüm içtenliğimiz ve dolu 

dolu sevgilerimizle. 
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 “168-180” ve 181-194” arasındaki rakamlar, Herodotos’un Libya uluslarını anlattığı, IV. Kitaptaki numaraları 

içermektedir.   
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Resim açıklamaları 

 
Fig. 1: a. Kaplumbağa’dan (Dünya) çıkan Maya tanrısı Hun Hunahpu ve oğulları İkiz Kahramanlar 

(Coe, M. D. 2002). b. Kül Tigin mezar anıtına ait rekonstrüksiyon (Esin, 2003). 

Fig. 2a-c: a= Quetzalcoatl. Antik Meksika’da “Göksel-Kutsal ikiz” olarak da bilinen Tüylü Yılan 

tanrısı. İki elinde, Asya’da Kem bölgesinin (Khem-Tarım havzası) sembolleri olan, üst kısımları yılan 

ve alt kısımları akbaba başı şeklindeki varlıkları tutuyor. Gorgo şeklinde gösterilmiş başının tepe 

ortasında, taçlı bir başka Gorgo başı işlenmiş. Çene altı da dahil olmak üzere, yüzünün etrafı hayat 

Ağacı motifleri ve ölen hayvanlara ait Hayat Ağaçları’yla çevrelenmiş. Sağ elinde tuttuğu Akbaba ve 

yılan sembolü (Kem’in batısı) sağlam durumda. Ancak sol elinde tuttuğu yılan motifi iki parçaya 

ayrılmış. Yani doğudaki tektonik felaketi anlatıyor. Göğsünde, Kem göz başlı akbaba motifi, altta sola 

bakan akbaba ve sola bakan yılan motifli bir kürsünün üstüne yerleştirilmiş durumda. Bunun hemen 

altındaki kemerin her iki yanında, büyük olasılıkla Kem’in sembollerini tutan Quetzalcoatl’ın kollarını 

havada tutmalarına yardımcı olan Şamanist inançlarını yaşatan Şaman figürleri olabilir. Kemerin 

altında, etek ucuna yakın yerdeki insan başları, güleç yüzleriyle felaketten önceki mutlu Kem 

insanlarını (Kem er’leri-Kem erkekleri) tasvir ediyor olmalıdır;
396

 b= İnka’larda, Quetzalcoatl’a eş 

tutulan tanrı Viracocha (Bize göre, İnka’ların Nuh’u). Tanrı sağ elinde Gorgo başlı bir totem, sol 

elinde, her iki yana bakan hayvanlardan Kem’in batısını koruyan Keşiş akbaba (Mısır’daki adı 

Nekhbet) ve doğusunu koruyan yılan oxus (Naja naja oxiana-Mısır’da Wadjet) sembolleriyle birlikte 

betimlenmiş; c= Orta Asya Türk balbal’larıyla çok yakın benzerlik gösteren İnka tanrısı 

Tiahuanacu’nun Peru-Bolivya bölgesinde bulunan monolit heykeli.  
     a, False Gospel in the Stars: Scorpio: (www.watch.pair.com/scorpio.html-81k); b. Inca Ruins - Crystalinks 

(www.crystalinks.com/incaruins.html - 17k); c. Asociacion Virgen de Copacabana (Bolivia): 

(www.bolivijanj.org/copacabana/precrista.html-28k). 

Fig. 2d: Tanrı Viracocha’nın kemerinden iki ayrıntı. 

Fig. 3: a. Nepal, Kamboçya, Laos, Yeni, Zelanda, Cava, Taiwan, Vietnem vb. pek çok Doğu Asya 

ülkelerinde kutlanan Ejder Kayığı Festivali’nin, Çin’de yapılan bir yarışından görünüm; b. Aynı 

yarışın, Amerika’da Colarado ve Wisconsin Eyaletleri’nden, Wisconsin’deki yarıştan genel görünüm.  
a. Why treasure when losing: Dragon Boat Festival: (www.chindaily.com.cn/english/doc/2004-

05/21/content_334352.htm-14k) 

b. The Great Midwest Dragon Boat Festival/Racine, Wisconsin: (www.midwestdragonboatfestival.com/-14k). 

Fig. 4: İnka’larda, La Gesta del Guerrero’da bulunan bir tasvirde yer alan ejder (dragon) kayığı: a. 

Savaş tanrısı İllap’a (İlyap’a), bir İnka komutanına zafer çelengi sunuyor; b. İnka komutanı; c. Zafer 

sonrası kadeh kaldıran İnka kralı; d. Krala kadeh sunan bir komutan; e. Kazanılan zafer nedeniyle, 

dans ederek kutlayıp kralı eğlendiren palyaço; f. Thyrsos ve diğer atrübüleriyle zafere yardımci olmuş 

şaman; g. Ejder kayığı. Her iki yandaki ejder başları, olasılıkla volkanik püskürük kütlelerle 

beslenirken görülüyor; h.  Savaş esirlerinin kutsal kurban sahnesi. Mochica sanatı. 
Elbrujoperu’s Xanga Site: (www.xanga.come/home.aspx?user=elbrujoğeru-87k). 

Fig. 5: Efsanevi Aztlan adasından başlayan Aztek göçü: a. Büyük olasılıkla, günümüzdeki Yonaguni 

adasındaki (Aztlan) Yonaguni piramidi ve etrafındaki yıl işaretlerinden “bir” rakamını gösteren altı ev 

sembolüyle ada üzerindeki kral ve kraliçe. Kral, “c” deki figürde de görülen Kem’e (Türklerde “Nazar 

boncuğu, Kem göz) bir iple bağlı. Bu betimleme, Aztlan’lıların Kem’e ne kadar bağlı olduğunu, 

oradan zorla ayrılmak durumunda kaldıklarını gösteriyor. Önündeki kraliçe ya da kadın, hamile olup, 

sonra tasvir edilen “f” deki figürü temsil etmiş olabilir; b. Ejder kayıklarıyla Amerika kıtasına geçiş; c. 

En arkada, başının üzerine taç yaptığı Kem’i (Khem) simgeleyen “Kem göz= Ra’nın gözü= Güneş 

kursu”yla betimlenmiş aynı kral, ya da Aztek; d. Başının üzerine taç yaptığı, aklından çıkaramadığı 

Kem’in koruyucusu Keşiş akbaba (Mısır’da Nekhbet) sembolü ile diğer bir Aztek (ya da kraliçenin 

nedimesi); e. Başı akbaba, vücudu yılan biçiminde tasvir edilmiş kutsal sembolü başına taç yapmış bir 

diğer Aztek (ya da kraliçenin diğer nedimesi); f. En sağda, Amerika kıtasına önde çıkmış olan diğer 

bir Aztek (“a”daki kraliçe ?), yine Kem’in sembollerinden kobra yılanını (Orta Asya kobrası. Oxus ya 

da kahverengi kobra, Naja naja oxiana-Mısır’da Wadjet) aklından çıkaramıyor. Hepsi de, canlarını 
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 Her ne kadar ütopik görünse de, “Kem er’leri” kelimesinin, günümüz Türkçesinde kullandığımız “kemer” 

kelimesiyle olan bire bir benzerliği ilgi çekicidir. Üstelik, her üç figürde de kemer şeklinde betimlenmiş. Tahrip 

edilmeden önce, belki Inishturk’teki kabartmada da vardı? 
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kurtarmış olmalarına karşın, Kem’i unutamıyorlar. Townsend’e göre, Amerika’ya ayak basan, 

başlarında yılan tasvirleri taşıyan iki rahipten, sağdaki öncü olanı, tanrılaşmış kahraman 

Huitzilopochtli’nin heykelini taşıyor. Bize göreyse bu kişinin sırtında taşıdığı, Uzak Doğu’daki 

felaketten kurtardığı çocuğundan başka bir şey değildir. Arkadaki üç kişinin sırtlarındaki 

torbalardaysa, bu felaketten kurtarmayı başardıkları, az miktardaki yolculuk ihtiyaçlarını içeriyor. 

Boturini Kodeksi’nden (Townsend, R. F. 2001).  

Fig. 6: Yonaguni batık piramitinde araştırma yapan dalgıçlar. Piramitle dalgıçlar arasındaki orantısal 

görünüm, yapının büyüklüğüne açıklık kazandırıyor. 

Underwater Pyramids: Japan: 
(www.cyberspaceorbit.com/phikent/japan/japan.html-4k ). 

Fig. 7: Tula’da Aztek B piramidi (Townsend, R. F. 2001).  

Fig. 8: Aztek’lerin Magliabechiano Kodeksi’nden, İki şaman, Büyük bayramda karşılıklı davul 

döverlerken görülüyor. Townsend eseri, gladyatörümsü kurban dövüşü olarak değerlendirmiş 
(Townsend, R. F. 2001). 
Fig. 9: Külahlı davul çalan Aztek şamanıyla, Anadolu’da keçe külah, keçe yelek, yün çorap ve çarık 

(mokasen) giymiş, folklor kıyafetli bir gencin karşılaştırınız. Sağda, keçeden yapılmış, günümüzde 

hâlâ daha çobanlar tarafından giyilen kepenek (kebe) 
www.kemalelitemiz.com/images/kece2.jpg 
Fig. 10: Kuzey Afrika’da Kyrene’den, AR Didrahmi-Stater. İÖ  308-277, Ön yüz, Karneios sağ / 

silphion bitkisi. 
Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 

(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k) 

Fig. 11: Aynı yerden bir başka sikke. AR Didrahmi-Stater. İÖ  308-277, Ön yüz, Karneios sağ / 

silphion bitkisi. 
 Kyrene, North Africa, AR Didrachm-Stater. 308-277 BC, Head of...: 
(www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319.html-3k)                                

Fig. 12: “Asya ağırlığında”, İÖ 470-375, AR sikke, ön yüz, Zeus Ammon baş ı / Silphion bitkisi. 

Fig. 13: “Attik ağırlık” İÖ 510-470, AR sikke, ön yüz, Silphion bitkisinin tohumu / arka, inkus. 

Fig. 14: a. Kurutulmuş Sedefotu (Rue-Ruta graveolens-Silphion) meyvaları (tıhumu); b. Sedefotu 

bitkisi (Silphion) ve çiçekleri.  
Spice Pages:Rue (Ruta graveolens, Herb of Grace) Read this: www.uni-graz.at/~katzer/eng/Ruta_gra.html-29k 
Fig. 15: Mısır’ın kuzey batısında, bugünkü “Cebel Akdar” yarımadası üzerindeki Libya topraklarında, 

Antik Apollonia kentinin güney batı bitişiğindeki Kyrene (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 16a: Türk ve Kayıklar adalarının bayrağındaki arma. Alttaki sembol, kaktüs üzerine yerleştirilmiş 

Osmanlı fesi olarak nitelendirilmiş. Sembolü, Maya ve Azteklerin kah ellerinde, kah başlıklarına 

taktıkları thyrsos’larıyla, sağ üstteki mürekkep balığını ise, Narmer paletindeki mürekkep balığı 

betinlemesiyle karşılaştırınız. Bkz. brd. Fig.69, 70. 
Turks ve Caicos Adaları-Vikipedi: 

(tr.wikipedia.org/wiki/Turksve_Caicos_Adaları-52k). 

Fig.16b: Bayraktaki sembollerden sol üstte yer alan amblem (1). Bu sembol, büyük olasılıkla adaya 

yerleşenlerin geldikleri bölgeye işaret etmekte ve jeolojik çöküntüler öncesinde Akheron’un 

konumunu göstermektedir (2). Sembolü, Uzak Doğu’da Çin ovasıyla karşılaştırdığımızda şunları tespit 

etmemiz mümkün: a= Kore körfezi; b= Göçten önce, çöküntülerin ulaşmadığı anlaşılan ve kara olarak 

gösterilen Bo Hai denizi; c= Bo Hai deniziyle Çin ovasına doğru ilerleyen, kuzeydeki Da Hinggan 

Ling (Büyük Khingan) dağlarının güney uzantısı Yan Men Guan dağları; d= Hoang-Ho ırmağı (Sarı 

nehir). Sembolde, neredeyse tam yerinde gösterilmiş; e= Yang-Çe ırmağı. Sembolde, aslından oldukça 

yukarıda yer alıyor; f= Sarı deniz. Sembolde, tam yerinde gösterilmiş; g= Çöküntülerin ardından yok 

olan Akheron nehri (Erg nehri-Ölüm denizi-Nun nehri-Katranlı nehir- Çin mitolojisinde Lo nehri). 

Amblemde, karanın içine doğru ilerleyen bir uzantı şeklinde gösterilmiş. Sembolik olarak da yer 

verilmiş olabilir; h= Çöküntülerin ardından, “f-g-h” alanını kaplayan Pasifik okyanusu. Günümüzdeki 

Sarı deniz; b. Sembolün, Uzak Doğu’daki coğrafi bölgeye uygulanmış şekli; mavi renk, çöküntülerden 

sonra okyanusa gömülmüş alan. Belirgin olması için, kıyıya tam olarak oturtulmamıştır. Lacivert 

rengin kapladığı alan, karaları oluşturan Çin ovasını betimliyor (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig.16c: Kuzey Chou döneminde (557-581), Śyāma Jātaka’dan çizim. 301 numaralı mağaradan duvar 

resmi. Tun-Huang. (Erg nehri-Nun-Ölüler denizi-Katranlı nehir-Akheron). 
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time and space in chinese narrative paintings of han and the six: 

(ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.htm.99k) 

Fig. 17: a.  Viktorya gölündeki mitolojik tanımlar: 1= Polyphemos (KlimanJ>c<aro dağı); 2= Zeus 
(Bulut); 3= Çocuk Pallas (göl üstündeki hafif, alçak seviyedeki sis); 4= Tritonis gölü; 5= Phaiak kralı 

Alkinoos’un Odysseus’a hediye ettiği kılıç kınının yapıldığı fildişlerinden biri; b. Tritonis gölü 

kenarında, Triton’un kızı Pallas’la oyun oynarlarve Athene (Yağmur) tam Pallas’ı (Sis) dövmek 

üzereyken, Zeus kızı için telaşlanmış ve aigis kalkanını [Zeus’un (Bulut), asteropetes, ya da 

terpikeraunos sıfatındaki şimşek formu] Pallas’ın önüne dikmiş, çocuk korkudan donakalmış ve 

Athene’nin attığı kargıdan korunamayıp yaralanmış, düşmüş ve ölmüş.  
a. (www.i-to-i.com/tanzania) 

b. (img5.travelblog.org/Photos/40477/196821/t/147) 

Fig. 18: a. Büyük tufanda, Pasifik Okyanusu’nda kopan tusunami dalgaları ve yoğun yağmurla oluşan 

sel suyu 300 ayak (= 91,44m) yüksekliğine erişmişti. Bu rakam, yalnızca toprak ve dağlık arazideki 

katmanlarda tespit edilmiş bilimsel verileri içeriyor. Hesaplamalara, büyük olasılıkla Marduk’un 

geçerken oluşturduğu hortumlar, olağanüstü tusunami dalga boylarıyla rüzgarların, bazı tepelere 

ulaştırmış olabileceği suyun, bu tepelerden aşağıya inerken kazanmış olabilecekleri ivme hızlarının 

hesapların dışında olduğu açıktır. Yani, ilk dalga boyuyla birlikte, suyun 91.44 m’den daha yiksek 

olduğunu, X1 ve X2 noktalarında, bundan daha yüksek olduğu anlaşılan tepeleri aşmış olmasından 

anlıyoruz. Topoğrafik yükseklikler alınarak gerçekleştirilmiş rölyef haritada, Çin ovasına 

yerleştirdiğimiz mavi boya, bu nedenle Hoang-Ho boyunca Himalayalar’ın eteklerinde “X1” işaretli 

yere kadar uzandı. Burada, ara bir yerden sonra “X2”de koyduğumuz ikinci boya ise Gobi ve bir iç 

deniz görünümüne bürünen, sonradan çölleşmiş Tarım havzasına kadar olan bölgeleri istila etti. Ancak 

Chengdu vadisine inemedi. Sonuçta, aynı işlem, Si Kiang nehri kıyılarına da uygulandığında, haritada 

görülen şekil elde edilmiştir; b. Tufan sonrası bölgedeki yeni görünüm: A= Pyrphlegeton (Hoang-Ho); 

B-B= Ordos’tan Si Kiang’a kadar uzanan Erg-enek-on (Ergenekon) bölgesi; C= Kokytos (Yang-Çe); 

D= Styks (Si Kiang); E= Yunnan platosu; F= Yunan kenti; G= Chengdu merkezli Hades (Soğuk) 

bataklıkları; H= Çin ovası; I= Gobi çölü; J= Taklamakan çölü (Tarım havzası); K-L= Büyük olasılıkla 

tufan sularının ilk görüldüğü, günümüzdeki Xinhailien ve Lianyungang kentleri; M= Sarıdeniz; N= 

Doğu Çin denizi; O= Güney Çin denizi; P= Mısır tanrısı Djehuti’nin bahsettiği olası Keor kenti; R= 

Aynı tanrının, Mısır’a geldiği yer olarak betimlediği Undal adası (Kore yarımadası); S= Japon denizi; 

T= Hyaonas (Japonya); U= Tokara adaları; V= Tayvan (Formoza-Taiwan). 
(assets.weather-forecast.com/…/China.jpg). (Uyarlama, Atalay, Y.). 

Fig. 19: Pasifik, Hint ve Atlantik okyanuslarındaki sıcak ve soğuk su akıntılarıyla, kıta sahınlarında 

çanak oluşturan alanlar. 
(www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF). (Uyarlama, Atalay, Y.). 

Fig. 20: Pasifik ve Hint okyanuslarında, lamarın da etkisiyle sıcaklığı iyice artan su akıntılarının 

oluştuğu bölgelerdeki tusunami dalgalarının, bu akıntıların daha da hızlanmasıyla vardıkları kıtalarla, 

tusunaminin sığ kıyı yollarından ulaşarak yerleşip çölleştirdiği çanaklar. A= Tufan sonrasında oluşan, 

Taklamakan-Gobi iç denizi;  1, 2= Sıcak su akıntıları; 2= Uzak Doğu ve Afrika’nın doğusundaki 

tektonik olaylar ve lamarın ardından iyice ısınan deniz suyunun artan sıcaklığının yayılıp istila ettiği  

alanlar; 3= Bu sıcaklığın etkilediği Pasifik okyanusunun diğer bölgeleri; 4= Ilık akıntılar; 5= Soğuk 

akıntılar (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 21: Büyük tufan sonrası, tusunami dalgalarının işgal edip uzun süre yerleştiği çanaklarda, deniz 

sularının toprak tarafından emilmesi, bir kısmının ise buharlaşarak yok olması 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 ve Necef çölleri; 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 (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 22: 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 (Hrt. Atalay, Y.). 

http://www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF


 145 

Fig. 23: Günümüzde, Hokkaido ve Thoku adalarında yaşayan Ainu erkek tipinden iki örnek: a= İlk 

örnekte, başındaki diademin ön kısmı, aşık kemikleri ve olasılıkla yılan derisi, arka sol taraftataysa, 

yılan diş ve iskeleti parçalarıyla süslü, kılıçlı donanımıyla, yaşlı ve sarışın bir Ainu; b= İkinci Ainu’da, 

diademin ön kısmındaki kobra yılanı betimlemesiyle, yılanın boyun kısmında büyük olasılıkla akbaba 

tasviri var.  Her iki hayvanın Kem, ya da Khem’in sembolleri olduğıunu biliyoruz. Mısır’daki örnekler 

ve ayrıca Kem’deki Tokar mumyalarıyla karşılaştırınız; c= Kem’de Loulan’da bulunan ve “Loulan 

Güzeli” olarak adlandırılan Tokara mumyalarından biri. Tarım Havzası’nda, göz biçimindeki 

Taklamakan çölünün doğu ucunda yer alan Loulan’da bulunan ve İÖ 2,000’e tarihlenen en erken 

mumyalarından biri olan mumyanın giysisi kahverengi tonlarda. Yaklaşık olarak 40 yaşlarında öldüğü 

saptanmış. Başının yanına yerleştirilmiş bir sepette, buğday taneleri bulunmuş. 
a. (bp2.blogger.com/.../nm_6R1t3zmc/s400/s_ainu.jpg) 

b. (gallery.beardcommunity.com/albums/uploads11/a...) 

c. The Takla Makan Mummies: (www.meshrep.com/PicOfDay/mummies/mummies.htm-11k)  

Fig. 24: Yeryüzünün uzaydan çekilmiş fotoğrafındaki kare içinde, Taklamakan çölünün [Kem-Khem- 

Güneş’in gözü-tanrının gözü, Okulus (Oculus)- Ra’nın gözü] görünümü. Sağda, Türklerde kem gözün 

değmemesi için hâlâ daha kullanılan tanrının gözü (nazar) boncuğu. Bu tip boncuklar, en yoğun 

biçimde Türklerde kullanılıyor. Ayrıca, daha kısıtlı olsa da, matiasma (mati eye) adıyla Yunanlılarda, 

“evil eye beads” adı altında, Çin, Hindistan, Himalaya ve özellikle Güney Amerika kültürlerinde 

varlığını sürdürüyor olması ilgi çekicidir. 
(Büyük Dünya Atlası, 1985) 

Fig. 25: a. Kem’in (Khem- Ra’nın gözü-Utchat-Nekhbet) batı ucunu korumakla görevli Keşiş akbaba 

(Monk vulture); b, c. Aynı bölgenin doğu yakasını koruyan Orta Asya kobrası. Oxus ya da kahverengi 

kobra (Naja naja oxiana-Mısır’da Wadjet). Ainu ve Mısırlıların başlarındaki diademlerde yer alan 

yılan ve kartal motifleriyle karşılaştırınız. 

a. (High Resolution Photo: Monk vulture-Dreamstime: www. Dreamstime.com/monkvulture-image27530-56k) 

b. www.povodok.ru/encyclopedia/ www.povodok.ru/pics/art50/art4910_2.jpeg) 

c. redlist.freenet.uzb/rb/rbturk/naja.html: redlist.freenet.uz/rb/rbturk/naja.jpg)  
Fig. 26: a. Kem’de (Khem) Ra’nın gözü süslemeli bir gerdanlık (torque-torc): tepe ortada, her iki 

yandaki güneş sembollerinin arasında, hilal içindeki bronz phiale’de; solda Djehuti (Thoth-Aah), 

ortada tanrı Rê (Güneş tanrısı Amun- Ra), sağda onları selamlayan belirsiz bir tanrı ya da kral daha 

var. Her üçünün de tepesindeki halelerin içinde nazar boncukları yer alıyor. Altta iki yanda, wadjet 

tarafından korunan Khem göz (Okulus). Bunun da altında, kanatlarını açmış bir akbaba (Nekhbet) 

bulunuyor. Akbabanın sol ayağı bir kelebeği, sağ ayağıysa, çiçek açmış doğayı kavramış. Kem’de 

bıraktıkları, üremeyle ilgili bereket ve tufan öncesi doğa güzelliği simgelenmiş; ortada Mısırlıların 

kutsal tanrısı Re (Scarab) Khem’e sıkı sıkı yapışmış, ondan vazgeçemiyor.  Akbabanın kanatlarına 

bağlı olarak her iki aşağı yanda, başlarının üzerinde güneş sembolleri taşıyan birer Wadjet daha var; en 

altta, üzerleri çeşitli bitki ve çiçek motifleriyle süslü, birbirlerine çarptıkça ses çıkabilecek çıngıraklar 

yer almış. b. Khem gözünde: 1. Nekhbet (bugün de Taklamakan’ın batısında yaşayan Keşiş akbaba); 

2. Tanrı dağları; 3. Wadjet (Taklamakan’ın doğusunda yaşayan Naja naja oxiana-kobra yılanı). Her 

ikisi, Tanrının gözünü koruyan kutsal hayvanlar olarak kabul görmüş; 4. Altın (Sumir-Sumeru) dağları 

(gözün alt çizgisi-Altun Yaruk); 5. Hindikuş dağları; 6. Karanlık dağları; 7. Karakurum-Tibet platosu 

aralığı. 

a. Carpiceci, A. C. 1998; b. (www.kenseamedia.com/egyptian_gods-htm-25k) 

Fig. 27: Japonya’da,  Kiyuşiyu adasının güney batısı yakınındaki Tokara adaları. Toplam 10 adadan 

oluşan adalar kümesinden en önemlileri: 1= Kuchinoshima; 4= Nakanoshima; 5= Tairajima; 6= 

Suwanosejima; 7: Akusekijima; 8: Kodakarajima; 10: Takarajima. Bu adalardan 2, 3 ve 9 numaralı 

olanlar çok küçüktür  (Hrt. Atalay, Y.).  

Fig. 28: a. Uzak Doğu ve Japonya civarında tespit edilen Ainu kafataslarının bulunduğu yerleri 

gösterir harita. Ainu kafataslarının, irili ufaklı olan Japon adalarında çokça bulunması nedeniyle 

haritada yerleri belirtilememiştir.”A” Yunnan platosu; “B”, İÖ 5000-2500 arasındaki Neolitik-

Kalkolitik kültürlerden sonra, aynı bölgede, yaklaşık  İÖ 2000-1500 arasında Bronz çağını sürdüren 

Xia; İÖ 1700-1027 arasında Shang ve İÖ 1027-221 arasındaki Chou kültürleri; b. İç Moğolistan ve 

Çin’de, İÖ 6. binde, Ainu’larla beraber yaşadıkları anlaşılan Neolitik, Kalkolitik kültürler: A= 

Hongshan ve Zhaobaogou; B= Shandong; C= Yangshao; D= Dawenkou; E.= Liangzhu; F= İÖ 

2000’lere ait Tokar mumyalarının tespit edildiği Kem – Khem bölgesi ve civarındaki yerleşimle. 

http://www.povodok.ru/encyclopedia/
http://www.kenseamedia.com/egyptian_gods-htm-25k
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a. Bulletin No.27: (www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27011.html-37k), uyarlama. 

b. Hrt. Atalay, Y. 

Fig. 29: a. Büyük bir olasılıkla Nuh ve karısını temsil ettiği kabul edilen Nuwa (Nyuu Wa) ve 

Fuxi’nin, Xinjiang’da (Sincan Özerk bölgesi) bulunan freskoları. Yaklaşık 1300 yıllık olduğu kabul 

edilen resim, Turfan’daki Astana Mezarı’nda 1960 yılında keşfedilmiş. Yaptıkları piramitler 

nedeniyle, uygulamalı matematiği bildikleri açık olan Tokar’lardan dolayı, Nuwa’nın, sol elindeki  

gönye, ya da kompas; Fuxi’nin sağ elinde bir pergelle birlikte betimlenmesi olağanüstü bir durum 

değil. Yandaki Marduk tasvirine benzer şekilde, uygulamalı matematiğe ait bu değerli keşiflerini 

koruyabilmek için onları, aşağıdaki ejderlerden uzakta tutuyorlar. Yukarıda, ortada güneş, aşağıda 

yılanın kuyruk uçları arasında ise ay sembolize edilmiş. Güneş ve ay sembolleri arasında, her iki 

yanda olasılıkla yıldız kümeleri, Marduk olayına neden olan yıldızları (Göksel olaylar-X gezegeni) 

sembolize ediyor olabilir. Yanardağ lavlarını tasvir eden yılan şeklindeki sarmallar, Nuh ve karısını, 

dolayısıyla sahip oldukları kültürü kurtarmış ve onları döne dolaşa Tarım havzasına atmıştır. Kushan 

imparatorluğunu kuran Tokar’lara Çinliler Yuezhi (ay insanları) derlerdi. b. Babil’de ele geçen bir 

silindir mühürde Marduk, olasılıkla okyanusu temsil eden deniz sembolü üzerinde betimlenmiş.  

Tanrı,  sol elinde, üzeri ölçekli bir kompas ya da gönye ve dairesel açıölçer (minkale-iletki) tutuyor. 

Bunları göğsüne bastırmış, sol tarafında, ayaklarının dibinde, Sümerlerin göçüne neden olan ejderden 

(Gigant, yanardağ lavları) gelebilecek kötülüklerden onları korumuş ve sahip olduğu teknolojiyi 

Mezopotamya’ya ulaştırabilmiş. Yine bu teknolojiye ait, İç Moğolistan’da keşfettiği tekerlekleri, her 

birini çift olarak gösterecek şekilde, boynuna askıyla asmış. Başarılarıyla öğünç duyuyor. Sağ elinde 

ise, ensesine kadar uzanan bir thyrsos tutmakta.  
Nüwa-Wikipedia, the free encyclopedia: 

(www.en.wikipedia.org/wiki/Nüwa-36k)  

Fig. 30: Marduk’un (Tishya-Pushya), dünya atmosferine sürtünerek geçerken, kor hale geldiğinde, 

yaklaşık olarak izlediği yol. Afrika’da, Turkana gönünün güneyinde, volkanik, yanmış kütlelerin 

oluşumuyla, daha sonra tuz yatakları haline gelmesine neden olmuştur. Herodotos’un “Güneş sofrası” 

da bu yol üzerindedir. Beijing (Pekin) yakınlarında Datong ve Yen-men’den geçerken, bölgedeki 

volkanları tetiklemiş, Yen-men’de “karni” olayını yaratmış, ve ergiyen metaller volkan ağızlarını 

örtmüştür. Felaket, , Marduk’un sıcaklığı nedeniyle buharlaşan deniz suyunun neden olduğu sürekli ve 

şiddetli yağmurlala yaklaşık 92 m yükselen sular Nuh tufanıyla sona ermişti. Büyük olasılıkla, geçiş 

yönündeki etki alanında kalan Yonaguni adasındaki piramit de bu sırada batmıştı. Beijing (Yen-Men + 

Datong)= Güneşin doğduğu yer; Turkana gölü= Güneşin battığı yer; Kırmızı ve sarı kare noktalar= 

Yeryüzüne yayılmış volkanik alanlardır (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 31: Mısır tanrısı Djehuti’ye göre Khemmu toprakları ve onun savını doğrulayan Aithiopia, 

Anadolu ve Moskova’nın batı yakınındaki Tokara kentleri: A= Japonya’nın güneybatı yakınında 

Lemuria (MU) adalarından bir grubu oluşturan Tokara adaları ve MU kıtasının sembolü gamalı haç; 

B= Günümüzde, Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki “Tokar” kenti; C= Eritrea’da, Sudan sınırına yakın 

“Per Tokar” kenti; D= Anadolu’da Adıyaman yakınında, “Aşağı Tokarız” Köyü; E= Hasan dağında, 

Çatal Höyük yakınlarında, eski adı “Yukarı Tokarız” olan Dikmen Köyü; F= Moskova’nın batı 

yakınında “Tokar” Köyü; G= Afganistan’da, Kem’e yakın Takhar idari bölgesi; H= Tokar’ların 

Çin’de Lianyungang ve Tokara adaları civarından, Büyük tufan sırasında, yaklaşık İÖ 4000- 3500 

yıllarındaki çıkışından sonra, Aithiopia, Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hazar denizinin kuzeyinde 

Kafkaslar’dan doğuya dönerek, yaklaşık İÖ 2000’lerde tekrar varmayı başardıkları ana vatanları Kem. 

Tokar’lar bu topraklarda, tufan sırasında Ergenekon’da kalan (Ordos’tan Si Kiang nehrine kadar olan 

topraklar) ve İÖ 1000 yıllarında güçlenen Chou Türkleri’nin batıya göç eden bir koluyla, yaklaşık İÖ 

1000 yıllarında karşılaşmış ve tekrar kaynaşmışlardı  (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 32: a. Bir Mısırlıya ait gerdanlık (tanrı Aah’ın torque’si, ya da torc’u); b. Tokar’ların hilal biçimli 

gerdanlık oluşturan göç yolları. 
a. Antique Egyptians: (lh3.ggpht.com/.../jINh0Pb1DVg/IMGP0295.JPG) 

b. Hrt. Atalay, Y. 

Fig. 33: Osmanlılar tarafından Sudan’daki Mehdi rejiminin Derviş kuvvetlerine karşı Suakim 

yakınlarında 1887’de kazanılan zafer ve bu sırada muhasara ve zaptedilen Tokar kalesiyle ilgili olarak, 

1893’te (Hicri 1308) Mısır Hıdiv’i Tevfik Paşa’nın ödüllendirildiği Mısır yıldızlı, kopçalı madalyanın 

ön ve arkadan görünümü (1893 tarihi, aynı görünümlü diğer bir madalyaya aittir. Bu madalyanın tarihi 

ise bilinmiyor). 

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27011.html-37k
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Nüwa-36k
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The Fritzwilliam Museum: Watson Medals catoloque 

Home:(www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/coins/collection/watson/page190.html-13k) 
Fig. 34: Tokar’ların, İÖ 4000 - 3500 arasında çıktıkları Lianyungang’dan sonra, İÖ 1200’lerdeki Dor 

göçlerine kadar takip ettikleri yol haritasını, Franz Bopp’un Hint-Avrupa dilleri savına göre 

düzenlenmiş haritada, İndo-Avrupa dillerinin konuşulmadığı bölgelerle karşılaştırınız (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 35: Hint-Avrupa dil ailesinin yayıldığı alanları gösterir harita [(İA)= Hint-Avrupa dilleri]. 

Hint-Avrupa dilleri dışındaki alanlar, Çin’den çıkan Nuh nesillerinin dağılım alanlarıyla, neredeyse 

tamamen çakışıyor: A= Tokara “A” dili (en geç Bronz çağı, yaklaşık İÖ 4000-3500); B= Nuh’un 

Aithiopia’ya varmasıyla, Afrika’ya ulaşan Tokara “A” dili (İÖ 3500); C= Konuşma dili dışında, 

hiyeroglif’e dönüşen Mısır yazısı (İÖ 3000); D= Mezopotamya ve Anadolu’da çivi yazısına dönüşen 

bölgeler (İÖ 3000-2000 arası); E= Tarım havzasına varan, ve yaklaşık 1500-2000 yıl sonrasında 

değişip Tokara “B” diline dönüşen bölge (İÖ 2000); F= Avrupalı bilim adamlarının iddia ettikleri, 

Hint-Avrupa dillerinin kökeni olan Hindistan (Demir çağı, yaklaşık İÖ 1200).  
Indo-European studies – Wikipedia, the free encyblopedia 

(En-wikipedia.org/Wiki/Indo-European_studies-80k) uyarlama. 

Fig. 36: İç Moğolistan’da Homo erectus pekinensis’le (Chou Adamı), İÖ 6. bin ve sonrasındaki 

kültürlere ait yer ve isimler. Karni olayından sonra, Erg nehrine (Akheron) çöken topraklarından arda 

kalan Tokara adaları. Odysseus’un uzun deniz seyahati sonunda vardığı Hades bataklıkları. 

Pyrphlegeton suyunun kaynamasına neden olan Yen-men ve Datong tektonik alanları (A); Chou 

Türklerinin yerleşik oldukları Ordos bölgesi (B); Chou’ların, kuzeyden güneye sahip oldukları 

bölgeler (B-B); Tayvan’ın 125 km doğusundaki Yonaguni batık piramidinin konumu (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 37: Çözgü ağırlıklı dokuma tezgahı: A= Enlemesine işlenen dokuma iplikleri; B= Çözgü 

ağırlıkları; C= Dokuması tamamlanmış bölüm; D= Dokumaya hazırlanmış düşey iplik sıraları. 
(www.dokuma.org/dkmclk_trh_dosyalar/image007.jpg), uyarlama. 
Fig. 38: a. Barber’e göre, Hami yakınlarında, Qizilchoga’daki bir gömüde ele geçen, İÖ 1200 - 700 

arasına tarihlendirilmiş,  kabarık çapraz biçimde dokunmuş, ekose kumaş parçası. Açık kahverengi, 

açık mavi ve beyaz ipliklerden çizgiler oluşturularak dokunmuş; b.Aynı kumaşın, günümüzde tekrar 

dokunmuş hali. Giysi birbirine, üzeri açık mavi renkte yün ipliğiyle kaplı, yine aynı iplikle dikili bir 

düğmeyle tutturulmuş. 
Greerk Archaeologist Discover Rare Example Of 2700-Year-Old Weaving: 

(www.freerepublic.com/focus/f-news/1830951/posts-39k) 

Fig. 39:  a. Çin’de kullanılmış bir askılı el dokuma tezgahı. Olasılıkla, bu tip tezgahlar arasında en 

ilkel tipi temsil etmekteydi; b. Mısır’da, Firavun Chnem Hotep’e (İÖ 1950) ait mezarda betimlenmiş 

yatay el tezgahı. Çin’deki örnekten biraz daha gelimiş olduğu görülüyor. 
a. (www.paivatar.com/.../graphics/cmot/22-loom.jpg) 
b. (www.cs.arizona.edu/.../SAMPLES/rhl_anct.gif) 

Fig. 40: Moğol ve Türklerin Erg (= Erk) nehri olarak adlandırdıkları Akheron. A= Yen-men ve 

Datong tektonik alanları; B-B= Erg nehrine paralel toprakları kapsayan ve olasılıkla Tokar, ya da 

Chou Türkleri tarafından Ergenokon olarak adlandırılmış bölge. Bu dönemde demir, henüz ergitilip 

işlenmiyordu. Ancak, Chou homo erectusu tarafından keşfedilen demir filizleri, soğuk döğme 

tekniğiyle şekillenmiş olabilir. her şeye karşın, İÖ 5000’lerden, İÖ 1050’lerdeki Chou Türklerine 

gelinceye kadar Ordos’un, Danae mitosundaki tuç oda olduğu ve bu dönemde “Demir kapılar” olarak 

değil, fakat “Tunç kapılar” olarak adlandırılmış olması, olasıdır (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 41: a. Berlin’de, Prusya kültürel faaliyetleri çerçevesinde sergilenen bir Tokara el yazması; b. Bir 

tahta parçası üzerindeki Tokara yazısı. 5. – 8. yüzyıl,. Kuça-Çin. Tokyo Ulusal Müzesi. 
a. Tocharische Sprache-Wikipedia: 

   (de.wikipedia.org/wiki/Tocharische_Sprache-3) 

b. Tocharian languages-Wikipedia, the free encyclopedia: 

    (en.wikipedia.org.wiki/Tocharian_languages-62k) 

Fig. 42: Tokar’ların İÖ 7. yüzyılda, Asya’daki yerleşim alanları, Orta Asya kabileleri ve Serica’da 

June’ler (Seres’ler). 
Turkic World-Huns Dateline-1766 BC-336 AD: 

(www.s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun%20dateline%201%20En.htm-28k). 

(Uyarlama, Atalay, Y.). 

Fig. 43: a= Mısır Ölüler kitabında, Erg nehri (Nun, Ölüm denizi, Akheron) sembolü olan Re’nin (Ra) 

kayığı, tufan olayının koptuğu ilk topraklarda. Henüz göç gerçekleşmemiş. Nun, Re’nin güneş 

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/coins/collection/watson/page190.html-13k
http://www.dokuma.org/dkmclk_trh_dosyalar/image007.jpg
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1830951/posts-39k
http://www.cs.arizona.edu/.../SAMPLES/rhl_anct.gif
http://www.s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun%20dateline%201%20En.htm-28k
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kayığını elleriyle başının üstünde taşıyor. Bir gün öncesinde şafak vakti meydana gelen olay 

sonrasında, kendi adıyla anılan, çamurlu bataklık hale gelmiş, yeryüzündeki hayatı tüketmiş denizde, 

yani Erg nehrinde betimlenmiş. Kayıktakiler, soldan sağa= Yaşlı Horus, Maat (Mait), Kheper 

(Kheperi), Re, Geb (Sebi Deb, Qeb), Heka (Hike), Hu ve Sia (Saa); Orta panodaki dairesel tasvirler, 

Afrika’ya varıldıktan sonra, kayıtların düzenlenmesi işlemlerinin başlamasına ait gün, ay, ya da yılları 

gösteren zaman göstergesi olabilir. Altta, olasılıkla Djehuti’nin yığın halindeki papirüslere yazılı, 

ortaya yığılmış yolculuk kayıtları, bunun iki yanında yer almış Nun ve Nunet tarafından rulo halinde 

toplanıyor; sağdaki panoda, yine Nun tasvir edilmiş. Toplanan kayıtları arşivliyor; b= Her iki yandaki 

yazıtların altında, orta panoda yer alan 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), 

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 harman döveniyle, artık  yetişmiş olan 

hasatları dövüyor. 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. Her iki öküzün de, bir şeyler sezinlemiş gibi, göğe doğru bakmaları dikkat çekici. Zira 

öküzler tarla sürerken, daima yere bakarlar; 4= Burasının Afrika’daki Nil nehri ve Mısır olmadığını, 

tıpkı Odysseia’da Homeros’un büyücü Kirke’ye söylettiği Hades bataklığı betimlemesinden 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. 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, Hristiyanlık’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. krş. Fig. ?), 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. 
Amenti-Vikipedi: (tr.wikipedia.org.wiki/Amenti-25k) 
Fig. 44:  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 betimlemelerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. 
Karst Landscape and Tourism Exploitation araund Fengyu Cave, China: (www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-10 

k) 

Fig. 45:  Ergenekon’da keşfedilmiş “Enek= Saban”ın ahşap ve bronzdan, ilk modellerine benzer 
şekilde yapılmış modern bir sabandan görünüm. 

http://www.karst.edu.cn/cave/fengyu.htm-10
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Fig. 46: XXV. sülaleden Mısır kralı Piankhy. 
(www.historyforkids.org/.../pictures/shabaka.jpg) 

Fig. 47: a. Bir Yunan vazosu üzerinde siyahi Dionysos (Taharka Aesiopis), karşısındaki Thyia’ya 

(Rodophos =Servi ağacı) şarap ikram ediyor. b. Martin Bernal’e göre, siyahi Athene (Tritogeneia). 
a. Thyia:Tree of Wisdom: (www.viewzone.com/thyia.html-20k) 

b.(www.homestead.com/wysinger/ancientafrica.html.98k) 

Fig. 48: Siyah figürlü Amphora, yaklaşık İö 530-520. Ressam Lysippides tarafından yapılan eserde, 
Siyahi Apollon çaldığı lir’le yine Siyahi Dionysos ve kanatlı ayakkabı giymiş Hermeias’ı eğlendiriyor. 
(www.chrysler.org/wom/images/amphora_thumb.jpg) 

Fig. 49: Orvieto’da, Golini I mezarındaki duvar resminde, Atys’in lykeios olarak tasvirini gösteren 

fresko (Bargellini, P. 1960). 

Fig. 50: Zakiev’e göre, “Ağaç totemli halk”anlamına gelen Agathyr’lere (Agathir) adını veren 

totemlerden, Amerikan Kızılderililerine ait kartal başlı, ağaçtan yapılmış bir totem örneği. a= Tepe 

noktasında kartal başı (Yedi kandilli Süreyya-Pleiades); b. Bunun altında, kartal kanatlarının arasında 

ve göğüs üzerinde, stilize Gorgo başı (Tüylü kotuz, Yak öküzü), Erg nehrinde ölen tüylü kotuz’un ölü 

ruhunu temsil ediyor; c.Kartal kanatları; d.= Bunun altında, Gorgo’nun lavlar arasında ilk görünümü, 

henüz hayattayken; e= Gorgo, kolları arasında tuttuğu ölmüş insanı (yüzü beyaza boyanmış, 

felaketlerde ölen onbinlerce insanı temsil ediyor) kollarının altından kavramış, kucağında taşıyarak, 

onu beraberinde, göğe doğru ölüm yolculuğuna çıkarıyor. Yani Gorgo başı, Erg nehrinde yaşanan 

korkunç felaketlerdeki ölümü simgeliyor 
(Us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/travel/tg/lp/1), uyarlama. 

Fig. 51: Türk ve Moğollarda, şaman’ların ve ruhların, tono’dan göğe doğru kartal şeklinde uçtukları 

inancına dayalı mitos kapsamında, Ülker burcunun (Pleiades, M45, Yedi Kız Kardeş, ya da Yedi 

Kandilli Süreyya) kartal şeklinde görülmesine ait modern betimleme (kroki). 
Fig. 52: 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 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 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 et 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. 
a. (www.eso-garden.com 

    Dancing Mask - Nootka, 1915) 

b. Coe, M. D. 2002. 
Fig. 53: Odysseus. 
(odyssey_08540.tripod.com/odysseus2.jpg) 

Fig. 54: a. Phorkys. Alnının üstünden çıkan antenleri ve belden aşağısı istakoz formlu balık şeklindeki 

deniz tanrısı; b. Odysseus’un geri dönmemesi nedeniyle üzülen Penelopeia, yataklara düşüyor 

a. (upload.wikimedia.org/.../120px-Phorcys.jpg) 

b. (www.great-romances.com/wp-content/Odysseus02.jpg) 

Fig. 55: Telemakhos ve Penelopeia, Odysseus’un sarayında bir arada konuşurlarken. 
(iws.ccccd.edu/jmiller/Penelope_Telem.jpeg) 

Fig. 56: Nestor ve Menelaos bir arada, ayakta konuşuyorlar. 
(www.uark.edu/.../graphics/homer_nestor1.jpg) 
Fig. 57: Attika’dan. Amasis ressamı imzalı Siyah figürlü bir Amphora. üzerinde, Menelaos’un, karısı 

Helene’yi ilk gördüğü an tasvir edilmiş. Yaklaşık, İÖ 550. 

http://www.historyforkids.org/.../pictures/shabaka.jpg
http://www.viewzone.com/thyia.html-20k
http://www.chrysler.org/wom/images/amphora_thumb.jpg
http://www.great-romances.com/wp-content/Odysseus02.jpg
http://www.uark.edu/.../graphics/homer_nestor1.jpg
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(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...) 

Fig. 58: Lübnan’da, Beyrut sahillerinde Güvercin mağaraları (Oyuk kayalar) ve Proteus’un foklarla 

kıyıya çıkıp uzandıkları sahil şeridi. 
Discover Lebanon>Photo Gallery>Beirut>The Pigeons Grotto: 

(www.discoverlebanon.com/photo_gallery.php?photoid=59-7k) uyarlama. 

Fig. 59: Taliplerin gemisi, Asteris adasının (Kefalonia-Kefalonya) iki ağızlı limanında (A) 

Telemakhos’u bekliyor. 
(www.nostostudios.gr/images/kefalonia-map.gif). (Uyarlama, Atalay, Y.). 
Fig. 60: Kalypso, Odysseus deniz kıyısında düşünceli otururken, Zeus’un emrini kendisine bildiren 

Hermaias’ın sözlerini iletiyor ona. 
(www.drgeorgepc.com/disArchSymbOdysseusCalypso.jpg) 

Fig. 61: Homeros’a göre, Odysseus’un esin perisi Mousa’ya seslenişiyle başlayan serüveninde 

(Odysseia, XII. 260 - 373) Helios’un adasındaki (Bali-14) olaya kadar olan planlı seyahati ve 

sonrasına ait yol haritası. Odysseus’un Uzak Doğu’ya gidiş yolu Romen (kırmızı), dönüş yoluysa 

normal rakamlarla (mavi-beyaz) gösterilmiştir (Hrt. Atalay, Y.). 
Fig. 62: Odysseus, Pallas Athene’nin Afrika’daki kenti Skherie’de, Palladion heykeliyle birlikte. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...) 

Fig. 63: Athene tritogeneia, kenti Skherie’deki Tritonis gölü kenarında, sisli bir havada Pallas’la 

oynarken, kendisini bulmaya çalışan çocuk Pallas’a, elindeki kargısıyla, sisin arkasından uçarak gelip 

saldırıyor. Az sonra Zeus asteropetes, kızı için telaşlanıp aigis’ini (şimşek) Pallas’ın karşısına 

dikecektir. 
 (climate.uvic.ca/.../lake_fog.lrg.jpeg), 

(www.templeofthepresence.org/images/Pallasath...),(briefcase.pathfinder.gr/…/0/Palas+Athena.JPG), uyarlama. 

Fig. 64: Büyük olasılıkla sol elinde aigis kalkanı, sağ elinde mızrağı ve yüksek tolgası, göğüslerini 

açıkta bırakmış, kalın kıvrımlarıyla deri havası veren peplos’uyla, Tritonis gölü çevresindeki kızlarla 

oyunlara katılıp Pallas’ın ölümüne neden olan Siyahi Athene. Tanrıçanın bu heykeli, Homeros ve 

Herodotos’un Athene Tritogeneia’sına çok benziyor. 

(www.holycross.edu/.../athena/athena1.JPG) 

Fig. 65: Odysseus karnını doyurduktan sonra, Nausikaa ve hizmetkarlarıyla yola çıkma hazırlığı 

yapıyor. 
(media2.web.britannica.com/.../98/10298-004.jpg) 

Fig. 66: a. Kâşgarlı Mahmûd’un haritasında Okeanos (Denizler yeşil) ve Novaya Zemlya (hh); b. 

Novaya Zemlya-Aithiopia (Kızıldeniz) doğrultusunda, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran, 

varsayımsal sınır çizgisi. Bu çizgi aynı zamanda, Tokar’ların Aithiopia’dan Taklamakan’a giderken 

takip ettikleri yola işaret ediyor. 
a. Kâşgarlı Mahmûd, 2005. Uyarlama, Atalay, Y. 

b. Hrt. Atalay, Y. 

Fig. 67: Iry-Hor’un ahşaptan yapılmış Ka heykeli. Gözleri kaya kristali ve kuars’tan yapılmış. Eser 

mükemmel bir işçilik gösteriyor. 

Kahire Mısır Müzesi: Env. No: 30948. 1,70 x 0.27 m. 
(www.globalegyptianmuseum.org/images/EMC/_400/...) 

Fig. 68: a. Akrep krallar dönemine ait bir mezar kabartması. Sağ üstte güneş sembolü.bunun sol alt 

yakınında akrep figürü betimlenmiş.  Sol arkasındaki yelpaze ve yüksek külahı, kral olduğunun 

işaretleridir. Olasılıkla kral Ka’dır; b. Narmer’e ait topuzbaşı eser. 
a. King Scorpion-Wikipedia, the free ewncyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/King_Scorpion-29k) 

b. Narmer Macehead - Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/Narmer_Macehead-19k) 

Fig.  69: a. I. Sülale’den, Yukarı ve Aşağı Mısır’ı ilk kez birleştiren kral Narmer (Aha-Menes, İÖ 

3100 ); b. Narmer’in oğlu Hor-‘Ah, a, Men. Her ikisi de tipik Moğol, Çin ve Orta Asya Türklerine 

benziyor. 
a.(www.prntrkmt.org/pharaoh/pict/narmer_menes.jpg) 

b. (img186.imageshack.us/.../cabezareymenesef5) 
Fig. 70: a. Narmer paletinin ön yüzü; b. Paletin arka yüzü. Victory Palette of King Narmer-Front side Wall 

Plaque: (www.aurorahistoryboutique.com/S000295.htm-33k). 

Fig. 71: Narmer paletinde, ön ve arka yüzün, üst orta bölümündeki tamga’dan ayrıntı. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...) 

http://www.discoverlebanon.com/photo_gallery.php?photoid=59-7k
http://www.nostostudios.gr/images/kefalonia-map.gif
http://www.drgeorgepc.com/disArchSymbOdysseusCalypso.jpg
http://www.holycross.edu/.../athena/athena1.JPG
http://www.aurorahistoryboutique.com/S000295.htm-33k
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Fig. 72: Pallas (Sis) Athene, küçük bir kız görüntüsünde, sisler arasında sol eli ve sağ elindeki 

mızrağıyla, Odysseus’a yol gösteriyor. 
(z.about.com/.../1/0/r/5/2/OdysseusWSon.jpg) 

Fig. 73: Hizmetkar, Alkinoos’un karısı Arete’nin dokuduğu gömlekle abayı, Nausikaa’nın emri 

üzerine, Odysseus’a giymesi için uzatıyor. 
(antiquitatis.com/.../odysseus.jpg) 

Fig. 74: Odysseus ve adamlarını Lotus yerken gösteren temsili resim. Buradaki Lotus bitkisi, o 

zamanlar Asya, Afrika ve Akdeniz civarında, herkezce bilinen bir Lotus çeşididir. 
Lotophagi-Wikipedia, the free  encyclopedia: (www.en.wikipedia.org/wiki/Lotophagi-14kn)  

Fig. 75: a. Mitolojik tasvirlerle süslü siyah figürlü bir tabağın üzerinde; ortada Nereus ve Herakles, 

kenarlarda Nereus Kızları, Hesperid’ler; b. Bir Korinth hydria’sı üzerinde, üstte Hesperid’ler, altta 

Gorgo başı. 
a. (www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg) 

b. (rubens.anu.edu.au/.../damon_painter/8011.JPG) 

Fig. 76: Madagaskar Elması olarak bilinen “Hydnoraceae-l’Hydnora esculenta-fruit of the earth 

(voantany)”nin doğada bulunuş şekliyle ikiye bölündüğünde, içindeki meyvesinin görünümü. 
a. Hydnora cf. Esculenta: (bibliofile.mc.duke.edu/gww/Berenty/plants/Hydnora-esculenta/-15k) 

b. (www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/image...) 

Fig.77 : Büyük bir olasılıkla, Nuh’un gemisinin karaya oturmuş olabileceği,  günümüzde Tanzanya-

Kenya sınırı üzerindeki Kilimancaro dağından görünüm.  
(Vakantielanden.net/image/tanzania-klimanjaro.jpg) 

Fig. 78: Afrika’da yetişen ve yaşları 5 bin yıla erişen, Herakles direklerine benzetilmiş “Baobab” 

ağaçları. Baobab’ların boyları 18 m., gövde çaplarıysa 7-11 m’yi buluyor. 
Allée des Baobabs 2: Photo by Photographer Axel Guillebastre…: (photo.net/photodb/photo?photo-id=2990475-

22k)  

Fig. 79: Nereid’lerden biri, sağ elinde Altın elma, sol eliyle bir yunusa tutunmuş. 
(www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg) 

Fig. 80: Madagaskar’da yaşayan lemur’lardan iki örnek: a. Verreaux’s sifakas; 

b. Eulemur coronatus [Golden crowned lemur (Altın taçlı lemur)-Ankarana] 
a. Lemurs of Madagascar: (www.wildmadagascar.org/wildlife/lemurs.html-42k) 

b. Madagascar Pictures: Animals: (www.kuederle.com/Madagascar/Pictures/Animals.html-6k)  

Fig. 81: Madagaskar elmasının (l’Hydnora esculenta-Altın elma) yeryüzünde yetiştiği bölgeler. 
Parasitic Plant Connection-Hydnoraceae: (www.parasiticplants.siu.edu/Hydnoraceae/index.html-13k). 

Uyarlama, Atalay, Y.  

Fig. 82: İÖ 7. yy sonu - 6. yüzyıl başlarına ait siyah figürlü Arkaik bir vazo. Ağız kenarında, Odysseus 

tarafından Poseidaon’un oğlu Polyphemos’un tek gözünün çıkarması mitosu betimlenmiş. 
(www.utexas.edu/.../images/16polyphemus.jpg) 

Fig. 83: Odysseus ve arkadaşları, mitoslardaki eski yorumlara göre, Polyphemos’un tek gözünü (çok 

tepeli dağın krateri) kör ediyorlar. 
(www.wayland.k12.ma.us/high_school/english/web...) 

Fig. 84: Borneo adasında, deniz kıyısını takip eden tunç dağlar (Gunung tapis trek). 
BOAC singapore: (www.boac-on 

line.com/explore/malaysia.html-27k) 
Fig. 85: Borneo adasında, Odysseus’un bahsettiği Tunç dağlar. Kinabalu Trek dağı. 
BOAC singapore: (www.boac-online.com/explore/malaysia.html-27k ) 
Fig. 86: Borneo’da (Odysseia’da Aiolos) Stong şelalesi ve Gua Musang mağarası. 
BOAC singapore: 

(www.boac-online.com/explore/malaysia.html-27k)  

Fig. 87: Ölüleri mumyalayan ve onların ruhlarını yeraltı dünyasına götüren çakal başlı tanrı Anubis 

(Anpu, Inpu, Ienpw, Imeut) ve Tanrı Djehuti (taçlı İbis, maymun baboon): A= Panonun üst frizinde, 
sol tarafta, az sonra Anubis’in gelip alacağı ölü ruh, Amenta sembolü (Ölüm. Amenti=Uzayın gizemli 

karanlıkları) önünde yalnızca doğruları söyleyeceğine tüm tanrılar önünde yemin ediyor. Amenta’nın 

sağında, en başta olasılıkla tanrı Ra, bunun arkasında Osiris ve önem sırasına göre diğer tanrılar 

dizilmiş. Önemli tanrılar ellerinde, ölümsüz hayatın simgesi olan birer Ankh tutuyorlar. Arka 

sıradakilerde bu simge yok. Her figürün üstünde, kimliklerini gösteren yazılar, Yazıcı tanrı Djehuti’ye 

ait. B= Panonun alt frizinde; 1.  Anubis, üst panodaki aynı kadını elinden tutmuş, onu insan ruhunun 

olgunluk derecesinin tartıldığı mekana getiriyor; 2. Anubis, ruhu tartarken Djehuti, tartıda ortaya çıkan 

http://www.theoi.com/image/greek-nymphs-nereids.jpg
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sonuçları kendisine bildiren tanrı Ammut’un (Amemait-Ammam) söylediklerini kayda geçiriyor. 

Tartının içindeki yazıt, Aker’in Djehuti’ye söylediklerini gösteriyor; Tartının üzerinde boydanboya 

yazıt dizisi, ölü ruhun, yaşamında yaptığı iyilik ya da kötülüklere işaret ediyor; 3. Tartı işlemi biten 

ruh, Aah (Âa-Āh, Aa, Ah, Aos, Iah, Aah Tehuti, Aah Te-huti) tarafından Ölüler ülkesinin tanrısı 

Osiris’in huzuruna çıkarılıyor. Ra, kanatlarıyla Osiris’i koruyup kolluyor. Osiris’in sol üstündeki 

Nekhbet, kanatları arasındaki pençeleriyle tuttuğu bir tüyle, Hades’te oturan Osiris’i serinletmeye 

çalışıyor. Osiris’in önünde açmış durumdaki lotüs, zamanın sabah olduğunu, üzerindeki ölü ruhlar ise 

gerçeğin varlığına işaret ediyor. Yani, ruhun tartı işlemleri gece yapılmış. Osiris, sağ elind “Ankh”, sol 

elinde ise asa ve harman döveni’ni tutuyor. Osiris’in tahtının arkasında kız kardeşleri İsis ve Nephtys 

ayakta duruyorlar. 
Petroglyphs Pictographs Cave Paintings Geoglyphs-Crystalinks: 

(www.crystalinks.com/petroglyphs.html-20k)  

Fig. 88: Mısır tanrısı Aah’ın Osiris, Te-huti ve Thoth kılığına büründüğü zamanki görünümleri. 
Aah (god) – Wikipedia, the free encyclopedia: 

(En.wikipedia.org/wiki/Aah_(god)-19k), uyarlama. 

Fig. 89: Lamos’un sarp kalesi. Filipinler Manila’da, şaşırtıcı (inanılmaz) kayalık ve sarp doğal kale? 
(jacktrout.manilasites.com)  

Fig. 90: Manila’da Lamon körfezini gösterir harita. Liman, Odysseus’un anlatılarına olan son derece 

benzerliğiyle dikkat çekiyor (Hrt. Atalay, Y.). 

Fig. 91: Lamon limanının günümüzdeki görünümü. Odysseus’un gemilerinin dibe kadar girip sırt sırta 

bağlandıkları liman. 
Lamon bay: (www. Members.tripod.com)  

Fig. 92: Odysseus’un gemisinin palamarını bağlamış olabileceği, Lamon körfezinin girişindeki 

kayalar. 
Atimanon Online: Points of interest: (www.atimonan-quezon.com/interest.php-26kn)  

Fig. 93: Taal (Tagaytay) volkanı ve yakınındaki tepeler. (cache.virtualtourist.com/3160997 

Taal_Volcano...) 

Fig. 94: Odysseus, Kirke’yle beraberliğinin tadını çıkarıyor. 
(www.reproarte.com/.../odysseus_und_circe.jpg) 

Fig. 95: Tarçın (cinnamon) bitkisinin doğada bulunduğu şekli, çiçeği ve köklerinden çıkarılan tarçın. 

a. Cinnamon: (www.agrigddinc.com  b. Grafikler; Cinnamon: (www.millermats.com)  

Fig. 96: a. Zencefil (Ginger) çiçeği; b. Zencefil kökü (Rhizoma). 
a. Ginger: (www.kumadoco.net)  

b. Ginger: (www.biothemen.de)  

Fig. 97: Odysseus Aiaie adasından ayrılırken, Kirke ona yol gösteriyor. 
(www.aug.edu/~cshotwel/Odysseus.Sirens.jpg) 

Fig. 98: a. Jataka stelinde,  naratif üsluptaki olağanüstü Nuh tufanı tasviri., Çin ovasının Sarıdeniz’e 

bakan alçak kıyılarında, palmiye ve servi ağaçlarıyla kaplı, günümüzdeki Lianyungang (Xinhailien) 

kıyıları. Tanrılara yakaran insanlar, Tusunamide ters yüz olan sallar ve Nuh’un gemisi; b. Historia 

Tolteca Chichimeca’da yer alan ünlü resim. Resim, Townsend’e göre, “Culhuaca’nın kıvrımlı 

tepelerini ve dağın rahmi biçimindeki yedi mağarayı (Chicomoztoc) betimliyor. İçinde yedi kabile var 

ve bir rahip büyülü malzemesiyle girişe vuruyor” şeklinde yorumlanmış. Eser bize göre, Erg nehrinin 

nadir tasvirlerinden biri. A-A= Erg nehri kıyıları (Akheron); B= Pyriphlegeton (Hoang-Ho); C= 

Kokytos (Yang Çe); D= Her iki nehrin, birbirlerine yakınlaştıkları Sichuan’da, Chengdu merkezli 

Hades bataklıkları (Soğuk bataklıklar).  Soldaki beyaz (batı) Tenger’lerin sünnetli, sağdaki siyah 

(doğu) Tenger’lerinse sünnetsiz olması, Mısır’daki sünnet geleneğinin nereden geldiğine de işaret 

ediyor. 

a. Time and space in chinese narrative paintings of han and the six:   

    (ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.htm.99k) 

b.Townsend, R. F. 2001. 

Fig. 99: Odysseus, Hades bataklıklarına varmış, Kirke’nin öğütlediği kurbanları sunuyor. Tasvirde, 

Kirkenin söylediği taşın, gerçek taşlar olarak algılandığı anlaşılıyor. O zamanlar, stellerin olmadığının 

sanıldığı ortada. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...) 

Fig. 100:  Mitoslara göre, Japonya-Çin arasındaki Akheron ırmağına dökülen üç kutsal nehir ve  

Sichuan’da, Chengdu merkezli Soğuk (Hades-Sichuan basin) bataklıkları (Hrt. Atalay, Y.). 

http://www.atimonan-quezon.com/interest.php-26kn
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Fig. 101: Yolculukları sırasında açlıktan kırılan Odysseus ve arkadaşları, yeşil otlakları ve büyük baş 

hayvanlarıyla ünlü Bali adasına çıkıyorlar. 
(www.cvco.org/.../images/2025.jpg) 
Fig. 102: 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) 

Fig. 103: a. Kuzey Vietnam’da her yıl geleneksel olarak kutlanan Co Loa festivali, Ay takvimine göre 

birinci ayın 6-16’sı arasında kutlanıyor. Festivalde, en önde, maden, tahta, su, ateş ve toprağı temsil 

eden bir bayrak taşınıyor. Festival, çalınan çeşitli müzik ve kurbanlarla devam ediyor. Resimde, 

volkanik lavları temsil eden, üzeri sarı ve kırmızı renklerle süslü ejderin temsili kuklası; b. Aynı 

festivalde, arka panoda Gorgo başlı dragon önünde kırmızı şaman kıyafetli figürler. Önde solda, 

şapkalı, sağ yumruğunu çenesine dayamış naif figürle, bunun sağında, şişmanca, daha kaba 

görünümlü, çarıklı figürler, hayal perdesindeki Hacivat Karagözü ve onların giysilerini hatırlatıyor.   
Vietnam Travel Guide-Festivals in the North:  

(www.vietnam.sawadee.com/festnorth.htm-47k) 

Fig. 104: 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; 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...: 

    (www.theoi.com/Pontios/Gorgones.html-75k)  

c. Huaca de La Luna: (www.arqueologia.com.ar/peru/laluna.htm-23k)  

Fig. 105: a. Gölge oyununda, ayaklarındaki çarıklarla karşılıklı dans eden iki Çinli kız; b. Oyunu 

oynatan “hayalci”nin önünde, Türklerinkini hatırlatır, ayağı çarıklı bir figür. 
c. Shadow Theatre-The King’s Garden-Chinese Restaurant in...: (www.thekingsgarden.com/shadow.html-9k)  

d. History of Chinese Shadow Play: (www.chinaculture.org/gb/en_madeinchina/2005 

12/05/content_76667.htm-13k)  

Fig. 106: Masalsılara göre Odysseus, Seirenler’den korunmak için, kendini geminin direğine 

bağlatmış. Seirenler ise, yakınına kadar sokulup çığlıklarını ona duyurmak istiyorlar. 
(bridalbird.files.wordpress.com/2008/05/draper...) 
Fig. 107: Odysseus’la Seiren’lerin mücadelesini gösteren, İÖ 5. yüzyıla ait kırmızı figürlü bir vazo 

resmi. 
(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...) 

Fig. 108: Masalsı anlatımlara uygun bir canlandırmada, Skylla  (ejder), arka plandaki kayaların 

arasındaki Odysseus’un gemisine saldırıyor. 
(www.skylla.co.uk/images/scylla.jpg) 

Fig. 109: Lombok adası çevresindeki mercan kayalarından (Seiren’ler) görünüm. Esintide çipildeyen 

deniz ve kayalara vuran rüzgarda, Seiren’lerin sesleri hissedilebiliyor. Rinca adası etrafındaki mercan 

kayaları. 
Diving in Lombok: Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, Senggigi...:  

(www.starfish.ch/dive/Lombok.html-39k)  

Diving in Komodo İsland, Rinca, Sangegang, Montong and Banta (Nusa...: 

(www.starfish.ch/dive/Komodo.html-59k)  

Fig. 110: Lombok adasının kuzeyinde, Gunung Rinjani Ulusal Parkı  içindeki Kharybdis (Rinjani 

volkanı), Zeus ve Pallas’la birlikte.  (www.ponty.dk/rinja01a.jpg) 
Fig. 111: Lombok’ta Gunung Rinjani Ulusal parkında Kharybdis’in (Rinjani volkanı) bulunduğu 

yer(A) ve Nusa Penida adasının, Bali’yle Lombok adaları arasındaki konumu; b. Nusa Penida adası, 

ayrıntı. 1, 2. Büyük ve küçük “Kıranlar kayalığı”; 3. Büyük olasılıkla Kristal körfezindeki Skylla’nın 

mağarasının bulunduğu iki kıranlar arası alan. 
Liveabroad Bali-Penida-Bali-Liveabroad to Nusa Penida, Indonesia: 

(www.bidbali,diving.com/eng/liveabroad-bali-penidal/23k). (Uyarlama, Atalay, Y.). 

Fig. 112: Nusa Penida’da, adanın kuzeybatı köşesi kıyıları. Kristal körfezinde, denize doğru uzanan ve 

Skylla’nın gümbürtüsüyle sarsılan, biri diğerinden daha küçük iki kaya. Kıranlar. 1= Olasılıkla 

http://www.cvco.org/.../images/2025.jpg
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üzerinde incir ağacı olan büyük kaya; 2= Diğerinden daha küçük boyuttaki kaya çıkıntısı; 3, 4= Skylla 

olabilecek mağaranın, olası yerleri.  
Liveabroad Bali-Penida-Bali-Liveabroad to Nusa Penida, Indonesia: 

(www.bidp-balidiving.com/eng/liveabroad-bali-penida/23k)  

Fig. 113: Nusa Penida’da, deniz içindeki Skylla (Yarasa) mağarası girişi. 
Liveabroad Bali-Penida-Bali-Liveabroad to Nusa Penida, Indonesia: 

(www.bidp-balidiving.com/eng/liveabroad-bali-penida/23k)  
Fig. 114: Günümüzde, “Tanrıların Adası” olarak da anılan Bali’de, Odysseus’un arkadaşlarının ziyafet 

çektikleri Helios’un beyaz ineklerinden biri. Bu hayvanlar, günümüzde bile hâlâ daha kutsal 

sayılıyorlar. 
(blog.baliwww.com/images/taro/taro02.jpg) 
Fig. 115: Bali’de, geleneksel festivallerde kullanılan Gorgo başlarıyla, volkanlardan akan lavları 

temsil eden büyük boyuttaki ejder kuklası. 
(www.escapeartist.com/.../p_masks0100.jpg 
goasia.about.com/images/baliwww/ngabenx1.jpg) 
Fig. 116: a. Lemuria’nın (MU kıtası) sembolü “güneş çarkı-svastika-gamalı haç”; b. Günümüzde, 

Konya’da Mehmet Girgiç’in yaptığı keçe halıdaki gamalı haç motifi. 
(www.turkotek.com/salon_00104t4.htm -18k) 

Fig. 117: Penelopeia İthake’ye dönen Odysseus’u karşılamış, karşılıklı oturuyorlar. Penelopeia, bir 

taraftan onun anlattıklarını dinlerken, diğer taraftan ona merak ettiği soruları soruyor. 
(cache.eb.com/eb/image?id=95832&rendTypeId=4) 

Fig. 118: Odysseus İthake’ye döndüğünde, karısı Penolopeia’nın talipleriyle mücadele ediyor. 
(www.mlahanas.de/.../Images2/OdysseusSuitors2.jpg) 

Fig. 119: İthake’ye döndükten sonra, sarayının kahyası yaşlı Eurykleia, Odysseus’un 

ayaklarını yıkayarak ona hizmet ediyor. Odysseus’u özlediği ve taliplerden kurtulması 

nedeniyle memnun olduğu belli.(pages.cabrini.edu/jzurek/homer/images/Odysseu...) 

Fig. 120: Platon’un anlatılarına göre: Poseidaon…kızın oturduğu tepenin etrafını bir sıra denizden (1. 

sıra: Hint Okyanusu-Kızıldeniz-Akdeniz ve Atlas okyanusu), bir sıra karadan (2. sıra: Avustralya, 

Endonezya adalarından Japon adalarına kadar- Asya-Avrupa-Kuzey ve Güney Amerika), bir sıra 

denizden (3. sıra: Pasifik okyanusu), bir sıra karadan (4. sıra: Arktika ve Antarktika) yapılmış, ve en 

büyükleri en küçüklerini içine alan, halkalarla çevirerek ayırmış. Bu halkaların ikisini denizden (I= 

Hint okyanusu, Kızıldeniz, Akdeniz ve Atlas okyanusu; II= Pasifik okyanusu), üçünü de karadan 

vücuda getirdi (1= Ortada Afrika; 2= Bunu çevreleyen dairede, Avustralya, Endonezya adalarından 

Japon adalarına kadarki kıta (MU), Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika kıtaları; 3. Bunları da 

çevreleyen Arktika ve Antarktika) ve onları adanın (Afrika) ortasından başlayarak, her taraftan aynı 

uzaklıkta bir daire şekli vermiş.  Platon, burada açıkça yeryüzü kıtalarından bahsediyor. Atlantis 

dediği kıtanın batık bir kıta olmadığını, yeryüzündeki kıtalara “ikiz kıtalar” denmesinden anlıyoruz. 

Aslında, dünyanın batık kıtası Mneseus (MU), tıpkı Kritias’ın dediği gibi ceset haline gelmiş bir hasta 

vücudunu andırıyor: 1. Ortadaki ada (Afrika). a= Poseidaon ve Kleiton’un ilk ikizlerinden kral Atlas’a 

verdikleri Klimancaro (Atlas) dağına kadarki Kuzey Afrika; b. Helenlerce Eumelos, yerlilerin dilinde 

Gadiros denen hükümdara düşen, Klimancaro (Atlas) dağından Gadeiros ülkesine kadar uzanan uçtaki 

topraklar (Güney Afrika); 2. İkinci ikizlerden Ampheres ve Evaimon; 3. Üçüncü ikizlerden ilk doğan 

Mneseus (MU kıtası), arkasından gelen Autokhton; 4. Dördüncü ikizlerden ilk dünyaya gelen 

Elasippos, ikinci ikiz Mestor; 5. Beşinci ikizlerden birincisine Azaes, ikincisine Diaprepes adları 

verilmiş [II. numaralı sarı daire, haritadaki yer yetersizliği nedeniyle görsel olarak küçük tutulmuştur. 

Bu daire, Arktika ve Antarktika dışında, tüm Pasifik okyanusu, Amerika kıtası, Avustralya ve 

Avrasya’yı (üç ikiz) kapsıyor]. (Hrt. Atalay, Y.).    

Fig. 121: a. Su Ladini (Metasequoia glyptostroboides) ağacının görkemli görünümü. 

    (farm2.static.flickr.com/1210/529321238_1dfd01...) 

b.  Sedir ağacı. 
    ( treehuggingfamily.com/wp-content/uploads/2007...) 

c.  Su Ladini’nin iğne yaprakları. 
    (www.msknursery.com/images/plants/metasequoia-...) 

d.  Sedir ağacının iğne yaprakları. 
    (www.seenobjects.org/images/mediumlarge/2005-0...) 

http://www.turkotek.com/salon_00104t4.htm
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Fig. 122: Sarı kare içinde, Merkezi Çin’de Su Ladini’nin yetiştiği bölge. Nuh’un gemisinin hareket 

ettiği Lianyungang’a olan yakınlığıyla dikkati çekiyor. (bp2.blogger.com/.../s320/metasequoia+china.jpg). 

(Uyarlama, Atalay, Y.). 

Fig. 123a: Herodotos’a göre, İÖ  5. yüzyılda Afrika’daki kültürler  (Hrt. Atalay, Y.).  

Fig. 123b : Herodotos’un, Libya Ulusları’nı anlatım planı: 1-2= Mısır’ın batısından başlangıçla, 

Adyrmakhid’ler’den Auseia’lılara kadar (168-180 arası); 3-4, 5= Mısır’dan ikinci başlangıçla, 

Thebai’den Gyzant’larla Tanganyika ve Niyasa göllerine kadar (181-194 arası) (Hrt. Atalay, Y.). 
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Dizin 

 

A 
Aah, 

Aah Tehuti, 

Aah Te-huti, 

Âa-Āh, 

Abaküs, 

Abydos, 

Acastir, 

Acats, 

Acemhöyük, 

Achilles, 

Adem, 

Aden körfezi, 

Adıyaman, 

Afganistan, 

Afrika, 

Aga, 

Agach Eri, 

Agamemnon, 

Agathir, 

Argon, 

Ah, 

Aha Menes, 

Ahşap totemler, 

Aiaie adası, 

Aias, 

Aietes, 

Aigis (şimşek, yıldırım), 

Aigis kalkanı, 

Aigyptos, 

Ainu, 

Aiolos, 

Aiolos adası, 

Aithiopia,  

Aithiop’lar, 

Akadca, 

Akdeniz, 

Aker, 

Akha(lar), 

Akhamenid’ler, 

Akheron, 

Akhilleos, 

Akıncılar bucağı, 

Akrep kral, 

Akrep krallar, 

Aksaray, 

Aksaray İli Kültür ve  

   Turizm Müdürlüğü, 

Akusekijima, 

Alacahöyüklüler, 

Alan’lar, 

Aleksandroupolis, 
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Alkaios, 

Alkali, 

Alkides, 

Alkinoos, 

Alor adası, 

Altay dağları, 

Altın elma, 

Altın taçlı lemur, 

Altın tahtlı Eos, 

Amami adaları, 

Amasis, 

Ambon, 

Amemait, 

Amenta, 

Amenti, 

Amerika kıtası, 

Amhara tepeleri, 

Ammam, 

Amon, 

Amphitrite, 

Amut, 

Ampere, 

Ampheres, 

Amphitryon, 

Anadolu, 

Anhui, 

Ankarana, 

Ankh, 

Anpu, 

Antananarivo, 

Antikleia, 

Antik Ainu’lar, 

Antik Türkçe, 

Antilokhos, 

Antiphates, 

Antsiranana, 

Anubis, 

Aos, 

Apaçi Şamanı, 

Apis, 

Apollonia, 

Apollon Karneios, 

AR, 

Arabistan, 

Arapça, 

Arap İli, 

Arc, 

ArchaeoBlog, 

Ares orakli, 

Arete, 

Arethusa, 

Argo gemisi, 

Argos, 

Arı thyr(sos), 

Arian’lar, 
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Arinna, 

Arjantin, 

Arkaik, 

Arkaik dönem, 

Artemis, 

Arthamas, 

Ase’ler, 

Askenaz, 

Askılı el dokuma tezgahı, 

Astana mezarı, 

Asteris adası, 

Asteropetes, 

Asyalılar, 

Asya piramitleri, 

Asya stepleri, 

Asya Türkleri, 

Aşağı Mısır, 

Aşağı Nubia, 

Aşağı Tokarız Köyü, 

Aşkenaz, 

Ata, 

Atacama çölü, 

Atarantes, 

Athena Nikepheros, 

Athene,  

Athene Polias (Pallas), 

Athene Tritogeneia, 

Atis, 

At kasnısı, 

Atlant, 

Atlantis, 

Atlant’lar, 

Atlas dağları, 

Atlas yıldızı, 

Attika, 

Atik ağırlık, 

Atys, 

Au-ib-Re, 

Auseia’lılar, 

Autolykos, 

Aye-ayes, 

Ay insanları, 

Azerbaycan, 

Aztek’ler, 

Aztlan adası, 

 

B 
Babülmendep boğazı, 

Baharat adaları, 

Balbal, 

Bali (adası), 

Balkanlar, 

Baobab (ağacı), 

Bat cave, 

Batı kızları, 
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Batı kızlarının altın elmaları, 

Batı Sibirya, 

Batı Tenger’leri, 

Batı Tokarcası, 

Bazalt, 

Baykal gölü, 

Beijing, 

Belos, 

Bergama Zeus sunağı, 

Beth, 

Beyaz Hunlar, 

Beyaz Tenger’ler, 

Beyaz Türkler, 

Beyrut, 

Bizans, 

Boreas, 

Borneo (ada), 

Boturuni Kodeksi, 

Bozukkale, 

Brezilya, 

Bronz çağı, 

Brunei, 

Bulgar-Tatarları, 

Bulut tanrı, 

Busiris ressamı Hydriası, 

Büyük Beyaz Piramit, 

Büyük çöl, 

Büyük İskender, 

Büyük Kum çölü, 

Büyük Lös, 

Büyük Sahra çölü, 

Büyük sel, 

Büyük tufan, 

Büyük Viktorya çölü, 

 

C 
Cacaxtla, 

Campeche, 

Cava, 

Cava adası, 

Cebelitarık 

Cebelitarık boğazı, 

Cerigo, 

Cevel Akdar, 

Cezayir, 

Chengdu (vadi), 

Chichak, 

Chichek, 

Chicomoztoc 

Ch’ien-Yun-t’ai Shan, 

Chihuahuan çölü, 

Chou, 

Chou Adamı, 

Chou dili, 

Chou homo erectusu, 
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Choukoutien, 

Chou Türkleri, 

Cinnamon, 

Cmiique, 

Cochimi, 

Coftéecöl , 
Co Loa festivali, 

Comcáac, 
Comodor Dragon, 

Cristal bay, 

Crowned Lemur, 

Chulchi, 

Culhuaca (dağ), 

Cuttle fish, 

Cycnus, 

 

Ç 
Çağlayan şelalesi, 

Çalbi çölü, 

Çatal adası, 

Çatal Höyük, 

Çatal Höyüklüler, 

Çerçen Adamı, 

Çiçek, 

Çifte balta, 

Çin, 

Çin ovası, 

Çin Su sediri, 

Çin Ünüversitesi, 

Çirkin kız kardeşler tepesi, 

Çocuk Pallas, 

Çözgü ağırlıklı el tezgahı, 

Çuha, 

Çuka, 

 

D 
Daktyl, 

Daktylos, 

Danae mitosu, 

Danube, 

Datong, 

Daubentonia madagascariensis, 

Dawenkou, 

Dawn redwood, 

Deb, 

Dedeağaç, 

Demir çağı, 

Demir kapılar, 

Demiurgos, 

Dendritis, 

Deniz ihtiyarı,  

Deukalion, 

Dev çörekotu çiçeği, 

Didrahmi-Stater, 
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Dikmen Köyü, 

Dinyeper, 

Divânü Lugâti’t-Türk 

Djehuti, 

Djehuti’nin evi, 

Dogarma, 

Doğu Afrika, 

Doğu Çin denizi, 

Doğu İranca, 

Doğu Tenger’leri, 

Doğu Tokarcası, 

Dokumacı toplum, 

Dokumak, 

Dokur’lar, 

Dor’lar, 

Doros, 

Dragon, 

Dragon boat, 

Dünya yemişi, 

Dynasty I, 

 

E 
Easter Island, 

Eidothoe, 

Eirene, 

Ejder, 

Ejder kayığı (festivalleri), 

Ejido, 

Ekhidna, 

El Desemboque, 

Elementsel jeokimya, 
El Kab, 

Elpenor, 

Elysion ovası, 

Emerald tabletler, 

Endonezya adaları, 

Enek, 

Eos, 

Epaphos, 

Ephtalites, 

Epthalanos, 

Erebos, 

Erekhteus, 

Erg-enek-on, 

Ergenekon, 

Erg nehri, 

Erhat,  

Eritrea, 

Ermenice, 

Erythreia, 

Eskimo, 

Estonya, 

Ethiopia’lılar 

Ethiopian dynasty, 
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Eti’ler, 

Etiyopya, 

Etiyopya’lılar, 

Etrurya, 

Etrüsk’ler, 

Euenos, 

Eukseinos Pontos, 

Eulemur coronatus, 

Europe, 

Euros, 

Eurykleia, 

Eurylokhos, 

Eurymedusa, 

Eustathios, 

EV15 tapınağı, 

Evenki, 

 

F 
Farsça, 

Fas, 

Fenike, 

Fenikece, 

Fenike’liler, 

Fenike yazısı, 

Fergana, 

Ferula Cominis, 

Filipinler, 

Filistin, 

Finliler, 

Fin-Uygur dilleri, 

Flores adası, 

Flowers of Giant fennel, 

Fok balığı, 

Fo-li-şe-sa-tang-na, 

Formoza, 

Fossa, 

Fossa cryptoproctaferox, 

Fraksiyonlaşma, 

Franz Bopp, 

Freud, 

Friedrich Reinhold Kreutzwald, 

Fruit of the earth, 

Fujian, 

Fuxi, 

 

G 
Gaia, 

Gal golompt, 

Gamalı haç (Güneş çarkı-svastika), 

Garamant’lar, 

Gazi Mustafa Kemal, 

Geb, 

Genç İbis (kuş), 

Ger, 
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Geron Halios, 

Geryoneus, 

Gibraltar, 

Gibson çölü, 

Gigant, 

Gigantomahi, 

Gigantomakhia, 

Ginger, 

Giresun, 

Girit, 

Gobi çölü, 

Gofer, 

Gog, 

Golden crowned lemur, 

Golini I, 

Gomer, 

Gorgo, 

Göksel - Kutsal ikiz, 

Gökyüzü direği, 

Greeks, 

Greko-Romen, 

Guangdong, 

Guangxi, 

Gua Musang mağarası, 

Guatemala, 

Guizhou, 

Gunung Rinjani Ulusal Parkı, 

Gül parmaklı, 

Güneş birliği, 

Güneş çarkı (svastika), 

Güneşin battığı yer, 

Güneşin doğduğu yer, 

Güneş Kursu, 

Güneş sofrası, 

Güneş tanrı,  

Güneş Ülkesi, 

Güney Afrika, 

Güneybatı Afrika, 

Güney Çin denizi, 

Güvercin mağaraları, 

Güzellik tanrıçası, 

 

H 
Hacivat, 

Hades, 

Hades bataklıkları, 

Hâlâ deniz, 

Halib’ler, 

Halikarnasos, 

Ham, 

Hami, 

Hami (kent), 

Han, 

Harzburgite, 

Hasan dağı, 
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Hast adası, 
Hathor, 

Havai, 

Havva, 

Haxöl Iihom, 
Hayalci,  

Hayat Ağacı, 

Hazar denizi, 

Hazar Türkleri, 

Hebe, 

Hebei, 

Heftalit’ler, 

Heisotopik, 

Heka, 

Heksametron, 

Helene, 

Helios,  

Helios’un adası, 

Helios’un sığırları, 

Hellen, 

Henan, 

Hence asafeotida, 

Hepa, 

Hepa-Hebe, 

Hepat, 

Hepatu, 

Hephaistos, 

Hephaistos tapınağı, 

Heptalites, 

Hera, 

Here, 

Herakles, 

Herakles direkleri, 

Heraklesoğulları, 

Herakles tapınağı, 

Hermeias, 

Hermes, 

Hermes Trismegistos, 

Hermitage Müzesi, 

Hesap tahtası, 

Hesperia, 

Hesperid’ler, 

Hesperos, 

Herodotos, 

Herodotos Tarihi, 

Hesiodos, 

Hıdiv, 

Hızlı Ayak, 

Hierakonpolis, 

Hieros Gamos, 

Hike, 

Himalayalar, 

Hindistan, 

Hint-Avrupa, 

Hint-Avrupa dilleri, 
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Hint-İran, 

Hintliler, 

Hint okyanusu, 

Hippotesoğlu Aiolos, 

Historia Tolteca Chichimeca, 

Hitit, 

Hiyeroglif, 

Hoang-Ho, 

Hokkaido adası, 

Hollow rocks, 

Hongshan, 

Homeros, 

Homo erectus pekinensis, 

Hor I, 

Hor-‘Ah, a, Men (Menes), 

Horasman’lar, 

Horus (Şahin tanrı), 

Hotamış Bucağı, 

House of Thoth, 

Hristiyanlık, 

Hsinhailien, 

Hsiung-nu devri, 

Hu, 

Huaca de la Luna, 

Huaştek lisanı, 

Hubei, 

Huitzilopochtli, 

Hunan, 

Hun Hunahpu, 

Hun’lar, 

Hyaonas, 

Hydnoraceae-l’Hydnora esculenta 

Hydria, 

Hyperboreia, 

Hypereia, 

 

I 
Iah, 

Iason, 

Indo-European, 

Iry-Hor, 

I-ta, 

 

İ 
İardanos, 

İç Moğolistan, 

İdanthyrsos, 

Iherzolit, 

İli Wu-suen’ler, 

İllion, 

İlyada, 

İlyon, 

İncinin anası, 

Inishturk, 
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İnkus, 

İon, 

İonca, 

İonya, 

İsimsiz tepe, 

İsis, 

İskandinav, 

İskenderiye, 

İskit, 

İskit’ler, 

İskit-Sarmat’lar, 

İskit-Türk, 

İsmaros, 

İster, 

İtalya, 

İthake, 

 

J 
Jaguar savaşçısı, 

Japon adaları, 

Japonca, 

Japon denizi, 

Japonya, 

Jataka steli, 

Jeoloji Bilimleri Bölümü, 

Jiangsu, 

Jiangxi, 

Jingbohu, 

Jomon, 

Juba (ırmağı), 

June’lar, 

 

K 
KA, 

Kafkaslar, 

Kahire Müzesi, 

Kâhta, 

Kalahari çölü, 

Kalevala, 

Kalevi, 

Kalevipoeg, 

Kaliforniya, 

Kaliforniya körfezi, 

Kalimantan, 

Kalkolitik, 

Kallirhoe, 

Kallistē(i), 

Kalypso, 

Kalypso’nun adası (Seyşel adaları), 

Kalypso’nun mağarası, 

Kamboçya, 

Kamış ülkesi, 

Kandaules, 

Kangar’lar, 
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Kapuas dağı, 

Karadeniz, 

Karadenizliler, 

Kara giysililer, 

Karagöz, 

Kara kalpak, 

Karakum çölü, 

Kara (siyah) silahlılar, 

Karaşahr, 

Karapınar, 

Karneia bayramları, 

Karneios, 

Karni, 

Kazak’lar, 

Kâşgar, 

Kâşgarlı Mahmûd, 

Kebe, 

Keçe, 

Kefalonia, 

Kefalonya, 

Kem, 

Kem erkekleri, 

Kem er’leri, 

Kem halkı, 

Kem’liler, 

Kenya, 

Keor (kent), 

Kepenek, 

Kerasous, 

Kerberos, 

Kerç boğazı, 

Kerykaion, 

Keşiş akbaba, 

Keto, 

Kha.., 

Khan, 

Khalybia’lılar, 

Khalyb’ler, 

Kharit’ler, 

Kharybdis, 

Khazar’lar, 

Khem, 

Khem’in insanları, 

Khemmu, 

Kheper, 

Kheperi, 

Khnum Khemenu, 

Khrysaor, 

Khu-en-ua, 

Kıbrıs, 

Kıranlar (Kayalığı), 

Kırgız Türkleri, 

Kırım (yarımadası), 

Kızıldeniz, 

Kızılderili, 
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Kikon’lar, 

Kimmer’ler, 

Kimmert’ler Ülkesi, 

Kinabalu (Trek) dağı, 

King Scorpion I, 

Kirke, 

Kisimu çölü, 

Kiyuşiyu adaları, 

Klasik Çince, 

Klimancaro, 

Klimanjaro, 

Kodakarajima adası, 

Kokytos, 

Kolorado, 

Komado Dragon, 

koŋ’ka:k 
Konstantinos V. Kopronymos, 

Kore (yarımada), 

Korinth, 

Kostarika, 

Koşucu tanrı, 

Kotyora, 

Kök Türk, 

Kratais, 

Kretas, 

Kretheus, 

Krezüs, 

Kristal körfezi, 

Kroisos, 

Ksuthos, 

Kuandian, 

Kubaba, 

Kuchinoshima adası, 

Kuça, 

Kuça’ca (lisanı), 

Kuğu Ülkesi, 

Kuğular Ülkesi, 

Kunduz, 

Kurt nehri, 

Kushanca, 

Kushan imparatorluğu, 

Kushan’lar, 

Kush’lar, 

Kutup yıldızı, 

Kuzey Amerika, 

Kuzey Chou, 

Kuzeydoğu Çin, 

Kuzey Vietnam, 

Küçük ada, 

Küçükayı burcu, 

Kül Tigin, 

‘kw ı  :k:ε, 

Kybebe, 

Kybele, 

Kyknos, 
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Kyliks,                  

Kyrene, 

Kythera, 

Kythere, 

 

L 
Laertosoğlu Odysseus, 

La Gesta del Guerrero, 

Laistrygon’lar, 

Lakedaimon, 

Lamar, 

Lamon koyu, 

Lamon körfezi, 

Lamos, 

Lamos kalesi, 

Laos, 

Lat, 

Lemur, 

Lemuria (MU kıtası), 

l’Hydnora esculenta, 

Lakonia, 

Lemurya, 

Liangzhu, 

Lianyungang, 

Liaoning, 

Libasyon kabı, 

Libya, 

Libya Ulusları, 

Lidya, 

Likya, 

Litosfer, 

Liwago şelalesi, 

Lombok adası, 

Longang, 

Lotophag’lar, 

Lotosyiyenler, 

Lotus, 

Loulan, 

Lut çölü, 

Luzon adası, 

Lübnan, 

Lydia, 

Lydos, 

Lykeios, 

Lykos, 

 

M 
Maat, 

Macarca, 

Madagaskar (adası) 

Madagaskar elması, 

Mafia, 

Magliabechiano Kodeksi, 

Magnetik, 
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Magog, 

Magnezia, 

Mahajanga, 

Maintirano, 

Maionia’lılar, 

Mait, 

Makhlyes’ler, 

Malazgirt savaşı, 

Malea burnu, 

Maleia burnu, 

Malezya, 

Malia, 

Maluku, 

Manes, 

Manila, 

Mansel, 

Manto, 

Maguey kaktüsü, 

Marcio Trejo, 

Marduk, 

Marienna, 

Mask, 

Massagetai, 

Massaget’ler, 

Mayahuel, 

Mâ, 

Mehdi, 

Mehmet Girgiç, 

Meksika, 

Melankhlen’ler, 

Melankhlenos, 

Memphis, 

Menelaos, 

Mentor, 

Merkezi Çin, 

Merman,  

Mermnad, 

Meroe, 

Mesogeios Pontos, 

Metasequoia glyptostroboides, 

Metron, 

Mezoamerikan, 

Mezolitik, 

Mezopotamya, 

Mısır, 

Mısır yazısı, 

Mimber, 

Minik Fare Lemur, 

Minos, 

Mişigan Ünüversitesi, 

Mnemosyne, 

Mochica, 

Moğol, 

Moğolistan, 

Mojave çölü, 
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Moluccas, 

Molü, 

Molük adaları, 

Morondava, 

Moskova, 

Mousa, 

Mouse Lemur, 

Musevi, 

Mustafa Kemal Atatürk, 

Mutlular adaları, 

Mürekkep balığı, 

Myrmidon, 

Myrmidon’lar, 

Myrmidons, 

Myrsilos, 

Myrsos, 

 

N 
Naisithoos, 

Naja naja oxiana, 

Nakanoshima, 

Namibya çölü, 

Narmer, 

Narmer’in kartuşu, 

Narmer paleti, 

NARMR, 

Na-tao(u)-ni-li, 

Nausikaa, 

Necef çölü, 

Negidal, 

Nekhbet, 

Neleusoğlu Nestor, 

Neolitik, 

Nepal, 

Nephtys, 

Nereid’ler, 

Nereus, 

Nereus Kızları,  

Nestor, 

Nikaragua, 

Nikolay Yakovleviç Marr, 

Nil, 

Ni-li, 

Nileos, 

Ninos, 

Nithotep, 

Notos, 

Novaya Zemlya, 

Nuah, 

Nubia, 

Nuh, 

Nuh tufanı, 

Nun, 

Nun kayıkçısı, 

Nusa Penida adası, 
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Nusa Tenggara, 

Nuwa, 

Nübye, 

Nyks, 

Nympha, 

Nymphe, 

Nyuu Wa, 

 

O 
Oculus, 

Odysseia,  

Odysseus,  

Odysseus’un Salı, 

Ogygie (adası), 

Oinokhoe, 

Okeanos, 

Okeanos kızı, 

Okeanos tanrı, 

Okyanus & Atmosfer Bilimleri Koleji, 

Okulus, 

Olympos, 

On(mak), 

Onogur’lar, 

O'odham, 

Opata, 
Ordos, 

Ordu, 

Oregon, 

Oregon Devlet Üniversitesi, 

Oregon çölü, 

Orion, 

Orseis, 

Orta çağ, 

Orvieto, 

Osiris, 

Osmanlıca, 

Osset’liler, 

Oxford Ashmolean Sanat ve Arkeoloji Müzesi, 

Oyuk kayalar, 

Oyuk mağaralar,  

 

Ö 
Ölüler Ülkesi, 

Ölüm denizi, 

Ön Asya, 

Ön-Maya dili, 

Özbek’ler, 

 

P 
Paleolitik, 

Palladion, 

Pallas (çocuk) 

Pallas Athene, 

Panama, 

http://en.wikipedia.org/wiki/O%27odham
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P’an-tou-ni-li, 

Pantheon,  

Papirüs, 

Paris (efsanesi), 

Parth’lar, 

Pasifik okyanusu, 

Patagonya çölü, 

Patraklos, 

Pazırık, 

Pazırık V. Kurganı, 

Pazyryk vadisi, 

Peirithoos, 

Peisistratos, 

Pekin, 

Pelopenez Lakonia, 

Pelt, 

Peltate, 

Pemba, 

Penelopeia,  

Per Djehuti, 

Persbâf, 

Pers düğümü, 

Perseis, 

Persephone, 

Persephone’nin koruluğu, 

Pers, 

Per Tokar (kent), 

Peru, 

Peru çölü, 

Phaiak İli, 

Phaiak’lar, 

Phaistos, 

Pharos, 

Phiy, 

Phorkys,  

Piankhy (kral), 

Pigeons Grotto, 

Pinyin, 

Piy, 

Piye, 

Platon, 

Pleiades, 

Polillo adası, 

Plinius, 

Poseidaon,  

Poseidaon Erekhteus, 

Poseidon, 

Poyphemos,  

Predynasty, 

Primatlar, 

Promis, 

Protesilaos, 

Protesilaus, 

Proteus, 

Protodynasty, 
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Punta chueca, 

Pushya, 
Pylos, 

Pyriphlegeton, 

Pyrrha, 

 

Q 
Qeb, 

Qizilchoga, 

Quetzalcoatl, 

 

R 
Ra, 

Rapa-Nui (ada), 

Re, 

Réunion adası, 

Rhadamantys, 

Rhea, 

Rhizoma, 

Rhyolite, 

Rifat, 

Rinca adası, 

Rinjani volkanı, 

Rithat, 

Ritüel, 

Ro, 

Rodophos, 

Romalılar, 

Rubil-hali çölü, 

Rue, 

Rue-Ruta graveolens, 

Ruta graveolens, 

 

S 
Saa, 

Saka, 

Sakae, 

Sakaes, 

Saka’lar, 

Sakara, 

Sakes, 

Salmaneus, 

Sam, 

Samanyolu, 

Sami, 

San Estaban, 

San Fransisko, 
Sanskritçe, 

Santa Cruz, 

Saracenia, 

Sardeis, 

Sardes, 

Sarıdeniz, 

Sarıkaya sarayı, 
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Sarmat, 

Sarmat’lar, 

Sasani Persleri, 

Sauromat’lar, 

Savramat, 

Schwaner dağları, 

Scyth, 

Scythian, 

Sedef, 

Sedef otu, 

Sedir ağacı, 

Seiren’ler, 

Sekhem Ka, 

Sekhen, 

Sekiz kutsal kent, 

Selçuklular, 

Senneh, 

Seres’ler, 

Serica, 

Sericians, 

Serika, 

Seri’ler, 

Serket I, 

Ser’ler, 

Seychelles, 

Seyşel adaları, 

Shaanxi, 

Shandong, 

Shang, 

Shanxi, 

Sia, 

Sibir İli, 

Sibirya, 

Sichuan basin, 

Sichuan (Eyalet), 

Sidon, 

Sieg, 

Siegling, 

Si Kiang, 

Silphion bitkisi, 

Silphium, 

Sinae, 

Sinae’ler, 

Sinhailien, 

Sinjan (Sincan) Özerk bölgesi, 

Sisyphos, 

Siyah figür, 

Siyahi Athena, 

Siyahi Athene Tritogeneia, 

Siyahi Dionysos, 

Siyah Tenger’ler, 

Siyama Jātaka, 

Skherie, 

Skylla, 

Skylla’nın mağarası, 
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Slavca, 

Socáaix, 

Sogt’lar, 
Soğuk bataklıklar, 

Soğuk döğme, 

Somali, 

Sonora, 

Spondaios, 
St. John tepesi, 

Strabon, 

Styks, 

Suakim, 

Subar’lar, 

Sudan, 

Su Ladini, 

Sumbawa adası, 

Suriye, 

Suriye çölü, 

Suwanosejima adası,, 

Sülale I, 

Sülaleler öncesi dönem, 

Sümerce, 

Sümer’ler, 

Sün’ler, 

Sünnet, 

Svastika, 

Swāñce 

Swāñco 

Swan lake, 

 

Ş 
Şafak kırmızısı ağaç, 

Şafak tanrı, 

Şaman, 

Şamanizm, 

Şenşii (Shaanxi), 

Şenşi (Shanxi), 

Şeytantersi, 

 

T 
Taal (Tagaytay) volkanı, 

Tabasco, 

Taçlı İbis (kuş), 

Taçlı Lemur, 

Tagaytay adası, 

Tahar çölü, 

Taharka, 

Taharka Aesiopis, 

Taharqa, 

Tahéjöc, 

Tahia’lar, 
Tairajima adası,, 

Taiwan, 

Takarajima adası, 
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Takhar idari bölgesi, 

Taklamakan-Gobi iç denizi, 

Taklamakan (çöl), 

Tal-tuar, 

Talipler, 

Tamga, 

Tamu, 

Tanrı dağları, 

Tanrılar toplantısı, 

Tanrıların adası (Bali), 

Tanzanya, 

T’ao-t’ieh, 

Tar çölü, 

Tarçın, 

Tarım havzası, 

Tarkhan, 

Ta shemau, 

Taşpınar, 

Taşpınar Mahallesi, 

Tav-tau, 

Tauer, 

Tauran’lar, 

Taur>os 

Tavr, 

Tavria, 

Tavr’lar, 

Tayland, 

Tayvan, 

T.C. Kültür Bakanlığı, 

Teiresias, 

Telemakhos, 

Telepylos, 

Tenger, 

Tepegöz, 

Tepegöz’ler,  

Terpikeraunos, 

Teselya, 

Tethys, 

Tetzcocolu, 

Tevfik Paşa, 

Tevrat, 

Thasos Heraklesi, 

The Island of the Gods, 

Thebai, 

Theogonia, 

Themis, 

Theseus, 

Thoku adası, 

Tholeiite, 

Thoosa, 

Thot, 

Thoth, 

Thrakia, 

Thrakians, 

Thrak’lar, 
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Thyia, 

Thyrak, 

Thyrsos, 

Tiahuanacu, 

Tiburón,  
Timor adası, 

Timsah krallar, 

Tishya, 

Tityos, 

Tlaca, 

Tlacaxipehualiztli, 

Tlaxcala, 

Tochar, 

Tochar-Tokhar, 

Tocharians, 

Tochri’ler, 

Togarma, 

Togarmy, 

Togarmyn, 

Toharistan Yabguları sülalesi, 

Tokar kalesi, 

Tokar Köyü, 

Tokara “A”, 

Tokara “B”, 

Tokara adaları, 

Tokar’lar, 

Tokar’lı Nuh, 

Tokar mumyaları, 

Tokar Türkleri, 

tokh~tog~thag, 
Tokharca, 

Tokhur, 

Tokur, 

Tono, 

Topo, 

Toprak-Alkali, 

Topuz başı eser (Narmer), 

Toqar, 

Toq er-toc er, 

Toqīdı, 

Toq-toc, 

Toqar-Tochar, 

Tou-kie’ler, 

Tozoztontli, 

Trachyte, 

Trakias, 

Trakit, 

Trak’lar, 

Trakya, 

Tritogeneia,  

Triton, 

Tritonis gölü, 

Troia, 

Trojans, 

Troya, 
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Tuar, 

Tukharas, 

Tula B piramidi, 

Tuna nehri, 

Tunç dağlar, 

Tunç kapılar, 

T’ung Yabgu, 

Turfan, 

Turfanca, 

Turkana gölü, 

Tusharas, 

Türkçe, 

Türk düğümü, 

Türkbâf, 

Tüylü kotuz, 

Tüylü yılan, 

Twgry, 

Twiggy, 

Tyr, 

Tyros, 

Tyrrhenoi, 

Tyrrhenos, 

Tyrsen’ler, 

Tzutuhil, 

 

U 
Ulchi, 

Ulusal Taiwan Üniversitesi, 

Umm el-Qaab, 

Undal adası, 

Ural-Altay dilleri, 

Uranos, 

Urartu, 

Uygur tekstleri, 

Uzak Doğu, 

 

Ü 
Ülker takım yıldızı, 

 

V 
Vebbi Cebeli (ırmağı), 

Veda kitapları, 

Vedict Sanskrit, 

Veranus Komodoensis, 

Verreaux’s sifakas, 

Victoria, 

Vietnam, 

Viking’ler, 

Viktorya, 

Viracocha, 

Viskonsin, 

Voantany, 

Volkan adası, 
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W 
Wadjet, 

Warp-weighted loom, 

 

X 
Xbalanque, 

Xenolith, 

Xia, 

X’ian, 

Xinhailien, 

Xipe Toltec, 

 

Y 
Yabgu, 

Yafes dilleri, 

Yafet, 

Yak öküzü, 

Yang Çe, 

Yangshao, 

Yangshao kültürü, 

Yanık Yüzlüler, 

Yarasa mağarası, 

Yaşlı Horus, 

Yatay el tezgahı, 

Yavuz Sultan Selim, 

Yellowstone, 

Yenisey, 

Yeni Zelanda, 

Yen-men, 

Ye-ta, 

Yonaguni batık piramidi, 

Yopico, 

Yuèzhi (Yüezhi), 
Yuèzhi, 

Yukagir, 

Yukarı Mısır, 

Yukarı Tokarız Köyü, 

Yunan (kent) 

Yunanistan, 

Yunnan platosu, 

Yun-t’ai dağı, 

Yurt, 

Yüe-chih, 

Yüzü Yanıklar,  

Yüzü Yanıklar ülkesi, 

 

Z 
Zencefil, 

Zencefil kökü, 

Zengibar, 

Zephyros, 

Zeus, 

Zeus Ammon, 

Zeus asteropetes, 
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Zhaobaogou, 

Zhou at Al, 

Zhejiang, 

Zu’l-Karneyn, 

Zümrüt tabletleri, 

 

 


