
 1 

GÖRSEL, TİNSEL ve BİLİMSEL BELGELER IŞIĞINDA NUH TUFANI 
 

Kahverengi-Siyahi Zeus Artemision’un (Aithiopia’lı-Yüzü yanık), denizden çıkarılmış bronz heykeli.
1
 

Yaklaşık İÖ 460. 
(www.utexas.edu/.../classical/Zeus_Pos.gif). 

 

Çağların derinliklerinden günümüze değin, insanoğlunun cevabını arayıp bir türlü kaynağına 

erişemediği gizemlerinden biri, “Büyük tufan” olayıdır. Hesiodos anlatıyor bu müthiş felaket 

öncesindeki devler-tanrılar savaşını (Titanomakhia), Yunanistan’a malederek.
2
 Zaman zaman 

Ön Asya’ya dayandırılan mitos’un, geminin ulaştığı ve varlığına rastlandığı iddia olunan 

çeşitli bölgeler arasında, Van Ağrı dağı (Ararat), sıklıkla adı geçen yerlerden yalnızca biri.  

 

Aşağıda tespit ettiğimiz bir steldeki tasvir üzerindeki çalışmalarımıza göre, İÖ 4000-3500 

tarihleri arasına dayanan Nuh Tufanı’nda adı geçen ahşap gemiye ait verilerin, yaklaşık 5500-

6000 yıl sonrasında bulunmasına olanak olup olmadığı konusunda kuşkuluyuz. Ancak, tufan 

nedeniyle oluşan zorunlu seyahat sonunda, varılan kıtanın iklimsel konumu ve toprağının 

kimyasal yapısıyla ilişkili olabilecek şartların araştırılarak, kalıntılara ulaşılabilme 

olanaklarının,  bilim adamlarınca ayrıca araştırılması gerektiği ortadadır. 

 

Bilimsel kanıtların da desteğiyle ve genel anlamda, tufanın Mezopotamya’da oluştuğu ileri 

sürülmektedir.
3
 Bu durumda, başka bir bölgede oluşmuş ve Mezopotamya’ya ulaşmış 

olabilecek tufan merkezinin, gerçekten burası olup olmadığı konusunda şunları sorgulamamız 

gerekiyor: 1. Fırat ve Dijle nehirlerinin taşması, olağanüstü bir selin oluşmasına neden olabilir 

mi? Saptandığı dile getirilen kanıtlar, tatlı nehir sularına mı, yoksa deniz suyuna mı işaret 

ediyor?; 2. Tufan kahramanı Nuh, böyle büyük bir sel sonrasında Mezopotamya’dan 

gemisiyle çıkmasının ardından, Van’da Ağrı dağına mı geldi? Tufanın asıl kaynağı ve 

sonrasında Nuh’un gemisinin vardığı yer neresidir?; 3. Mezopotamya kültürlerinden çok daha 

önceki bir geçmişle birlikte aynı mite sahip Mısırlılar, Aşağı Nil’e Mezopotamya’dan mı 

inmişlerdi?; 4. Tufan sularının etkilediği alanlar yalnızca Mezopotamya’da mı görülüyor? 

Burada tespit edilen sele ait belgeler, Mezopotamya’yı da etkileyebilecek çok daha büyük 

boyuttaki başkaca bir sele ait olamaz mı?; 5. Zaten tümü İÖ 4. binin ikinci yarısında 

Kalkolitik kültürleriyle birlikte, aniden ortaya çıkmış bu toplumların kökeni neresiydi?; 6. 

                                                 
1
 Tanrıça Athena’yı Homeros gibi “Athene”; Etiyopya ve Etiyopya’lıları da, tıpkı Homeros ve Herodotos gibi 

“Aithiopia” ve “Aithiop’lar” biçiminde, kaynaksal isimlerine uygun olarak kullanmayı yeğledik. 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) gölüne kadar uzanan 

topraklardır. Zeus’un Aithiopia ile olan ilişkisi için Bkz. Homeros (1988) İlyada,  Çev. A. Erhat; A. Kadir, Can  

Yayınları, İstanbul, I.423, 424. Erhat, A. (2002) Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 2002, s.233, 234. 
2
 Erhat, A., a.g.e., s.87, 88. 

3
 Özdoğan, M. (2006), “Büyük Sırrın Arkeolojik Keşfi NUH TUFANI”, Atlas Dergisi, Sayı: 157, s.58-73. 

Köroğlu, K. (2006) “Tufanın Bilimsel Kanıtları” Atlas Dergisi, Sayı: 157, s.74-76. Bulut, F. (2006) “Nuh’un  

Coğrafyası, Basra Bataklıkları”, Atlas Dergisi, Sayı: 157, s.79-88. Maya’ların  “Chilam Balam” kitabındaki bir 

şiirde, tufan yorumu için Bkz. Coe, M. D. (2002) Mayalar, Çev. M. Özdemir, Arkadaş Yayınevi, Ankara, s.191.  
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Uzak Doğu'da, Mezopotamya'yla aynı zamanda görülen ve yüksekliği yaklaşık 92 m. olarak 

ölçülen tufana ait izlerle denizde kopan tufan sularına karşın, Mezopotamya havzasındaki 

nehirlerin taşmasından doğacak su miktarı en fazla kaç metre yükseklikte olabilir? 

 
Jataka stelinde,  naratif üsluptaki Nuh 

Tufanı tasvirinde, palmiye ve servi 

ağaçları. 
time and space in chinese narrative paintings 

of han and the six: 

(ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRENG/chen.

htm.99k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük tufan suları, güneyde Basra 

körfezi ve batıda kıyıları alçak 

ovalardan oluşan Akdeniz'e 

akabilecekken, nasıl oluyor da 

Güneydoğu Anadolu'nun yüksek 

coğrafyasını aşıp Cudi ya da Ağrı 

dağına kadar ulaşabilmiştir?; 7. 

Hazreti Musa, Tevrat’ta yaşam 

sürelerine varıncaya kadar ayrıntılara 

girerek verdiği Adem ve nesilleri 

hakkındaki bilgileri Mısırlıların 

tuttukları kayıtlardan mı, yoksa 

Sümerlerle olan ilişkisinden mi elde 

etmişti?; 8. Tufan Mezopotamya'da 

olduysa, Çin mitolojisinde 

cinsiyetleri tersine gösterilmiş olsa 

da, Nü-Gua (Nuh) ve Fu-xi (Fu-şi) olarak yer alan tufan kahramanlarını neden ve nereden 

mitolojilerinde barındırmışlardır?
4
 Mısır ya da Mezopotamyalılar, bir süre sonra Çin'e kadar 

mı gitmişlerdi?; 9. Nihayet, Ağrı dağı civarındaki Urartu yerleşimleri İÖ 1000, Ön Asya 

kültürleriyse, yaklaşık İÖ 3500’e tarihleniyor. Diğer tarafta, Nuh’un buradan çıkışla, Cudi ya 

da Ağrı dağı civarına vardığı kabullenmiş olsa bile, İÖ 3500’de çıktığı Mezopotamya’dan İÖ 

1000 civarında adı geçen dağlara ulaşılmış olması gerekir ki, her iki seçenek de olanaksız 

görünür.
5
 Ağrı civarında, Aithiopia-Mısır çizgisinde olduğu gibi, İÖ 4000-3500 ya da 

öncesine ait aniden ortaya çıkan Kalkolitik bir kültürün varlığı da mevcut değildir. Zaten 

                                                 
4
 Eberhard, W. (2000) Çin Simgeleri Sözlüğü, Çev. A. Kazancıgil; A. Bereket, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s.120, 

228.  
5
 Mezopotamya ile Ağrı dağı arası, hele sel söz konusu olduğunda, Nuh’un kat ettiği yolculuk süresine uymaz.  

Yolculuk, Tevrat’tan yaptığımız tespitlere göre yaklaşık bir yıl sürmüştür (Bkz. dn.29). Yolculuğun sonlarına  

doğru yiyecek sıkıntısı çekildiğii biliniyor. İddia olunan mesafenin, Nuh’un gemisindeki yiyeceklerin  

tükenmesini gerektirir bir uzaklık olmadığı ortadadır. 
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Mısır-Urartu kültürleri çizgisindeki tarihsel sıralama, varsayımın doğru olmadığının açık 

kanıtıdır. 

 

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

suyu 300 ayak (= 91,44m) yüksekliğine erişmişti. Bu veri, 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= Yunan 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= 

Sarı deniz; N= Doğu Çin denizi; O= Güney Çin denizi; P= Mısır tanrısı Djehuti’nin bahsettiği 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). 

(www.weather-forecast.com/maps/China). Uyarlama.  

 

Çığ, bir makalesinde “Tufan Olayı Orta Asya’da Olmuştur” derken,
6
 bize göre gerçeğe daha 

yakın bir olasılıktan bahsediyor. Bu varsayıma ileride değineceğiz. Ancak, III. Zaman’da 

(Pliosen: 5,2-1,8 myö.) meydana gelen Alp-Himalaya dağ silsilesinin yükselmesi sırasında, 

Asya’nın Büyük Okyanus (Pasifik) bölgesinde derin çöküntülerin oluştuğu bilinmektedir. 

Felâketin başlangıcının, Doğu Çin denizinin kuzeyindeki Sarı deniz çöküntü yayı içinde kalan 

bugünkü Çin ovasında, Xinhailien (Sinhailien)- Lianyungang kentleri yakınında, denize dik 

olarak uzanan Ch’ien-Yun-t’ai Shan merkezli Yun-t’ai dağı çevresi olduğu anlaşılıyor.
7
 

Ovanın kuzeyinde uzanan ve Nuh’un gemisini inşa ettiği servi (selvi-cypress) ağaçları, Çin’de 

cesaret ve güç sembolü olarak kabul görmektedir. Bilim adamlarınca incelenen alanın 

                                                 
6
 Çığ, M. İ. (2006) “Tufan Olayı Orta Asya’da Olmuştur”, Bilim ve Ütopya, 4/142, s.55-62. 

7
 Düzgüner, F. “Yurt ve Piramit Mimarisinin Kökeni: Yangshao Kültürü”, mimar.ist, Sayı: 28, s.102-105.  

www.ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-ENG/chen.htm-101k 

http://www.weather-forecast.com/maps/China
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jeomorfojenik görünümüyse, buranın IV. Zaman Pleistosen dönemde (1,8-1 myö.), Avrupa’da 

da olduğu gibi, kıyıların hâlâ daha oyulmaya devam ettiğini ortaya koymuştur.
8
 

 

Uzak Doğu’daki Akheron ırmağının mitoslardaki gizeminin, denizde patlayan volkan 

püskürük ve çöküntülerinin oluşumu sırasında, lamar’ın (volkanik sel) etkisiyle kaynayıp 

fışkıran deniz suyundan ileri geldiği anlaşılmaktadır. İÖ 4000-3000 yılları arasında saptanan 

Jeofizik ve arkeolojik verilerle de desteklenen, 300 ayak’ın (= 91,44 m.) üzerinde yükselen sel 

suyu, tusunamiyle birlikte karaları basmıştı.
9
 Mezopotamya’yla eş zamanlı olarak tespit edilen 

Büyük Okyanus’taki (Akheron-Erg nehri-Nun-Ölüm denizi-Katranlşı nehir) Büyük sel suları, 

buradaki volkan püskürükleriyle karışıp nehirleri yok ettiği gibi,
10

 bir çamur ve bataklık 

oluşturmuş. Mahşer yerinden Nuh’un gemisi, ya da “ejder kayıkları”yla (dragon boat) 

kaçabilen insanların, bu olağanüstü doğa felaketini unutabilmeleri, kuşkusuz olanaksızdı. 

Pasifik kıyılarının jeolojik ve tektonik haritalarına baktığımızda, Endonezya adalarından 

Japonya’ya uzanan çizginin tektonik risk oranı, günümüzde bile, dünyanın diğer hassas 

bölgelerine göre en yüksek düzeydedir.  

 

Yun-t’ai dağındaki mağaralarda bulunan duvar resimleri, Taiwan Milli Üniversitesi’nden Pao-

chen Chen tarafından da incelenmiş. Chen yazısında, “15” numarayla değerlendirilen resmi, 

genel anlamda şöyle ifade ediyor: 

“(15) Resimdeki sahne ve figürlerden, ait oldukları zamanı saptamak mümkün değil. 

Gerçekten, bu tür eserler, belli bir zamana veya anlamlı bir olaya bağlanamamaktadır. 

Birbirleriyle ilgili olduğu sanılan sahnelerde (tapınma sahneleri), figürler arasındaki tüm 

ilişkilerde çeşitlilikler görülüyor. Wu, tasvirlerdeki yabancı-esinlemeyle ilgili zıtlıkları 

tartışırken, ayrı panolarda sahneleme tarzının, eski ve mahalli bir Çin geleneği olduğunu ileri 

sürmüştür. Asimetrik kompozisyonlarla anlatılmak istenen kimi tasvirlerin, buradaki gibi üç-

parça halinde ifade edilmesi, bu tür eserlerde, yerel Çin sanatına has bir karakteristiği içerir. 

Belli bir zaman ve yerdeki, birbirlerine zincirleme bağlı sahnelerde yer alan obje ya da 

figürler, olaya karışmamış ya da şahit durumunda olmayan bir kimse için bir şey ifade etmez. 

Wu bu tarzı, birbirini etkileyen olayların resim içinde bir bütün olarak yer alması nedeniyle, 

“hikâye etme” olarak niteler; Bir başka yerdeyse, ayrı olayların bir araya gelmesinden 

oluşan bu tarzın, naratif edebiyat sanatına dayandığına değiniyor”.
11

 

                                                 
8
 ML./XVI,153. Çin mitosunda tufanla ilgili bölümler için Bkz. Yu’nun dansı; Eberhard, W., Çin Simgeleri  

Sözlüğü, s.339. 
9
 Time Stops for None (but Eventually for All: 

(www.flatrock.org.nz/topics/history/plot_politics_law_/cheating_chernobyl.htm-24k). 

-İÖ 4. binde (± İÖ 3300) Mezopotamya’da tespit edilen büyük sel, Çin’de görülenle eş zamanlıdır. Bu makalede 

İngilizce olarak aynen şöyle deniyor “ 3300 BC + few centuries   Great Flood in Mesopotamia. Mesopotamia 

(the same as China) was periodically affected by floods. One of them was especially disastrous starting a myth of  

Deluge (known from Bible and other Mesopotamian texts). Archaeologists found a thick layer of mud in cities of 

Sumeria suggesting a several weak long flood, but there are no evidences if was one or a few floods”. 

General history rewritten: (www.geocities.com/historymech/hmss1.doc). 

The World History Rewritten section of the site is a short Voyage…: 

(www.geocities.com/historymech/hmss_rewrit.rtf ). 

Slawomir Dzieniszewski’nin Nisan-Haziran 2006, Varşova tarihli makalesi. Ancient civilizations: 

(www.geocities.com/historymech/rewritten.html-75k). 
10

 Okeanos’la Tethys’in (Pyriphlegeton, Kokytos ve Styks) kavgası. Yani, Okeanos’un bu üç nehri basarak, 

onları yok etmesi. Tufan suyu, Sincan’a (Xinjiang-Khem-Kem) kadar uzanmıştı. Coğrafi bir çanak oluşturan 

bölgede biriken deniz suyu, yarattığı asit sülfat nedeniyle, toprağı önce gri çamur haline dönüştürmüş, daha 

sonra, diplerde oluşturduğu demir sülfürlü tabakaların etkisiyle, zaman içinde çöle çevirmiştir. Dolayısıyla olay, 

Nuh tufanıyla ilgilidir. Düzgüner, F. “İstanbul’da Okeanos’la Tethys’in Kızı Tykhe’nin Forumu: Forum 

Constantini II”, mimar.ist, Sayı: 30, s.    
11

 Huang, W. (1989) The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art, Stanford University  

Press, California. 

http://www.geocities.com/historymech/hmss1.doc
http://www.geocities.com/historymech/rewritten.html-75k
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Yoruma göre Chen ve Wu, eseri Çin sanatı yönünden incelemekte, fakat ifade ettikleri gibi, 

dışarıdan bakan bir kişi olarak üç ayrı panoda belirtilen olaya, bir anlam verememektedirler. 

Ancak, Mısır “Ölüler kitabı”nda yer alan bir tasvirle, bu betimleme arasındaki benzerlik, 

Büyük tufan hakkındaki yorumları beraberinde getiriyor. Tufana neden olan ve mitoslarda 

Jüpiter’in uydusu olarak geçen Marduk’un (Nibiru-Tishya-Pushya-X gezegeni), dünya 

atmosferine sürtünerek geçmesi sırasında, çekim gücüyle Büyük Okyanus sularını nasıl yukarı 

çektiğini (olasılıkla hortum ?); oluşan müthiş sıcaklık nedeniyle buharlaşan okyanus sularının 

ortaya çıkardığı çok yoğun sisin ardından, olağanüstü yağmurlara neden olduğunu; sonuçta, 

yüksekliği yaklaşık 92 m’ye varan büyük bir sel felaketi oluşturduğunu, bu tasvirde açıkça 

görebiliyoruz.
12

 Bu nedenle, tufanın nehir taşmalarından ortaya çıkmadığı; denizde meydana 

gelen yoğun sismik, karalarda oluşan jeolojik-tektonik ve gökyüzündeki atmosferik 

nedenlerin hep birlikte tetiklediği, insanoğlunun o zamana dek gördüğü en büyük felaket 

olduğu anlaşılıyor. O zamana kadar oluşmuş pek çok tufanın yanında, bu olayın “Büyük 

tufan” olarak adlandırılmış olmasının nedeni budur. 

 

  
Fig. 43: a= Mısır Ölüler kitabında,

13
 Erg nehri (Nun, Ölüm denizi, Akheron)

14
 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),
15

 Kheper 

(Kheperi),
16

 Re, Geb (Sebi Deb, Qeb),
17

 Heka (Hike),
18

 Hu ve Sia (Saa);
19

 Orta panodaki dairesel 

                                                 
12

 Düzgüner, F. (2007) “Yurt, Praitorion, Kilise ve Cami Mimarisi İlişkileriyle Volkanlar”, mimar.ist, Sayı: 23,  

s.77-89. Düzgüner, F. (2007) “Bir Güneş (Ateş Kültü) Tapınağı: Pantheon”, mimar.ist, Sayı:26, s.104-110. 
13

 Bu kitabın kaynağının, Nun (Ölüm denizi, Erg nehri, Akheron ırmağı, Lo nehri) denizi olduğu ortadadır. 
14

 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. 

      
15

 Moral, uyum, adalet, gerçeklik ve kozmik nizam tanrıçasıydı. 
16

 Her gün, sabahları tekrar doğan güneş diskiyle, yeniden doğumu simgelemiştir. 
17

 Eski Dünya topraklarının (Asya) tanrısıydı. Atum ve Nut hariç, Osiris ve tüm tanrıların babası sayılmıştır. 
18

 Tüm sihir, doğaüstü güçler ve mucizelerle büyücü, sihirbaz, hekim tanrıçasıydı. Tanrıça bu hünerleriyle Uzak  

Doğu ve Amerika kıtasındaki Türklerle Kızılderililerin, şaman ve büyücülerini hatırlatır.  
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tasvirler, Afrika’ya varıldıktan sonra, kayıtların düzenlenmesi işlemlerinin başlamasına ait gün, ay, ya 

da yılları gösteren zaman göstergesi olabilir.
20

 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),
21

 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.
22

 Her iki öküzün de, bir şeyler sezinlemiş gibi, göğe 

                                                                                                                                                         
19

 Tanrı Re’nin Güneş kayığının bekçileriydiler. 
20

 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 

(Klimanjaro) 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 

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. 
21

 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. 
22

 “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 
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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.
23

 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.
24

 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.
25

Amenti-Vikipedi: 

(tr.wikipedia.org.wiki/Amenti-25k). 

 
 

Üç panolu Jātaka steli  

Pao-chen Chen, tasvirlerde, “uzay-hücreleri” olarak tanımlanan resimlerin en erken 

örneklerine değinirken eser hakkında şöyle söylüyor: “ Wan-fo-ssu’da, 425’e tarihlenen taş 

                                                                                                                                                         
karbonla olan doymamış kimyasal bileşimlerini içerir. En basit acyclic Alkene, 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 Alkene 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 ortamları 

farklıdır ve Alkene’ler oluşturmak üzere mütalaa edilmezler. En.wikipedia.org/wiki/Alkene-91k); şafak vakti, 

güneşte kurumak;  gece bağlantısı, cezir sularının çekilmesi, inik deniz; parlak, ılık; Hıçkırık sesi, içini çekip 

hıçkırarak ağlama, hümgür hüngür ağlama; çay, dere, koy, küçük körfez; onomat (bir kelimeyi, onun şeklinde 

çıkarılan seslerle ifade etme şekli), yankı kelime, yağmur sesi; tartışmak, kavga, çekişme, bozuşma, ağız kavgası 

etmek; mezarların kasvetli sıkıntısı, keder, kasvet, kasvetli yer; mezarlıkta yer alan mezar. Türbe, ya da mezar, 

ölüm; güçlük, zorluk, üzgün, canı sıkılmış; “fùxī”= babadan kalan, baba tarafından olan, babaya ait, babaya 

mahsus (Chou Adamı’na –Homo erectus pekinensis- atfen); toplamak, almak; (Oh!) korku ifadesi, (olasılıkla 

Büyük tufandan doğan korku?). Chinese-English Dictionary: (www.mandarintools.com/worddict.htm-10k). 

MDBG Chinese English Dictionary. 
23

 Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, s.104. 
24

 Coe’nin, “Meksika’daki Tlaxcala’da bir dağ akropolü olan Cacaxtla’dan genç bir Aztek Kartal Savaşçısı 

betimi” olarak tanımladığı şaman figüründe, en altta yer alan, telaşlı yer altı yaratıklarıyla karşılaştırınız. Coe, M. 

D. a.g.e.,s.24, 25, Res.X. 
25

 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). 

http://www.mandarintools.com/worddict.htm-10k
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bir stel üzerinde, üst üste üç jataka sahnesi yer almaktadır...Szechwan’daki
26

 üç sahnede de 

görüldüğü gibi, her bir uzay-hücresini oluşturan boşluklar, bir ağaç ya da dağ tasvirleriyle 

biçimlendirilirken figürler, burada oluşturulan bir çember içine yerleştirilmiş. Uzay-

hücrelerinin
27

, T’ang döneminde, dairesel biçimde betimlenmesi, Szechwan’dan Tun-huang’a 

kadar olan dönemler arasındaki tarihlemelere olanak sağlıyor. Gözlemlerime göre, Tun-

huang sanatkârları, üç tip uzaysal ifade uygulamışlar. Bu aygıtları kullanmalarındaki amaç, 

anlatımı içeren sahnelerin ince ayrıntılarını işleyebilmek için boş alanlar yaratmak olabilir. 

Bunları: 1) Bir bütün halindeki uzay-hücreleri (Lien-ch’uan-shin); 2) Yarım daire şeklindeki 

uzay-hücreleri” olarak adlandırmak mümkündür”.
28

 

 

  

 

 
a. Bilimsel açıklamalara göre, ışınları buz parçacıklarını geçerken, güneşin etrafında oluşan tayf 

(gökkuşağı-hale). Tinsel anlamda, ortada güneş tanrı (Türklerde güneş çarkı- svastika-tanrının gözü-

okulus-haç) , etrafında hale; b. Semirechye dendriti’lerinden, at üzerinde güneş başlı bir şaman 

tasviri; c. Khora Kilisesi’nde (Kariye Camii) güney şapeli kubbe içi. Pantokrator (Kurtarıcı) İsa 

figürü. Arka ortada, hale içinde haç (svastika) ve İsa’nın başı. Okulus’tan etrafa güneş ışınları 

yayılıyor. İsa, ışınların uçlarında yer alan 12 havari, Aziz ve Azizelerle birlikte dünyaya ışık saçıyor.
29

 
a. (www.flickr.com/photos/jamestdd/) 

b. Articles-Petrogliphs of Semirechye: (www.tourkz.com/eng/articles/petrogle1.html-16k). 

c. (upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...). 

 

Chen’in, “uzay-hücreleri” demesinden, tam olarak neyi kastettiği anlaşılamıyor. 

Betimlemelerin, tıpkı Orta Asya Türk dendriti’lerindeki (petroglif)
30

 gibi, başları güneş haleli 

figürlerle, Hıristiyanlıkta, İsa, Meryem ve havarilerin başları üzerindeki “Hale” tasvirlerine 

benzemesi dikkat çekicidir. Buzul evrelerine Chou adamıyla (Homo erectus pekinensis) giren 

insanoğlu için, buzul arası ve buzul sonrasında keşfettiği güneş, doğaldır ki son derece 

önemliydi. Olasılıkla, döneminde güneş ışınlarının kutsallığını belirleyen tasvirlerin, uzay 

aracı olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı konusunda bir kanıya varmaksa oldukça güçtür. 

 

Stel üzerindeki sahneler, yer yer su dalgaları ve ağaç motifleriyle, yatay denebilecek şekilde 

birbirlerinden ayrılmış üç ayrı pano oluşturuyor. Panolardaki konular, birbirleriyle ilintili ve 

naratif üslupta. Betimlemeleri, aşağıdan yukarıya şöyle tanımlamak mümkün: 

                                                 
26

 Çin’de, Szechuan (Sıchuan-sheng) bölgesi. 
27

 Kastedilen şey, “boşluk” ya da “araç” olabilir ? 
28

 Shi kenyu—sansui garon— (1962) A historical study of Chinese paintings and lands-capes, Tokyo: 

Heibonsha, s.39-84. 
29

 Japonya’nın Güneş armasıyla krş. Düzgüner, F. (2007), mimar.ist, Sayı: 26, Şek.3. 
30

 Batılı bilim adamlarının “petroglif” olarak adlandırdıkları, kayalar üzerine yapılmış, çeşitli konuları kapsayan 

renkli betimlemeler, genelde, Dionysos bayramlarına ait tasvirleri, özellikle Hieros gamos= Kutsal evliliği 

kapsıyor. Bunu, Dionysos’un “dendritis” ünvanında buluyoruz. Ancak, bu ünvanla Dionysos birleştiğinde, 

Dionysos’un Asya kökeni ortaya çıkar. Bilim adamlarının konuyu bilmemeleri olanaksızdır. Ancak,ünvanın bu  

zamana dek kullanılmamış ya da ortaya konmamış olması, tanrının kökenini saklanma isteminden başka bir 

amaca bağlanamaz. Günümüz İngilizcesinde de, benzer bir anlamda “Dendrite” olarak geçmektedir. 

http://www.flickr.com/photos/jamestdd/
http://www.tourkz.com/eng/articles/petrogle1.html-16k
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1. Panonun sağında, ağaç ve bitki motifleri arasında, soldaki kadın ve sağdaki erkek 

olarak tanımlanabilecek iki figür, altlarında bir halı veya benzeri bir nesne üzerinde 

karşılıklı oturmuş durumdalar. Her ikisinin önlerinde, yere diz çökmüş olan figürler, 

ellerini göğüs hizasında birleştirmiş, dua pozisyonundalar. Tanrıçanın önündeki 

figürün kadın, tanrının önündekinin erkek olması dikkat çekiyor. Tanrıçanın hemen 

solunda, önündeki geleneksel Uzak Doğu Türk ve Çin mimarisinde bark (avlu-bahçe) 

içindeki kalık’a
31

 doğru koşturan ulak, her iki elindeki nesneleri sallayarak (zil ?), 

yabgu (kağan-kral) ve katun’a (hatun-kraliçe) haber ulaştırma telaşında. Yapının 

içindeki kalık erkânı görülebiliyor.
32

 Onlar da, sarayın önünde yere kapanmış 

Şamanist ritüellerini gerçekleştirmekte olan kuyruklu bir figüre karşı dua 

pozisyonundalar. Kalığın sol önünde, olasılıkla canını kurtarmak için ağaçtan ağaca 

atlayan bir maymun, canlarını kurtarabilmek umuduyla ağaçlara tırmanmış insan ve 

hayvanlar betimlenmiş. Sol taraftaki ağacın üstü insanlarla dolu. Bunun solunda bir 

insan ayakta durmakta, sağdaki figürse, ağaçta kendisine de bir yer verilmesi için, yere 

diz çökmüş vaziyette aman diliyor. Sahnenin arka tarafına hakim olan tasvirde, 

tusunamiye benzer, kabararak gelen katranlı dalgalar, ağaçların üzerini aşarak, olayın 

geçtiği alana varmak üzere. Dalgaların arasındaki bir figür, sol tarafa doğru koşarak 

kaçmakta. 

 
Dünyanın en uzun boylu insanlarından 1951 doğumlu Çinli 

Bao xishun, 2.36 m boyuyla, yanındaki meraklıların 

neredeyse iki misli görünüyor. Görünüm, büyük olasılıkla, 

Asya’daki petrogliflerde yer alan dev boyutlu insanları; 

kutsal kitaplarda adı geçen “Âd” kavmi ve Nefilim, Kâşgarlı 

Mahmûd’da geçen “Horhor”, Anadolu İon-Yunan 

mitoslarında Titan’ları hatırlatıyor. Gelmiş geçmiş, dünyanın 

en uzun boylu insanı olarak bilinen Amerikalı Robert 

Pershing Wadlow (1918-1940) 2.72 m, Türkiye’nin en uzun 

boylu insanı, 1960 yılında kaybettiğimiz Uzun Ömer ise 2.25 

m boyundaydı. Aşağıdaki Semyrechye dendriti’leriyle 

karşılaştırınız. 
El hombre más grande del mundo es chino-julio 2005: (www. 

Chino-china.com/articulos/200507.13-gigante.html-19k). 

 

 

2. Dalgaların üzerinde yer alan ikinci panonun 

sağında; tanrılar, yarım daire oluşturacak şekilde 

oturmuşlar. Buradaki altı tanrının, başlarının 

üzerindeki halelere, ya da şeffaf fanuslara ek 

olarak üzerinde oturdukları nesneler, Pao-chen Chen’in “uzay-hücresi” 

tanımlamalarına hak verdirecek niteliktedir. Daire şeklindeki nesneler, kalın puntalarla 

dilimlere ayrılmış. Sanki, kendi çevresinde dönen bir aparatı (ufo), ya da güneş 

tasvirini anımsatıyor. Ortadaki kaplar, insanların tanrılara olan sunularına işaret 

etmekte. En sağda, alttaki tanrının sol tarafındaki iki figür, dizleri üzerine çökmüş, 

sunu ve yakarılarının kabulünü bekler durumda. Sol tarafta yer alan üç ağacın üst 

kısımdaki yuvarlak kıvrımlar, burada ayakta duran beş figürden üçünün  tanrıça 

olduğuna işaret ediyor. Üç servi ağacı, güçlü esen rüzgârla sola doğru eğilmiş, 

yaprakları uçuşmakta. Figürlerden en sağdaki elini, karşısında diz çöküp aman dileyen 

                                                 
31

 Çatılı köşk. Esin, E. (2003) Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s.31, 62 vd.  

Res.39-41. Bkz. Kır (Ye). Eberhard, W. a.g.e., s.173, 174. 
32

 Aşağıda belirlenen tufan tarihiyle krş. 
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insanın alnına koymuş, onu takdis eder pozisyonda. Sağ elindeki uzunca asa, onun Lo 

nehri tanrıçası Lo-shen fu t’u olduğuna işaret ediyor olabilir. Ortada, ayaktaki tanrça 

figürünün sol eli de aynı pozisyonda. Olasılıkla onun da önünde diz çökmüş bir insan 

siluetinin olduğu anlaşılıyor. Ancak, bu figür tam olarak belirgin değil. Bazı unsurları 

eksiktir. Solda yer alan üçüncü tanrıça figürü ayakta ve sola doğru bakıyor. 

Karşısındaki iki figürden tanrıçaya yakın olanı uzun boylu, palmiyeye benzer bir 

ağacın altında. Arkada solda yer alan ise daha kısa boylu. Uzun boylu olanın başındaki 

kanatlı veya boynuzlu başlık ya da miğfer, onun bir yabgu veya komutan olduğuna 

işaret etmekte. Tanrıçanın karşısında ezilmeden ayakta durarak, onunla eşit bir şekilde 

konuşuyor. Bu pano da, deniz ve ağaç motifleriyle, yukarıdaki üçüncü panodan 

ayrılmış. 

3. Panonun solunda, bir ağaç gövdesinin iki yanındaki insanlar, ağaca tırmanmak 

üzereler. Bunların hemen sağ bitişiğinde, sola doğru koşup kaçmağa çabalayan bir 

figür var. Buradaki figürlerin sağında yer alan tasvir, bize göre panonun en can alıcı 

bölümü. Ortada, oldukça büyük bir geminin etrafında yüzmeye çalışan insan, aslan, 

kaplan ya da maymun gibi hayvanlar yanında, hâlâ daha dua etmekte olan insan 

siluetleri seçilebiliyor. Volkanik katranla karışmış sel suları, sahilleri son derece sığ 

olan Çin ovası kıyılarına erişmek üzere. Geminin sol tarafında, yaptıkları bir sal 

üzerinde, dalgalara karşı durmaya çalışan üç figür daha var. Ortada, oldukça büyük 

olduğu görülen yelkenli gemiye dikkatle bakıldığında, insan (Nuh ?) ve hayvan 

figürleri seçilebiliyor. Panonun en üst bölümünde, olağanüstü yükseklikteki tusunami 

dalgaları her tarafı kaplamış, yalnızca dağların (Yun-t’ai ?) dorukları kalmış. Batmakta 

olan bir sal, yüzmeye çalışan insan ve hayvanlar ve en üstte ise çırpınarak uçuşup 

kaçışan kuşlar betimlenmiş. 

 

Her üç sahnede dikkat çeken özellik, betimlemelerin en ince ayrıntılarına kadar işlenmiş 

olmasıdır. Stel 425’e tarihlenmiş. Bu tarihin doğru olması halinde eserin, ya daha eski bir 

tasvire dayanarak bir benzerinin yaratıldığı, ya da tufanı detaylarına kadar anlatan yazılı bir 

kaynağa dayandığını gösteriyor. Resim bu özelliğiyle, şimdiye kadar ele geçmiş en önemli 

kaynak niteliğindedir. 

 

 

Bölgenin tektonik yapısı  

 

Pasifik okyanusunda, tektonik magma ve metamorfizma’yla birlikte oluşan fay hattının iki 

ucunda,
33

 deformasyon mevcuttur. Jeomorfolojik deformasyon, bunun doğu ucunu teşkil eden 

Amerika’daki Kırmızı nehir (Red River) Ailaoshan’dan, batıda daha geç bir döneme işaret 

eden Andaman Denizi’nin (Doğu Burma) yayıldığı alandaki Sijie fayına kadar uzanıyor. 

Burma’daki diğer bir fayı oluşturan Sagaing fayıyla, Burma-Çin sınırında metamorfik
34

 

Mogog kemerinin bir bölümünü oluşturan Nabang fayı ve Batı Yunnan’da Gaoligong fayları 

arasındaki geometrik ve kirematik tetiklemeler, batı noktasında bir çatışma hattı 

oluşturmuştur. Sagaing’in kuzeydoğu yakınında Mogog adlı yerleşim, bu yönden dikkat 

çekicidir. Kuzeyden güneye doğru bir sıra fayın, Himalayaların doğusunda Ruili havzasında 

manyetotellurik bir yapıya sahip olan Ruili Longling (Lancang) fayı ile Dayingjiang fayının, 

buradaki tüm faylar arasındaki bağı (düğüm noktası) oluşturduğu anlaşılıyor. Faylardaki 

deformasyonun, sintektonik fışkırmalardan meydana gelmiş, kolay kırılabilir, yumuşak 

                                                 
33

 Bu iki ucu, Asya ve Amerika kıtaları oluşturmaktadır. 
34

 Başkalaşım geçirmiş. 
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oluşumları, yalnız Gaoligong fayında değil, aynı zamanda Mogog kemerinde (Lavang fayı) de 

görülmektedir.
35

 

 

Diğer taraftan, Amerika’nın kuzey batı şeridi 190 myö’de meydana gelmişti. Bu sırada kıta, 

kütlesel olarak Pasifik okyanusunun içine doğru uzanmıştır. Burada, 1.7 myö’de okyanusa 

batan kıta kabuğu, Kanada kalkanına benzer şekilde, kristalize kayalardan bir temel 

oluşturmuştur. Bu olay, durağan Amerika kıtasında, çöküntüler üzerinde bir platform 

meydana getirmişti. Bugün, milyon yıllar sonrasında, Amerika platformu ve okyanus 

çanağında mevcut kireçtaşı ve tortullu şist paketleri büyüyerek yeni fayların oluşmasını 

sağlamıştır. Bunlar, birbirlerini tetikleyebilecek faylardır. 

 

Platform üzerindeki çöküntü birikintileri, burada silsile halindeki kalın bir tabakanın (örtü) 

meydana gelmesine neden olmuştur. Bu örtü, günümüzde Mackenzie ve Cassiar dağ sıralarına 

doğru uzanıyor. Her iki platform, Wernecke ve Mackenzie dağları süper gurubu’nun (yüksek 

oluşumları) kaya birikimlerinden müteşekkildir. Bu iki kalın stratigrafik kütle Mackenzie 

Purcell, Wernecke, Windemere, Rapitan, Pinquicula ve Gog kütlelerinin bir araya gelmesiyle 

ortaya çıkmıştır.
36

 

 

 Çin’deki bölgeleri gösterir harita. Küçüklüğü nedeniyle adları yazılamayanlar: 1= Ningxia Hut A. R.; 

2= Neijing; 3= Tianjin; 4= Shanghai (Har. Yenal Atalay). 

                                                 
35

 Tektonik Mogog (Lavang fayı), Nabank, Gaoligang, Ruili-Longling, Dayingjiang ve Ailaoshan fayları 

hakkındaki teknik bilgiler için Bkz. (scienceinchina.com/ky0876.pdf). 
36

 Yukon Geoprocess File User Guide:     

(www.geology.gov.yk.ca/publications/openfile/2002/of2002_8d_geoprocess_file/documents/general/userguide.P

df ).  

http://www.geology.gov.yk.ca/publications/openfile/2002/of2002_8d_geoprocess_file/documents/general
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Yukarıda yer alan her iki makaleye ait alıntılardan da anlaşılacağı gibi, Amerika’da bulunan 

“Gog-Yecüc” ve Çin’deki “Mogok-Mecüc” fay merkezleri, jeolojik oluşumların ifadesinden 

başka bir anlam taşımamaktadır. Bölgede, olasılıkla yakın bir gelecekte meydana gelecek 

tektonik ya da jeolojik olaylar sonunda ortaya çıkacak yeni coğrafyanın, bu iki fay merkezinin 

tetiklemesiyle oluşabileceği varsayımı,  gözden uzak tutulmamalıdır. 

 

Datong volkanları 

“Kuzeydoğu Çin’de Jeomorfolojik Gezi” başlığı altındaki makalede, bölge genelinde Datong 

volkanları hakkında şunlar söyleniyor: “Burası, Hebei ve Shanxi eyaletlerindeki bölgedir. 

Jeomorfolojik özellikleri ise karsit mağaralar (Shihuadong’da), Jinhe’de alivyonlu açılımlar 

(yelpaze şeklinde) dağlar arasında kalan farklı vadiler, Datong kenti yakınındaki volkan, 

büyük lös düzlüğü (platosu) kenarındaki Sarı nehirdir”.
37

 

 

Bu volkanlar, biçim ve ölçüleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Yuvarlak, oval, at nalı 

ve koni biçiminde tepeleri olanlar vardır. Volkan ağzının etrafını çeviren düzlükten itibaren, 

volkan tabanına kadar olan yükseltiler içinde en derin olanı 100 m’dir. Her koninin 

Etrafında, radyal drenaj sistemi geliştirilmiştir. Bütün volkanlar, az ya da çok löslerle 

kaplıdır. Lös tabakaları dağın dış tabanında kalın ve tepe noktalarında ise incedir. Bunun 

nedeni, lös’ün dağın tepe noktalarında, rüzgar marifetiyle sürekli olarak süpürülüyor 

olmasıdır. 

  

Bunun sonucunda büyük olasılıkla, Amerika’daki Gog fay merkezinin tetiklemesiyle, Büyük 

lösün altında ve Choukoutien-Yen Men arasında oluşacak bir çatlaktan, yerkabuğunda bir örtü 

oluşturan (Kûr-an, Tevrat ve İncil’e göre, demir üzerine bakır örtü) metal içerikli tektonik 

katmanların yarılarak, yeniden ortaya çıkacak volkanların, dünyayı yeni bir felaketin eşiğine 

getirebileceğini öğrenmekteyiz. 

 
Yeryüzüne açılan bacalarıyla 

faaliyet gösterip sönmüş, ya da 

hâlâ daha faaliyet gösteren 

volkanların, yer yüzündeki  

yoğunluk noktaları (Har. Yenal 

Atalay). 

 

 

 

 

Diğer bir yerde, aynı 

bölgedeki volkanlar 

anlatılırken, şöyle 

denmektedir: “Datong 

volkanları Xigelaoshan’da 

Datong Eyaleti’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. 60 km²’lik bir alanda yaklaşık on adet 

volkan, bir gurup oluşturmaktadır. Bunların arasında, yüksekliği nedeniyle en önemli 

olanları, deniz seviyasinden 1422 m yüksekliğiyle Heishan; daha sonra 1368 m ile Jinshan, 

1328 m ile Langwoshan ve yine deniz seviyesinden 1276 m yüksekliğiyle Gelaoshan en 

önemlilerindendir. 

                                                 
37

 Kuzeydoğu Çin’de Jeomorfolojik Gezi: Visited cities and excursion sites: (www.gvc.gu.se/ngeo/ng-

hem/china/excursion/-8k). 

 

 

http://www.gvc.gu.se/ngeo/ng-
http://www.gvc.gu.se/ngeo/ng-
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Kaya yatakları ve toprak, volkanların etrafında bazalt ve lös’lerden oluşmaktadır. “Malan” ve 

“Lishi” adı verilen iki ayrı tip lös vardır. Malan lös’ü, Lishi lös’ünün üzerinde yer alır. Bazalt 

ve lâv atıkları, volkanların faaliyet göstermedikleri dönemle, lâv püskürttükleri devirlere 

bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

 

En erken püskürtünün, 340 byö’sinde oluştuğu tahmin ediliyor. En geç olanı ise 60-70 byö. 

yani pleistosen’in ortalarına denk gelmektedir.
38

 Bu tarih, 1980’lerde terme-ışıldama 

metoduyla tayin edilmiştir. 

 

Volkanlar, iki doğrusal çizgi üzerindedir. Bunlar, güney-batı/kuzey-doğu ve güney-

doğu/kuzey-batı yönleridir. Bu oluşum (yönelme-fiziki çevre şartlarına uyma) tamamen, 

arazideki çatlaklar (faylar) nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bunun anlamı, bazaltın volkanlardan 

dolayı değil, fakat çatlaklardaki filtre özelliği nedeniyle oluştuğu şeklindedir. Gerçek 

volkanlar, geç dönemlerdeki lâv püskürükleri sırasında ortaya çıkmıştır.  Bölgede yer alan bu 

volkanlar, bilim dünyasına, ilk kez 1930 yılında rapor edilmişlerdir”.
39

 

 

Bize göre, Kutsal kitaplarda Yecüc (Gog) ve Mecüc (Mogok) olarak yer alan anlatılar, gerçek 

anlamda jeolojik verilere dayanmaktadır. Çin’in “Büyük lös” bölgelerinde, bunların altında 

yer alan metallerle kaplı tabakaların varlığı bilimsel bir gerçektir. Konuyla ilgili 

araştırmalardan birkaçı, Beijing’de, 24-27 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası 

Çevresel Jeokimya Sempozyumu’nda şöyle konu edilmiştir: Yonghua Li-Linsheng Yang-

Wuyi Wang tarafından Verilen 11. bildiri “Batı Hunan Eyaleti’ndeki çok metalli tortul 

topraklarda, cıva ve kurşun metallerinin çevresel yayılımı”
40

; Haiyan Kang-Zongming Xin, 

Lili Sun tarafından verilen 55. bildiri ise “Nitrat’ın, çok küçük ölçekli Fe/Ni iki metalli 

partikülerleri vasıtasıyla kimyasal redaksiyonu” konu başlıklı bildirilerdir
41

.  Bunların 

yanında, bölgeyle ilgili bilimsel makale ve kitaplar, daha pek çok Rus, Amerikan ve Çin 

kaynaklarında yer almaktadır. Bu nedenle bölgede mevcut jeolojik oluşumdaki kimyasal 

farklılık, bilimsel araştırmalar tarafından da destek bulmaktadır. 

 
İç Moğolistan Otonom bölgesi, 

Ningxia ve Shaanxi bölgelerini 

kapsayan Ordos, Yen-men ve 

Datong’un yeri (Har. Yenal Atalay). 

 

 

 

 

Pasifik Bölgesi Civarında 

Magnetik Oluşumlar 

 

Uzak Doğu ve Pasifik’teki 

olağanüstü felaketi (karni-

Apollon Karneios-tütsü-Büyük 

tufan) olayına bilimsel açıklık 

                                                 
38

 Metindeki “Pleistosen ortaları” ifadesiyle,  60-70 bin yıl önceki dönem tarihlemesi arasında bir çelişki vardır. 

60-70 bin yıl önceki dönem derken, Alt pleistosen sonları kastedilmiş olmalıdır. 
39

 Visited cities and excursion sites: (www.gvc.gu.se/ngeo/rcg/china_exco20201/Introduktion.htm-8k). 
40

 “Enviromental behaviors of mercury and lead in the soil of polymetallic deposit areas in Western Hunan 

Province”. 
41

 “Chemical reduction of nitrate by nanoscale Fe/Ni bimetallic particles”. 
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kazandıran önemli çalışmalardan bir diğeri ise şöyledir; Ulusal Taiwan Üniversitesi Jeoloji 

Bilimleri Bölümü’nden, Mei- Fei. Chu ile aynı bölümden Tsuan Han Lee’nin başkanlığında; 

Mişigan Üniversitesinden Yeng Long. Chen;
42

 Oregon Devlet Üniversitesi, Okyanus & 

Atmosfer Bilimleri Koleji’nden Michael D. Graham;
43

 Çin Üniversitesi Jeoloji Bilimleri  

(Beijing) Bölümü’nden Jun Deng; aynı bölümden Shangguo Su; Mişigan Üniversitesi Jeoloji 

Bilimleri Bölümü’nden Ye Zhang
44

 tarafından hazırlanan bilimsel rapor’dan alıntılar 

yaptığımız aşağıdaki bölümde, bölgenin jeolojik yapısı, tam olarak şu şekilde 

açıklanmaktadır: “Kuzeydoğu Çin’de, Kretas’tan (İkinci Zaman'ın son bölümü)
45

 kalma, 

ağızları çeşitli metallerle kaplanmış pek çok volkanik alan mevcuttur. Bunlar en yakın 300 yıl 

öncesinde faaliyet göstermişlerdir. Bazal oluşumlu, alkali zeytini renkte bazalt, tholeiite, 

trachyte (trakit) ve alkaline olmuş rhyolite içeren atıklar, geniş bir volkanik alana yayılmıştır. 

Aşırı derecede mafik xenolithler, iherzolit ve harzburgite içermektedirler. Bunların çoğu, 

alkali bazaltlar halindedir. Bu kadar geniş alana yayılan volkanik kalıntıların ana kaynağı 

belirsizdir: Bu örtü, bazı iddialara göre, son derece yüksek sıcaklıktaki bir dış etkenle (bir 

kuşun tüylerinin ütülenmesine -tütsü- benzer şekilde)
46

 oluştuğu;
47

 diğer bir varsayıma göre 

ise, litosfer’in (arz kabuğu) incelmesi sırasında meydana geldiği şeklinde açıklanmaktadır.
48

 

 

Volkanik kayalar ve xenolith manto (örtü), bu mantonun oluşum şartları ve yapılacak işlemler 

hakkında bir pencere açmaktadır. Biz, bu xenolith örtü, örtünün oluşum şartları ve en son 

oluşan volkanik kayalar hakkında hazırladığımız bir çalışmayı rapor ettik. Yukarıda 

belirttiğimiz ütüleme olayını anlayabilmek için, Jingbohu, Longang ve Kuandian volkanik 

alanlarından alınan xenolith manto örnekleri üzerinde Heisotopik çalışmalar gerçekleştirdik. 

Çalışmalar sonunda edinilen ana bilgilere göre, 5-7 kere gerçekleştirilen 3He/4 

incelemelerine göre, olayın atmosferik bir etkenle oluştuğu anlaşılmaktadır.
49

 Şimdilik, bu 

                                                 
42

 yangcz@umich.edu 
43

 dgraham@coas.oregonstate.edu 
44

 youxue@umich.edu 
45

 Yaklaşık, 160 myö (80 MA). 
46

 Bu dış etken, Antik kaynaklardan Sümerlerde Amar-utu (Güneşsel dana), Nibiru, Marduk-Tishye-Pushya; 

bilimsel kaynaklarda ise “X gezegeni” olarak geçen gök cismidir. Bilimsel anlamda pek rağbet görmeyen olay, 

bu makalede jeolojik anlamda tam bir açıklığa kavuşmuş olmasına karşın, tüm mitoslarda anılan gezegenin 

varlığına inanılmaması, dikkat çekicidir. Yani gezegenin varlığı bir masal olarak kabul görmektedir. Oysa 

mitoslar, modern çağ insanın ona kattığı anlamda birer masal değil, gerçeğin ta kendisidirler. Antik insanlar, 

hangi konuda olursa olsun, olaylar üzerinde asla yalan yanlış şeyler söylememişlerdir. Böyle davranmaları için, o 

zamanlarda, günümüz insanı gibi bir menfaat ya da kazanç temininin de olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 
47

 Burada, Kutsal Kitap’larda peygamber olarak kabul edilen Hazreti Zu’l-Karneyn’in, Yecüc ve Mecüc’ün 

üzerini, önce demir ve sonra da bakırla kapatması anlatımına benzer şekildeki Karni olayı tarif edilmektedir. 

Mitolojik yönden bilimsel görünmese de, bu olayın Uzak Doğu’da yaşanan Marduk gezegenine bağlı olarak 

ortaya çıktığını, Antik Anadolu-Yunan, Eti, Sümer, Akad, Mısır ve Hindistan’dan Mezoamerika’ya kadar uzanan 

kültürlerden öğreniyoruz. Coe tarafından, Meksika’daki Tlaxcala’da, bir dağ üstü akropolü olan Cacaxtla’da, 

Aztek’lere ait genç bir Kartal Savaşçı betimi olarak yorumlanan yukarıdaki şaman tasvirinde, yanardağ 

püskürüklerinden ayak tüyleri tütsülenmiş kuş tasvirine bakınız. Undal adının anlamı “Siyah Kaya= Black 

Rock”dır. Bu kapsamda, günümüzde Kore’deki Heuksando (Jeju) adasında bulunan volkanik Halla-san dağı, 

simsiyah granit oluşumuyla “Undal” adını hak eder görünüştedir. Kore’de, geçmişi tarihin derinliklerine kadar 

uzanan ve “Ondol” denilen yapı bölümleri ilgi çekicidir. Bunlar, Roma döneminde Hipokaust (Hippocaust) 

olarak anılan ısıtma sistemlerine benzer. Günümüzde de devam eden evlerin bu tip ısıtmalarına ait örnekler 

oldukça çoktur. Evlerin alt bölümlerinde oluşturulan ocaklardan çıkan ısı, sütunlar ya da borularla oluşturulan 

boşluklarla yapının altından dolaşarak üstteki tüm odaların ısınmasını sağlamaktadır. Osmanlı döneminde 

“Cehennemlik” olarak adlandırılan sistemin kaynağının, Uzak Doğu’daki yanardağlardan esinlenerek ortaya 

çıktığı ve Magma’yı (Hades) oluşturduğu açıktır. Teaching English in Korea-Photo Album-Ondol Systems: 

(ald.net/~roden/korea/album/ondol.htm - 5k).                                                             
48

 Bölgede saptanan tüm veriler, burada açıklanan ikinci varsayımın geçersiz olduğunu göstermektedir. 
49

 Raporda saptanan atmosferik etki, Antik halkların Marduk hakkındaki anlatılarını destekler içeriktedir. 
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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
50

 yerine, kısmen ergiyerek bu geniş alanı etkilemiş olan olay, bazaltın 

kimyasal yapısına da işaret etmektedir. 

 

 
 

a= Datong’da, atnalı şeklindeki volkanik yapısıyla, sönmüş bir yanardağdan görünüm.  b= Coe 

tarafından, Meksika’daki Tlaxcala’da, bir dağ üstü akropolü olan Cacaxtla’da, Aztek’lere ait genç bir 

Kartal Savaşçı betimi olarak yorumlanan şaman. Baş ve ayakları kartal, omuzlarında kartal kanatları 

var. Her iki eliyle tuttuğu thyrsos’la, volkanların lavlarını temsil eden yılan ejder üzerinde, onu 

söndürmeye (Odysseus gibi öldürmeye) çalışıyor. Yılanın, tuvalin sağ yukarısına doğru uzanan 

kuyruğu, sağ üst köşede, püskürükleri sarı renkte gösterilmiş volkana doğru uzuyor. Sağda, tam 

ortadaki kuşun, lav püskürükleri nedeniyle ayak kısımlarındaki tüyleri tütsülenmiş ve etleri görünür 

hale gelen bacakları çıplak kalmış. Tasvirin alt bölümündeki üçgenler arasında, toprak altı 

hayvancıklar, sağa sola kaçışmakta. Bunlardan biri, başını yukarı çıkarmış, olup biten felaketleri 

merak içinde izlemeye çalışıyor.
51

   
a. China Culture.org: (www. Chinaculture.org/gb/ en_travel/2004 03/17/content_46367.htm). 

b. Coe, M. D. 2002. 

 

Önceki çalışmalar (Zhou at Al’da 1992’de yapılan), kabuğa sonradan karışan maddelerin 

önemsiz miktarlarda olduğunu göstermiştir.  Kristal fraksiyonlaşmanın, az miktarda eklenmiş 

olan zeytini renkteki bazaltın Mg 73’te ergimesiyle eşitlenmiş olduğu anlaşılmakla, kremsi 

şekilde oluşan mantonun varlığını doğrulamıştır. SiO2, yüksek oranlı etkileşimdeki 

yetersizliğine karşın (K2O ve P205) hariç, SiO2 ve yüksek oranda uyumsuzluk gösteren eser 

miktardaki elementler arasında, güçlü bir negatif karşılıklı ilişkinin varlığı saptanmıştır. REE 

ve eser miktardaki elementler hakkındaki bilgiler, Datong’da, bileşim göstermeyen
52

 

elementlerin, REE örneklerine karşı olduğu kadar, diğerlerine karşı da güçlü bir şekilde 

                                                 
50

 Damıtık madde haline gelme. Halla-san dağının yapısıyla karşılaştırınız. 
51

 Coe, M. D. a.g.e., s.24, 154, Res.X.  Kartal başlı Kızılderili totemleriyle karşılaştırınız.  
52

 Ayrışık durumdaki elementlerin. 
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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. Üçüncü Zaman (5-

3 myö.) volkanları, çizgisel eğilimleri boyunca, değişik yükseltiler gösterirler. Biz, 

Jingbohu’da, alçak derecelerde ergime gösteren grena’nın  (lâl taşı) bulunduğu stabil alanda, 

derinlerde oluşmuş ergimelere ait bilgilere müracaat ettik. Ancak, Datong’da da yüksek 

derecede ergimelerin daha sığ derinliklerde oluşmuş olduğu bir gerçektir. 

 

 
 

 

Kuzey Kore’de geleneği çok eskilere dayalı, kuşkusuz volkanlardan esinlenerek evlere uygulanmış 

olan Ondol ısınma sistemleri: a= Suwon’da, faal durumdaki bir Ondol’dan çıkan dumanlar ve çatı 

altına istif edilmiş odunlar; b= Ojukon’da Ondol’lu bir ev; c= Yine Ojukon’da, Ondol’lu bir 

mutfaktan görünüm. Ondol’dan elde edilen ısıyla evlerin tabanları, dolayısıyla tüm evin ısınması 

sağlanmaktadır. 
a. (www.hgpho.to/wfest/house/house-e.html). 

b, c. (www2.ald.net/%7Eroden/korea/album/ondol.htm). 

 

Elementsel jeokimya ve ergime derecesi arasındaki ilişki açıktır. Kuzey ve Kuzeydoğu Çin’de, 

homojen bir mantonun oluşmuş olması, ergimenin nispi olarak derinlerde oluştuğunu 

kanıtlamaktadır. Ancak, NE-SW termal yükselip alçalmalar (hareketler-yürümeler), ya da 

kısmen ergiyen mantonun ergiyip alev alabilir (uçabilen-gaz haline gelebilen) içeriğine sahip 

olması, onun hareketli oluşuna da işaret etmektedir”.
53

  

 

 

Tinsel anlamda Nuh Tufanı 

Kutsal kitaplar arasında, tufanla ilgili olarak en geniş bilgileri Tevrat’ta buluyoruz.  Tekvin: 4- 

10, 14 arasında, Adem ve nesilleriyle tufan olayına, ayrıca Nemrut’a ayrıntılarıyla 

değiniliyor.
54

 

 

                                                 
53

 Pasifik Bölgesi Civarında Magmatik Oluşumlar: (www.agu.org/meetings/wp04/wp04-

sessions/wp04_V32A.html-17k). 
54

 Tevrat (1974) (Kitabı Mukaddes-Eski ve Yeni Ahit), Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, Tekvin: 4-10, 14. 

http://www.hgpho.to/wfest/house/house-e.html
http://www2.ald.net/~roden/korea/album/ondol.htm
http://www.agu.org/meetings/wp04/wp04-
http://www.agu.org/meetings/wp04/wp04-
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Semirechye (Yedi Nehir-Kazakistan) dendriti’leri: a= “Bugesk”
55

 sanat diyebileceğimiz, bugünün ve 

geçmişin bir arada tasvir edilmesiyle oluşmuş dendriti.  Eserde, koyu renkte gösterilmiş günü yaşayan 

figürler, ellerinde taş aletlerle birbirleriyle savaşmaktalar. Geri plânda tasvir edilen dev figürleri, 

açık renkte belirtilerek, geçmişte, iki dev (Nefilim ?)
56

 arasında taş aletlerle yapılan bir mücadeleyle, 

diğer bir dev’in,  dinazora benzer bir hayvana elindeki yayla ok atışı; b= Ortada bir dev ve etrafında 

dört figür. Atlarından inmiş insanlar, dev’e karşı yay ve oklarıyla saldırıyorlar. Dev, ellerini kaldırıp, 

teslim olmuş; c= Kuyruğu iki ayağının arasında görülen dev ve etrafında, ellerindeki yay ve oklarıyla 

mücadele eden üç figür. Bunlardan biri yere yatmış, olasılıkla dev tarafından öldürülmüş vaziyette 

tasvir edilmiş. Articles-petrogliphs of semirechye: (Tourkz.com/eng/articles/petrog 1e_1.html-16k).  

A. A. Goryachev, A. N. Mariyashev, “Petrogliphs of Semirechye”, goryachev@tourkz.com  

 

 
XXV. sülaleden Mısır kralı Piankhy. 
(www.historyforkids.org/.../pictures/shabaka.jpg). 

 

 

Bir makalede, Nuh’un “gofer” dediği ağacın, servi ağacı olduğu 

belirtilmiş. Makalenin 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 Aithiopia’lı siyahi 

neslinden olan Rodophos’un erkek kardeşi Taharka’yı (Taharqa) 

görevlendirmişti. Rodophos Mısır’da, tanrı Amon’un sembolik karısı 

olarak “Kendini adamış tanrıça” durumuna gelmiş. Bu kişiliği nedeniyle de Afrika, Asya ve 

Avrupa’daki
57

 tapınak rahibeleri arasında üst seviyeye erişmişti. Adı tam olarak Thyia olan 

tanrıça, servi ağaçlarının kutsal anasıydı.
58

 Aynı zamanda akıl ve bilgelik tanrıçası olarak 

Athene Nikepheros olarak da anılmıştır. Siyahi Athene ise, akıl ve bilgelik yanında zafer 

tanrıçasıydı. Tanrıçanın bu karmaşık karakteri, onun ırk olarak Aithiopia’lı olduğunun 

göstergesidir”.
59

 Yalnızca, makaledeki bu bilgiler bile, Nuh’un Asya’dan Afrika’ya 

vardığının kanıtı olarak kabul edilebilir görünmektedir. 

 

                                                 
55

 Aynı pano, tuval ya da burada olduğu gibi taş yüzey üzerinde, hem günümüzü ve hem de, geçmişteki bir 

olayın tasfir sanatına “Bugesk=Bugün-eski” adını vermeyi uygun gördük. Şimdiye dek dünyanın hiçbir yerinde 

raslanmamış bu ifade tarzı, Orta ve Uzak Doğu kültürleri için son derece ilgi çekicidir.  
56

 Tevrat, Tekvin: 6, 4. “Uzun boylu Şebalılar”, Kâşgarlı Mahmûd’un Kitab-ı Lûgat-ı Türk adlı eserinde 

“Horhor”,Yunan mitolojisinde Titan-Kyklop, Kur’ân-ı-Kerîm’de “Âd” kavmi. Kur’ân-ı Kerîm (1962), Çev. B. 

Atalay, Doğan Kardeş M. S. A. Ş., Hûd:52-62; İbrahim:9; Şüara:119; Kamer:18; Elhakka:3-6; Fecr:4. 
57

 Roma ve Yunanistan kastediliyor. 
58

 Thyia (Thuia). Herodotos (1991) Herodot Tarihi (1991) Çev. M. Ökmen, Remzi Kitabevi, İstanbul, VII.178.  
59

 Thyia:Tree of Wisdom: (www.viewzone.com/thyia.html-20k). 

 

mailto:goryachev@tourkz.com
http://www.historyforkids.org/.../pictures/shabaka.jpg
http://www.viewzone.com/thyia.html-20k
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a. Bir Yunan vazosu üzerinde 

siyahi Dionysos (Taharka 

Aesiopis), karşısındaki 

Rodophos’a (Thyia=Servi 

ağacı) şarap ikram ediyor. b. 

Martin Bernal’e  göre, siyahi 

Athene (tritogeneia).
60

 
a.Thyia:Tree of Wisdom: 

(www.viewzone.com/thyia.html-

20k). 

b.(www.homestead.com/wysinger/

ancientafrica.html.98k). 

 

Tinsel inançlarımızı bir kenara bırakacak olursak, Tevrat, en eski geçmişimize ait, pek çok 

kavim ve olaylar hakkında tarihsel belge niteliği taşımaktadır. Nuh’un yaşı, Tekvin, 7/6 ve 

9/28’de, tufan olduğunda 600, tüm yaşadığı yıllar ise 950 yıl olarak verilmiş. Bap.11/10-32 

arasında, Sam’ın zürriyetinden, oğulları Arpakşad, Şelah, Eber, Peleg, Reu, Seruc, Nahor, 

Terah ve Abram’dan (İbrahim Halillullah-İbrahim peygamber)
61

 her birinin doğduğu yıllar, 

babalarının yaşlarına göre ve sırasıyla anlatılmış. Diğer yanda, Nuh’un yaşadığı yıl ve 

Adem’e kadar uzanan süreci, yaklaşık olarak da olsa tespit edebilmemiz için, yaşadığı tarihi 

bildiğimiz bir kişinin dayanağına gereksinimimiz vardır. 

 

Bunlardan, İÖ 1263’te doğduğu kabul edilen Hazreti İbrahim, çıkış noktası olarak kabul 

edilebilir görünüyor. Ancak, bu tarihe göre yapılan hesaplamalarda, Terah’ın doğum tarihi İÖ 

1333 ve bundan geriye gidilerek, tufan tarihi İÖ 1655, Nuh’un doğum tarihi 2153, Adem’in 

yaradılış tarihi ise İÖ 3209 olarak belirleniyor. Bu tarihler, tufan olayını geçmişte bıraktıkları 

açık olan Nübye (Nubia), Mısır ve Sümer’lerin, Afrika ve Mezopotamya’ya yerleştikleri 

tarihleri bile karşıtlamıyor. Bu nedenle, İÖ 3209’un çok geç bir tarih olduğu açıktır.            

 

Diğer bir olasılık, Adem’den Nuh’a kadar süren yaş sıralaması esas alınarak, Nuh’tan sonra 

yaşam tarihi bilinen, Ham’ın oğullarından Kuş (Kush) kralı Kuş’un kaynak olarak alınıp, 

hesabın buna göre yapılmasıdır.
62

 Ancak, Tevrat’ta, Sam’ın yaşından bahsedildiği gibi 

Ham’ın yaşadığı yıllara değinilmiyor. Biz, varsayım olarak da olsa, yaklaşık bir tarih elde 

edebilmek üzere, Ham’ın da, kardeşi Sam gibi 100 yaşında Kuş’un babası olduğunu ve 

Kuş’un da en geç İÖ 3500’lerde doğduğunu
63

 kabul ederek yapılacak hesabın, doğruya daha 

yakın tarihler verebileceği noktasından yola çıktık. Buna göre: Ham’ın doğum tarihi yaklaşık 

                                                 
60

 Athene’nin, Afrika’da Yüzü Yanıklar ülkesindeki (Aithiopia) Tritonis (Victoria) gölü yakınlarında  

bulunan şehri “Skherie” için Bkz. Homeros (1988) Odysseia, Çev. A. Erhat; A. Kadir,  Can Yayınları, İstanbul, 

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. Euripides’in 

tragedyasında, Bakkha’ların “Euhoi” çığlıklarına benzer çığlıklardır. 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 1960, 409a, s.321. Düzgüner, F. (2007), mimar.ist, Sayı: 23, s.79, 80. 
61

  ML./IX,349, 350. 
62

 Nübye’deki Kush krallığının başkenti Kerma idi. Bu krallık İÖ 2500-1500 yılları arasına tarihlenmektedir. 

Tevrat’tan tespit edebildiğimiz Adem ve nesillerinin yaş hesaplamalarına göre, Kuş krallığı başlangıcının, 

Kerma başkent olmadan önce, daha da eskiye, İÖ 3500’lere dayandığı anlaşılıyor. 
63

 Bu tarih, en erken İÖ 4000’dir. Buna göre yapılan hesaplamalarda: Adem, İÖ 5656; Nuh, İÖ 4600; Tufan’ın 

tarihini ise İÖ 4000 olarak tespit etmemiz mümkün. Başkenti Kerma olan Nübye Kuş kültürü, genel anlamda İÖ 

4000-1000 arasında tarihleniyor. 

Ancient Africa’s Black Kingdoms: (www.homestead.com/wysinger/ancientafrica.html-94k). 

African Timeline’dan: Civilisations in Africa: Kush: 

(http://www.wsu.edu:8080/~dee/CIVAFRCA/KUSH.HTM). 

 

 

 

http://www.viewzone.com/thyia.html-20k
http://www.viewzone.com/thyia.html-20k
http://www.homestead.com/wysinger/ancientafrica.html-94k


 19 

olarak, “3500+ 100= İÖ 3600”dır. Bu tarihe, Adem’in 106 yaşında Şit’in babası, Şit’in 105 

yaşında Enoş’un babası,
64

 Enoş’un 90 yaşında Kenan’ın babası,
65

 Kenan’ın 70 yaşında 

Mahalalel’in babası,
66

 Mahalalel’in 65 yaşında Yaret’in babası,
67

 Yaret’in 162 yaşında 

Hanok’un babası,
68

 Hanok’un 65 yaşında Metuşelah’ın babası,
69

 Metuşelah’ın 187 yaşında 

Lamek’in babası
70

 ve Lamek’in de 182 yaşında Nuh’un babası
71

 olduğu ifadesine göre, İÖ 

3600 yılına tüm bu yılları eklediğimizde, “3600+1556= İÖ 5156 yılını, yani Adem’in 

yaradılış tarihini saptadık. Nuh, Sam, Ham ve Yafet’in babası olduğunda, 500 yaşındaymış.
72

 

Ham’ın doğum tarihi olan 3600’e 500 yıl eklediğimizde, Nuh’un doğum tarihini İÖ 4100 

olarak bulmamız mümkün görünüyor. Tufan olduğunda, Nuh 600 yaşında olduğuna göre, 

tufanın tarihini, 4100-600= İÖ 3500 olarak hesaplamamız olasıdır.  

 
 Büyük bir olasılıkla, Nuh’un gemisinin bir 

yükseltisinde karaya oturmuş olabileceği,  

günümüzde Tanzanya-Kenya sınırı üzerindeki 

KilimanJaro
73

 dağının doruk noktasından 

görünüm.  
mount kilimancaro: 

www.sseserver.net/Regional/Africa/Tanzania/Localities/

mount_Klimanjaro.aspx-21k 

(http://www.quillou.com/tirageas.htm). 
 

 

Bu tarihler, Hazreti İbrahim’in doğum 

tarihinden yola çıkarak bulduğumuz tarihlere 

göre, çok daha akla yakın. Kral Kuş’un adının geçtiği El Kab hiyoroglif yazıtının, Kuş’un 

Mısır’a yaptığı seferin hemen ardından, günümüz gazete haberleri gibi yazılmadığı açık. 

Mezarın, kral Kuş’un mezarı olup olmadığı henüz kesinlik kazanmamış. Tabletin, yüz yıl 

öncesi bir olaydan bahsettiği varsayımında, tufan tarihi, yaklaşık İÖ 3600’lere varmakta, bu 

tarih de, gerek tufan tarihini ve gerekse Nuh’un torunu Kuş’un krallık dönemini daha mantıklı 

kılmaktadır. Ancak, Hazreti İbrahim’le (İÖ 1263) çağdaş olan Kuş’un oğlu Nemrut (Nemrud-

Nimrod),
74

 bu tarihlerle uyum göstermez. Kendi payımıza, doğum tarihi bazı kaynaklarda İÖ 

1263, diğer bazı kaynaklardaysa, İÖ 1900, hatta İÖ 2000 olarak gösterilen Hazreti İbrahim’in 

doğumuyla ilgili tarihlemelerde bir yanlışlık olmalıdır. 

                                                 
64

 Tevrat, Tekvin: 5, 6. 
65

 Tevrat, Tekvin: 5, 9. 
66

 Tevrat, Tekvin.5, 12. 
67

 Tevrat, Tekvin: 5, 15. 
68

 Tevrat, Tekvin: 5, 18. 
69

 Tevrat, Tekvin: 5, 21. 
70

 Tevrat, Tekvin: 5, 25. 
71

 Tevrat, Tekvin: 5, 28. 
72

 Tevrat, Tekvin: 5, 32. 
73

 Kiliman>c<j>aro adı, her ne kadar mahalli bir ad gibi görünüyorsa da, yapısı itibariyle, Lâtince bir kelimenin  

bozulmuş şekli olabilir. Aradaki “c” harfi, telaffuz itibariyle Latinceye “j” olarak geçmiş olmalıdır. Bu 

bağlamda, “clima...” kökenli üç ayrı kelime çerçevesinde, bize; 1. “clim>actic-anchor>a”; 2. “clim>acteric-

anchor>a”, ya da 3. “clim>ax-anchor>a” kelimelerindeki birleşimleri anımsatıyor. Kilimancaro’nun anlamını bu 

çerçevede inceleyecek olursak: 1. Zirveyle ilgili, en  kritik evreye ait demirleme (geminin demir atması); 2. 

Buhranlı evre sonunda demirleme (geminin demir atması);  3. Zirve’de (doruk-tepe) demir atma, anlamları 

çıkmaktadır. Nuh’un gemisinin son durak yerinde, yüksek bir tepeye demir attığı düşünülecek olunursa, konunun 

bu yönde incelenmesinde fayda olacağı kanısındayız. Diğer tarafta, Etiopya’dan Mısır, Ön Asya ve daha 

kuzeyde Doğu Anadolu’ya dağılan halkların, Ağrı dağını, yüksekliği nedeniyle mitostaki Kilimancaro’ya 

benzetmeleri nedeniyle, Tevrat’a dayanarak ona, destansı “Ararat” adı verilmiş olmalı. Bize göreyse, gerçek 

Ararat ya da Atlas dağı, Kilimancaro’dur. 
74

 Tevrat, Tekvin: 10, 6-8. 
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Tevratta: “Ve Kuş Nimrod’un babası oldu; o yeryüzünde kudretli adam olmağa başladı. O, 

RABBİN indinde kudretli avcı idi; bundan dolayı; RABBİN indinde Nimrod gibi kudretli avcı, 

denilir. Ve onun krallığının başlangıcı Şinar diyarında
75

 Babil, ve Erek,
76

 ve Akkad,
77

 ve 

Kalne idi. O diyardan Aşur’a
78

 çıktı, ve Niniveyi ve Rehebot-iri, Kalahı ve Ninive ile Kalah 

arasında Reseni bina etti; büyük şehir budur”
79

 olarak açıklanan bölüm, İbrahim peygamberin 

yaşadığı dönemin tarihlenebilmesi yönünden son derece önemlidir. 

 

                                                 
75

 Şinar diyarında=Sümer ülkesinde. 
76

 Erek= Uruk= Sümerlerde “Unuq”. 
77

 Akkad= Akkat. 
78

 Aşur= Asur. 
79

 Tevrat, Tekvin: 10, 8-12. 


