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Babil (Babylon):  Irak’ta, Fırat nehrinin doğu kıyısında eski Mezopotamya’nın en büyük 

şehirlerinden biri olan kentin günümüzdeki kalıntıları, Kasr, Mewrkez, Amran İbn-Ali, İsn-İl 

Esved ve Cumcumah adlı tepelerin üzerinde yer alıyor. Tevrat’taki Babel adı, Sümerce 

“tanrının kapısı” anlamına gelen kelimenin Babili şeklindeki Akkadca tercümesi.
1
 Kuruluşu, 

yaklaşık olarak İÖ 3500 civarına tarihleniyor.  

Erek (Erech-Uruk): Aşağı Mezopotamya’da, Fırat nehrinin batı kıyısında, bugünkü 

Varka’nın bulunduğu yerde. Sümer ülkesinin önemli merkezlerindendi. Uruk tabakaları adı 

verilen XIV-XV. katlar, İÖ 4. bin yılı sonlarına tarihleniyor.
2
 Kentin Sümer dilindeki adı 

“Unuq”. Yapılan son çalışmalar, kentin tarihini İÖ 3500 yıllarına kadar geriye götürmekte. İlk 

kuruluşu, yaklaşık olarak Babil’le aynı tarihleri kapsıyor. Tell el-Obeyd’te yapılan kazı 

çalışmaları, Sami soyundan olan Sümerlerin, İran’dan gelen Obeyd kültürüyle karıştığına 

işaret ediyor. Sümerologların, ortaya çıkarılan tabletler üzerinde yaptıkları çalışmalara göre, 

Sümerlerin bir kısmının Orta Asya, bir bölümünün ise Doğu’da “Dilmun”
3
 denilen bir 

ülkeden geldiklerini ortaya koymuş. 

Akkad (Akkat): Tevrat’taki bilgilere göre, Nemrut’un Sümer ülkesinde kurduğu dört kentten 

biri. Orta Mezopotamya’da, İÖ 4. binde Mezopotamya’ya gelip uzun süre Sümerlerin 

egemenliğinde yaşamış bir toplumdu. Dilleri, Sami dil gurubundan. Kral Sargon döneminde 

(3. bin),
4
 Nippur’dan başlayıp Güney Mezopotamya’ya kadar olan alanı kapsayan bölge, 

Sümer ülkesi olmasına karşın Akkad hakimiyetine girmişti.
5
 

Kalne (Raqqa-Rakka ?): Yunan döneminde Kallinikon olarak bilinen kent, bugün Suriye’de, 

Hasek ilinde. Antik veriler çerçevesinde, büyük olasılıkla Kalne olduğu varsayılan kentte, 

henüz arkeolojik çalışmalar gerçekleştirilmemiş. Fırat nehrinin Balık ile kavuştuğu yerin 

yukarısında yer alıyor.
6
 Herşeye karşın, Tevrat’ta adı geçen Babil, Erek ve Akkad’ın, İÖ 

3500’deki tarihlemeleri göz önüne alındığında, Tevrat doğrulanıyor. Bu durum, Kalne’de 

yapılacak çalışmaların da, aynı tarihleri destekleyeceği kabul edilebilir görünür. 

 

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, bu dört kentin kurucusu olarak, Nemrut’un yaklaşık İÖ 3500 

yıllarında yaşamış olduğunu tespit edebiliyoruz. İbrahim peygamber de Nemrut’la çağdaş 

olduğuna göre, onun yaşadığı dönem de İÖ 3500’lere dayanmaktadır. 

 

Doğduğu kentten bir nedenle kaçarak Samos adasında İoncasını ilerleten Halikarnassoslu 

(Bodrum) Herodotos,
7
 Mısır’da yaptığı araştırmalarda, Anadolu-Yunan tanrı ve tanrıçalarını 

araştırmış.
8
 Tarihçinin, tanrı mitoslarının kaynağı ve asılları hakkında kuşkuları olsa gerekti. 

 

Herodotos, krallığını bir ara Etiyopyalı Sabakos’a kaptıran Kral Anysis (Kör kral)
9
 öldükten 

sonra Hephaistos rahibi Sethos’un tahta geçtiğinden bahsediyor.
10

 Anlatıya göre, ilk kraldan 

                                                 
1
 ML./II,433. 

2
 ML./XIX,567, 568. 

3
 Latince kökenli İngilizcede, “dil..” köküne dayalı “diluent-dilute-diluvial” kelimeleri, suyla ilgili. Özellikle 

“dilivual” kelimesi, “selden ileri gelen, tufan” anlamlarıyla, Dilmun kelimesine “tufana uğrayan yer” kapsamında 

atıfta bulunuyor olabilir. 
4
 Sargon=Şarrukin: ML./XVII,328. 

5
 ML./I,235. 

6
 ML./XVI,408. 

7
 Herodotos, zaten bir Karya-İonyalı olarak bu dili biliyordu. Olasılıkla anlatılmak istenen, araştırmalarına 

kaynak oluşturmak üzere, Fenike kökenine dayalı eski İonca’sını ilerletmek istemiş olmasıdır. 
8
 Herodotos, a.g.e., s.5. 

9
 “Anysis, ‘Dördüncü sülâleden Asses-Kaf  ile yirmi beşinci sülâleden Sabako, üç bin yıldan fazla bir arayla 

ayrılırlar . (Sayce)’ . Sabako’nun yendiği Mısır kralı, diye ekliyor, Sais’liydi. Yunanlıların Nokkoris dedikleri 

Bak-En- Ranf’tı. Ethiopia kralı bunu yakalamış ve diri diri yaktırmıştır. Bu Ethiopa’lı, İÖ. 8. yüzyılda yirmi  
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sonuncu olan bu krala kadar üç yüz kırk bir insan kuşağı ve bu kuşaklar sayısınca da büyük 

rahip ve krallar gelmiş. Herodotos bu kuşak sayısına göre, arada geçen süreyi, üç kuşağı yüz 

yıl hesabıyla on bir bin üç yüz kırk yıl olarak hesaplıyor. Buradan, İÖ 5. yüzyılda, ortalama 

insan ömrünün 30-35 yıl olarak hesaplandığını çıkarmak mümkündür. Bu süre içinde hiçbir 

tanrı, insan kılığında görülmemiş. Ancak, güneş dört sefer başka yerlerden doğmuş. İki sefer 

battığı yerden doğup, iki sefer doğduğu yerden batmış. Ama bu durum, Mısır’ın doğa ve 

insanını etkilememiş.
11

 Herodotos’un, daha doğrusu Mısırlı rahiplerin anlatıları, Alt 

Pleistosen’de Alt ve Orta Paleolitik dönemlerle, bı sırada oluşan ve aralıklarla süren son iki 

buzul dönemini (Riss ve Würm) anımsatıyor. İfadenin, Mısırlıların henüz Afrika’da 

olmadıkları, yani yeni neslin bu olaya şahit olmadığı anlamına geldiği açıktır. 

 

Tarihçimiz anlatısının devamında şunları söylüyor: “Benden önce bir gün, tarihçi Hekataios, 

Thebai’de kendi soy zincirini açıklamış ve on altıncı basamaktaki atasını tanrı olarak 

göstermiş;
12

 Zeus rahipleri o zaman nasıl davrandıysalar, bana da, soy zincirim hakkında bir 

şey söylemediğim halde, aynı şekilde davranmışlardır; beni tapınağın içine aldılar, geniş bir 

yer; ağaçtan yapılma kolos heykelleri tek tek gösterip saydılar, toplam tam tamına....rahipler 

bunları bana gösterip sayarlarken büyük rahipliğin babadan oğula gittiğini de 

söylemişlerdir....Hekataios, soy zincirini saydığı ve kendisini on altıncı basamakta bir tanrıya 

bağladığı zaman, sayıların da doğruladığı bir başka soy zinciriyle çelişkiye düşmüş oluyordu 

ve bir insanın bir tanrıdan inebileceği üzerine söyledikleri kabul edilmemişti; çünkü, onlar da 

ona kendi atalarını saymışlar ve burada heykeli bulunan herkesin bir “piromis”den gelme bir 

“piromis” olduğunu söylemişler ve bir teki de bir tanrının ya da bir kahramanın evlâdı 

olmayan üç yüz kırk beş heykeli birer birer sayıp göstermişlerdi. “Piromis”, bizim 

Yunanistan’da “doğru adam” dediğimizdir”.
13

 Anlatımının devamıysa şöyle: “O sırada 

orada heykeli bulunanların hepsini bu adla andılar ve hiç birisini tanrılara bağlamadılar. Bu 

insanlardan önce, diyorlardı, Mısır’ı tanrılar yönetiyordu ve kendileri de insanlarla beraber 

burada oturuyorlardı ve iktidar her zaman onlardan birinin elinde bulunuyordu; bunların 

sonuncusu Osiris oğlu Horos’tu, yani Yunanlıların Apollon dedikleri; bu Typhon’u
14

 yenmiş 

ve Mısır’da sonuncu olarak hüküm sürmüştü. Osiris, Yunanistan’da Dionysos’tur”.
15

  

 

“Herakles,
16

 Dionysos ve Pan, Yunanistan’da en genç tanrılar olarak sayılırlar; Pan, 

Mısırlılara göre bu üçünün en eskisidir ve ilk tanrılar kuşağı olarak gösterilen sekiz tanrı 

                                                                                                                                                         
Beşinci sülaleyi kurmuştur. Asurlar kralı Sargon, bunu 720’de Raphia’da yenmiştir”. Herodotos, a.g.e., 

II/141,dn.72. 
10

 Ökmen’e göre, kim oldukları bilinmemektedir.  Sennakherib’lerin istilâsı 701’de. Tirhakah zamanına rastlıyor. 

Herodotos, a.g.e., dn.73. 
11

 Yazarın anlatmak istediği; olayın Mısır’da değil, Mısırlıların geldiği Uzak Doğu’da (Asya) meydana geldiği  

olmalıdır. Herodotos, a.g.e., II/142. 
12

 Herodotos, a.g.e., II/143, dn.74. Hekataios’un belirttiği atası, Herodotos’un 35 yıllık insan ömrü hesabıyla İÖ  

1100 tarihine dayanıyor; Bu tarih, Mısır’da firavun XI. Ramses (Ramesses. İÖ 1107-1078); Elam’da kral  

Khutelutush-In-Shushinak (İÖ 1120- 1100) ve Shilhana-Hamru-Lagamar (1100- ?), Asur’daysa I. Tiglatplaser  

(İÖ1115-1077) zamanlarına rastlıyor. Hekataios’un ifadesinin asıl önemli yanı, tarihlemeleri yanlış olsa da, 

atalarına ait kökeni Mısır’da bulduğunu açıkça belirtmiş olmasıdır. 
13

 Herodotos, a.g.e., II/143. 
14

 Hemeros İlyada’da ona Typheus diyor. Akha’lardan bahsederken, bir zamanlar diyerek kastettiği Uzak 

Doğu’da Marduk’un tetiklediği tektonik olayları kastederek , ininin olduğu yeri Arimos dağları olarak 

tanımlıyor. Homeros (1988) İlyada, (Çev. A. Erhat; A. Kadir), Can Yayınları, İstanbul, II.782, 783. Hesiodos da  

değinmiş Typhon’a, bu müthiş felaketi betimlerken. Erhat, a.g.e., s.289. 
15

 Herodotos, a.g.e., II/144. 
16

 Herakles’in, diğer bir adı olan “Alkides” ünvanı üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Bu çerçevede “Alkali” 

ve “Kalevi” kelimelerinin kimyadaki anlamlarını incelememiz gerekiyor: edindiğimiz bilgilere göre,* Alkali 

metaller, örgü noktaları +1 yüklü iyonlarla işgal edilmiş iç merkezli kübik sistemde kristallenirler. Bu yapı 

içerisinde valens elektronları** (her atomda 1 tane), bütün yapıya nüfuz eden negatif yüklerden oluşan bir deniz 
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arasında sayılır; Herakles on iki tanrıdan oluşan ikinci kuşağa girer, Dionysos ise bu on 

ikiden doğan üçüncü kuşaktandır. Mısırlılara göre Herakles, kral Amasis zamanına kadar kaç 

yıl yaşadı, daha önce söylemiştim; Pan için daha da uzun derler; bu üçü arasında en kısa 

ömürlüsü olan Dionysos için de, Amasis’e kadar, on beş bin yıl hesap ederler. Mısırlılara 

göre bu sayılar kesindir, zira yılları titizlıkle saymışlar ve olayları yazmışlardır. Bir de öbür 

Dionysos’a, Kadmos kızı Semele’nin oğlu denilene bakalım: Günümüze kadar bin altı yüz yıl 

sayarlar; Alkmene’nin doğurduğu Herakles, en çok dokuz yüz yıl kadardır; Penolopeia’dan 

doğan Pan (Yunanlılar Pan’ı, Hermes’in bir ölümlüden olma çocuğu sayarlar), Troya 

savaşında daha gençtir, ondan günümüze kadar geçen zaman sekiz yüz yıldan çok değildir”.
17

 

 

Yazar, Mısır ve Anadolu-Yunan tanrılarını karşılaştırdığı satırlarında, şöyle iki ayrı anlayışa 

yer vermektedir: “....Eğer Semele’den doğan Dionysos ile Penelopeia’dan doğan Pan da, 

Amphitryon oğlu Herakles gibi, Yunanlılar arasında ortaya çıkmış ve onlar arasında yıl 

tüketmiş olsalardı, onların da, onun gibi önce insan oldukları, sonra kendilerinden önce 

gelmiş olan bu tanrıların adını taşıdıkları söylenebilirdi. Ama gerçek bambaşkadır: Dionysos 

için Yunanlılar derler ki, doğduktan sonra Zeus onu kendi bacağına dikmiş ve Mısır’dan daha 

öteye, Ethiopia’daki Nysa kentine götürmüş; Pan’a gelince, doğduktan sonra nereye 

götürüldüğünü söyleyemezler. Bundan ötürü bence, pek belli bir şeydir ki, Yunanlılar bu 

tanrıların adlarını öbür tanrıların adlarından daha sonra öğrenmişlerdir; ve bu adları 

öğrendikten sonradır ki onları yaşatmış ve bir soy kütüğü tertipleyebilmişlerdir”.
18

 

 

Tarihçinin: “…burada heykeli bulunan herkesin bir ‘piromis’den gelme bir ‘piromis’ 

olduğunu söylemişler…” ifadesi ilgi çekicidir. Lâtince kökenli “promis” kelimesi, “= söz, 

vaat, vaat edilen şey”i ifade ediyor. Herodotos bu kelimenin, Yunanistan’da “doğru adam” 

anlamına geldiğini söylüyorsa da, bize göre, doğru ve sözlerine güvenilir, sözlerinden kuşku 

duyulamaz bu adamların, atalarına verdikleri önemli bir söz, vaat ettikleri bir şeyler olmalıdır.  

 

                                                                                                                                                         
oluştururlar. Bu elektronların yerleri belli olmadığından, duruma göre metali bir baştan öbür başa dolaşırlar 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*** 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 mitoslarına da benzerlikler gösterir. Mitos’ta, 

Kalevipoeg`in düşmanlarının üstüne fırlatmak için dev kayaları taşıdığı, hatta bir kirpinin ona verdiği öğüt 

doğrultusunda, kalasları da silah olarak kullandığı anlatılıyor. Bu bağlamda, 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 ortadadır.  
 * (www.odevsitesi.com/odevler/2005_6/105743-alkali-metaller.htm -7k).  

** Dış kabuktaki (valens kabuğu) elektronlar. Dış seviye elektronları. 

*** Kalevi: Baz’lardır. Yani, suda çözündüğünde hidroksil iyonu veren kimyasal maddeler.  
17

 Herodotos’un Mısırlılardan aldığı bilgilerde, Herakles, Dionysos ve Pan için iki ayrı yaş grubu 

oluşturulduğunu görüyoruz. İlk yaş grupları, ikincilere göre çok daha uzun. Bize göre bu farklılık, yaş 

sürelerinde bazı yanlışlıklar olsa da, ilk grup tanrıların Asya; ikinci grup yaş sürelerinin ise, Nuh Tufanı 

sonrasında, Asyalıların  Afrika’daki varlıklarına dayandığını gösteriyor olmalıdır. Herodotos, a.g.e., II/145. 
18

 Herodotos, a.g.e., II/146. Poseidon (Homeros’ta, Poseidaon) ve Athena için Bkz. Herodotos, a.g.e., IV/180, 

188. 
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Pasifik, Hint ve Atlantik 

okyanuslarındaki sıcak ve soğuk 

su akıntıları. 
(www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/

Stroemungen.GIF). Uyarlama. 

 

 

Bunlar, bir takım gizleri ve 

sırları saklamaya mı söz 

vermiş, vaat etmişlerdi? 

Olasıdır. Zaten yukarıda 

değindiğimiz kral Piankhy’in, 

arşivi düzenlemek, bilgi ve 

belgeleri korumak için güvenilir bir kişi arayışı da, bilgilerin ne kadar titizlikle korunduğuna 

işaret ediyor. Promis rahipler, soy zincirine ait kayıtları tutmuş ve bunları arşivlemişler. Bu 

denli titizlikle tutulan kayıtların içeriğini merak etmemek elde değil. Sırlar konusunda, 

kendilerinden önceki rahiplerin güvenlerini kazanarak promis olmaya layık görülen yeni 

rahip, kendisinden sonra gelecekler arasında da promis olabilecek birini seçerek onu rahip ilân 

etmiş. Ancak, kutsal kitaplarda yer alan yukarıdaki bilgiler, her şeye karşın, Mısır sırlarının 

bir kısmının bir yerlerden sızıp, dışarıda birilerine kaçırılmış olduğuna işaret etmektedir. 
 

Bu dönemlerde, rahipler sınıfının insanlar üzerindeki etkilerini imgeleyecek olursak, inançları 

istismar etmeleri ve kendilerini tanrı olarak tanımlamaları halinde, zamanın cahil halkını 

kandırmalarının işten bile olmadığı çıkar ortaya. Günümüzde böyle bir erkin, birkaç insanın 

elinde toplanmış olması düşüncesi bile korkutucu. Bu şekilde davranmamış olmaları, 

doğruluklarından kuşku duymadığımız Herodotos ve Mısırlı rahiplerin anlatılarına inanmamız 

gerektiğinin doğrudan kanıtlarını oluşturmaktadır.   

 
Pasifik ve 

Hint 
okyanuslarınd

a, lamarın da 

etkisiyle 

sıcaklığı 

iyice artan 

su 

akıntılarının 

oluştuğu 

bölgelerdeki 

tusunami 

dalgalarının, 

bu 

akıntıların 

daha da 

hızlanmasıyl

a vardıkları kıtalarla, tusunaminin sığ kıyı yollarından ulaşıp yerleştiği 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.  

 

 
 

 

http://www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF
http://www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Stroemungen.GIF
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Çin’den Etiyopya’ya ulaşan Nuh ve oğullarından intikal eden “sırlar”
19 

ışığında, bugünkü 

Sudan’da Nübye Meroe(ë)
20

 arkeolojik alanında bulunan piramitler, piramit geleneğinin 

Afrika’ya nereden geldiğinin açık göstergesidir. 

 

  
a. Büyük Beyaz Piramit. Hava fotoğrafı, 1939-1945 (daha çok 1944-45) arasında, Amerika Birleşik 

Devletleri pilotu James Gaussman tarafından çekilmiş; b. Meroe’de Nubia piramitleri. 
a. Chinese pyramids-Wikipedia; the free encyclopedia: (en.wikipedia.org/wiki/chinese_pyramids-17k). 

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

 

 

Peki bu sırlar neydi? diye geliyor insanın aklına. Niçin Mısır halkından saklanıyordu? Bize 

göre, atalarının Asya’dan gelişleri saklanmıştı sırlar arasında. Geldikleri bölge olan kutsal 

Ra’nın gözü, yani “Khem-Kem” saklanmıştı. Nedeniyse basit. Halkın haberi olsaydı, kutsal 

Ra’nın topraklarına (Taklamakan çölü-Tarım havzası) göç etmek isteyecekler ve Mısır 

boşalacaktı. Hani biz Türklerin asırlardır aklımızdan çıkmayan Orta Asya’daki topraklarımız 

gibi. Konuyla ilgili ayrıntıları biraz ileride göreceğiz. 

 
Büyük tufan 

sonrası, tusunami 

dalgalarının işgal 

edip uzun süre 

yerleştiği 

çanaklarda, deniz 

sularının toprak 

tarafından 

emilmesi, bir 

kısmının ise 

buharlaşması 

sonucunda oluşan 

çölleşmiş 

bölgeler: 1= Gobi 

çölü,; 2= Tarım 

havzası. 

Taklamakan çölü; 

3= Karakum çölü; 4= Lut çölü; 5= Tahar çölü; 6= Tar çölü; 7= Suriye çölü; 8= Arabistan’da Rubil-

hali 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. 

 

                                                 
19

 Herodotos, a.g.e., II/24. 
20

 Herodotos, a.g.e., II/29. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı: 28, s.106. 
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Mısır kültürünü yaratan kaynak, kuşkusuz günümüzde Çin’deki X’i-an’ın 140 km 

güneybatısında bulunan Büyük Beyaz Piramit’i (Great White Pyramide) yaratan kültürlerdi.
21

 

Asya’daki piramitlerin varlığı, Herodot Tarihi’nde, Mısır’daki Zeus ve Hephaistos 

tapınaklarında yer aldığı belirtilen gizli belgelerin,
22

 buraya nereden ulaştığı sorusuna anlam 

kazandırıyor. Nuh ve oğulları, gemileriyle Kilimanj>c<aro dağının yamaçlarındaki bir yere 

vardıktan sonra, Etiyopya ve Nübye yoluyla Mısır’a varan sırlar, Mısırlı rahipler tarafından 

arşivlenip saklanmış. Bunu, Etiyopya’lı kral Piankhy’in, yakın atası ve memleketlisi olan Nuh 

nedeniyle, arşiv belgeleri üzerinde gösterdiği çabalarından da saptayabiliyoruz. Bu durum, 

Tevrat’ta yer alan Nuh Tufanı’nın, tarihlere varıncaya kadar, neden bu kadar ayrıntılı 

anlatılabildiğinin kanıtlarını oluşturur.
23

 

 

Yukarıda tespit edilen bilgi ve tarihler, arkeolojik verilerle de destekleniyor. Saptamalarımız, 

Ham ve Sam’ın nesillerinden olan Kuş ve Nemrut’u, yaklaşık tarihlerde buluşturmakta, 

dolayısıyla Hazreti İbrahim için de daha doğru bir tarih ortaya koymaktadır.  

 

Tufanının Mezopotamya’da oluşmadığı, Afrika Nübye’de ortaya çıkan Ham’ın oğlu ya da 

nesillerinden olan kral Kuş nedeniyle, Uzak Doğu’da (İç Moğolistan-bugünkü Çin) meydana 

gelen tufandan kurtulan Nuh’un, Asya’dan Afrika’ya ulaşmasından da anlaşılıyor. Diğer 

tarafta, eski bir söylenceye göre, Hami soyundan geldikleri savlanan toplumların, 

Etiyopyalılar ve Libyalılar olduğu konusuna değinmekte ayrıca fayda var. Şayet Çığ’ın dediği 

gibi tufan Orta Asya’dan çıkmış olsaydı, tatlı yağmur suyunun yükselmesiyle meydana 

gelecek seller, doğal ki ne burası ne de Avustralya, Arabistan, Afrika ya da Amerika’daki 

toprakları çöl haline getiremeyecekti. Zira, Afrika’nın tufan öncesinde çöl olmadığını 

Kritias’tan öğreniyoruz.
24

 Diğer kanıt, Büyük Okyanus’ta doğan tufanın, okyanusun 

doğusunda ona bir set oluşturan Amerika kıtası nedeniyle, kıtanın Atlas Okyanusu kıyılarını; 

deniz sularının çoğuna çanak oluşturması nedeniyle de, Büyük Sahra çukuru ve Akdeniz 

                                                 
21

 Düzgüner, F. (2007) mimar.ist, Sayı: 23, s.82, Şek.9. 
22

 Sırlar, büyük olasılıkla, Nuh’la beraber olup, Afrika’ya varan gemiden çıkanlara, bataklık haline gelmiş 

toprakta yiyecek ve basacak yerlere rehberlik eden “ibis kuşu” şeklinde betimlenen Ethiopia kökenli tanrı 

Djehuti’nin,  (Anadolu ve Yunanistan’da Thoth), tufan seyahati sırasında tuttuğu kayıtlarla ilgilidir. Aynı 

zamanda yazıyı bulan, günlük kayıtları tutan, güneş, ay ve yıldızlar hakkındaki bilgisinden doğmuş olabilecek 

ünvanı nedeniyle, büyücü bir tanrı olarak da kabul görmüştü. Tanrı, Hermes Trismegistos’la bir tutulmuştu. 

Hiyoroglif yazıtlı “Zümrüt tabletleri” olarak anılan on beş adet tablet, bilim dünyasınca, herhangi bir neden ileri 

sürülmeksizin bilimsel olarak kabul görmüyor ? Oysa Thoth ya da Hermes Trismegistos, nedeni bilinmez ama 

aynı kesimce el üstünde tutulur ? Bkz. 

The Emerald Tablets of Thoth:  

(www.crystalinks.com/emerald.html-4k). 
23

 Hazreti Musa’nın, firavun Tutankhamon (İÖ 1352-1320) veya Ramses II (1301-1224)  zamanında yaşadığı  

tahmin edilmektedir. Destansı olayların ardından, firavunun (?) gazabından kaçarak Medyen’de bir kâhinin 

yanına gelmiş, onun yedi kızına (bir söylentiye göre yedi çobanına) bakmıştır. Daha sonra, kâhinin kızlarından 

Tsippora ile evlendi. Medyen’de uzun süre sakin ve sessiz yaşadı. Daha sonra gaipten gizli sesler, Yahova’nın 

vahiyleri gelmeye başladı. Mitolojik bir takım olaylardan sonra, kendini peygamber ilân etti ve inananlarıyla 

birlikte Mısır’ı terk etti. ML./XIV, 239, 240. Meyden. ML./XIII, 301. Bize göre Musa peygamber, bu sırada, 

kızıyla evlenip yakınlık kurduğu kâhin (Mısır tapınaklarında, Herodotos’a göre promis adlı, emekli olmuş bir 

tapınak rahibi ?) aracılığıyla, ya da bir şekilde, Hephaistos tapınağı rahiplerinin, Çin’den Etiyopya’ya uzanan 

“sırlar”ına (promis) ulaşmış olmalı. Freud, Yahudilerin tanrısı Yehova’nın bir ateş tanrısı olduğu kanısındadır. 

Tanrı’nın varlığının, Uzak Doğu’daki korkunç Marduk (Apollon Karneios) ve volkanik püskürüklerle yakın 

ilişkisi olduğu açık. Bu nedenle Freud’la aynı kanıdayız. Freud, S. (1999), Dinin Kökenleri, Çev. S. Budak, 

Öteki Yayınevi, Ankara, s.278-285. 
24

 Platon (2001) Kritias, Çev. E. Güney; L. Ay, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 113c-114c. 
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setini aşamayan tufan sularının, kuzeydeki Avrupa sahillerini etkileyememiş olduğu 

hakkındaki tespitlerdir.
25

 

 

Mısır tarihi ve sanatı üzerinde yazdığı kitapla ünlenen Carpiceci’nin, İÖ 4. binde Nil 

kenarlarında (Etiyopya-Nübye) birdenbire ortaya çıktığını söylediği Asya kökenli kültür, 

bölge hakkında saptadığımız tarihleri destekler içeriktedir.
26

 Yalnız, Nil’in taşmasına 

bağladığı Büyük tufan olayıyla ilgili olarak onunla aynı kanıda değiliz. Sahra çöllerinde 

rastlanan prehistorik dönem kültür kalıntıları, vaktiyle buraların çöl olmadığının açık 

göstergesidir. Uzun zaman deniz suyunun etkisi altında kalan, zengin bitki örtüleriyle kaplı 

toprakların, asit sülfat etkisiyle önce gri çamur haline dönüştüğü, sonra diplerde demir 

sülfürlü tabakalar oluşturarak verimsiz kıldığı ve zaman içinde çölleştirdiği bilimsel bir 

gerçektir. Bu veriler, kıtanın tufan sırasında ve büyük ölçüde deniz suyuyla kaplandığına 

işaret eder. Deniz suyunun tamamını üzerinden atan yüksek konumlu coğrafya, kısa sürede 

tekrar eski verimli ve yeşil haline dönebilmiş. Ancak buna çanak oluşturmuş ve üzerinde uzun 

süre muhafaza etmiş toprakların tamamı çöle dönüşmüştür. Taklamakan Çölü’nün bir 

zamanlar deniz olduğu hakkındaki iddialar, bu çanakta birikmiş ve Büyük tufan dolayısıyla 

oluşmuş deniz suyunun, kuruması uzun zaman sonrasında gerçekleşmiş olması nedeniyle 

doğru olmalıdır. Afrika kuzey yarıküresinde, yaklaşık 16º-51º kuzey paralelleri arasında kalan 

Sahra çanağıyla, Arabistan çölleri de böyle bir etki altında kalmıştı. Buna Taklamakan ve 

Gobi çölleri de dahildir. Bu nedenle, tufanın Orta Asya kaynaklı olduğunu ileri süren Çığ’ın 

savının doğru olmadığı ortadadır. 

 
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. 

Belgeleri destekleyen 

                                                 
25

 Tufan sonrası çölleşen alanlar: Asya’da Gobi, Tar; Afrika’da Büyük Sahra; Arabistan’da Rubül-hali, Suriye 

çölleri; Kuzey Amerika’nın batısında, Kaliforniya körfezinin kuzeydoğusunda Büyük çölü’yle Los Angles’in  

kuzeydoğusunda  Mojave ve Oregon’da Büyük Tuz çölleri; Avustralya’da Büyük kum, Gibson  ve Büyük 

Victorya çölleridir. Dikkat edildiğinde, tufanın tuzlu deniz suları, kıta içlerine ulaşabilmek için alçak kıyı ve  

vadilerden faydalanmış. Büyük Sel yaklaşık olarak, Kuzey Amerika’da 34º- 70º kuzey; Güney Amerika’da 0º- 

44º güney, Afrika’da 0º- 46º güney, 0º- 51º kuzey ve Asya’da 54º- 68º  kuzey paralelleri arasında etkin olmuş. 

Sınır, Avustralya’da  26º- 49º güney paralellerine kadar uzanıyor. Ortalama olarak alınan rakamlarda dikkati 

çeken, Kuzey Amerika ve Asya’nın kuzey parallerinin 68º ve 70º, Avustralya ve Afrika’nın ise 46º ve 49º güney 

paralleriyle, birbirlerine yaklaşık değerler taşımaları. Tespit edilen tüm değerler, Yeryüzü’nün kuzeyde 70º, 

güneyde ise 49º arasında sınırlı çöllerinin oluşumlarının bir olaydan kaynaklandığını, yani rastlantı olmadığını 

göstermektedir. Her iki paralellerin kuzey ve güneyinde bulunan soğuk su akıntılarının varlığı, ayrıca dikkat 

çekicidir. 
26

 Carpiceci, A. C. (1998) Art And History of Egypt, Casa Editrice Bonechi, Florence, s.5. 

 



 8 

kanıtlardan bir diğeri, büyük olasılıkla tufan sırasındaki tektonik olaylara işaret eden ve son 

keşiflerden birini oluşturan Tayvan’ın (Taiwan)  kuzeydoğusunda,  Ryukyu (Yaima-

Yaeyama) adaları olarak bilinen adalar zincirindeki Yonaguni adası yakınında ortaya çıkmış. 

Dalgıç eğitmeni olan Kihachiro Aratake, on yıl kadar önce ada yakınlarında yaptığı dalışı 

sırasında, yüzeyden 20 ayak (feet)
27

 aşağıda müthiş bir yapının varlığını keşfetmiş.
28

 

Keşfedilen basamaklar önce, buradaki bir dağın yamacındaki teraslar olarak kabul görmüş. 

Yapının temelleri, deniz yüzeyinden 250 ayak (76,20 m) aşağıda. Taban uzunluğu, 100 ayak 

(30,48 m),
 
yüksekliği 80 ayak (24,38 m) tutuyor. Piramidin, Çin’in Büyük Okyanus’a bakan 

tarafında tespit edilmiş olması, Xinhailien ve Lienyungang kentleri yakınında, denize dik 

olarak uzanan Ch’ien-Yun-t’ai Shan merkezli Yun-t’ai dağı çevresindeki Çin ovasında 

yaşanan tufan olayının en gözle görünür kanıtıdır. Bu durum Yonaguni, dolayısıyla Çin’deki 

piramitlerini en geç İÖ 4000-3500 arasına tarihlememize olanak sağlıyor. Saptadığımız bu 

tarih, Meroe ve daha sonra Mısır, diğer tarafta Güney Amerika Maya, Aztek ve İnka 

geleneğine bağlı piramitlerdeki, tarihsel gelişimle uygunluk sağlaması yönünden de geçerlilik 

kazanır. Herodotos’un anlattığı, İskitlerin odunlardan yığarak yaptıkları piramitlerde, tepe 

noktasına çıkmak için bir tarafta gerçekleştirdikleri basamaklar, Mezoamerikan kültüründeki 

bir tarafı merdivenli piramitlere olan benzerliğiyle dikkat çekicidir.
29

 

 

Diğer bir kanıt, Anadolu-Yunan mitosunda, ölü ruhların, kayıkçı Kharon tarafından taşınarak 

üzerinden geçirildikleri Akheron ırmağının kaynağının da bugünkü Çin topraklarına 

dayanıyor olmasıdır. Sümer mitosunda,  Gılgamış’ın gördüğü işlerin sayısı,“Herakles’in 

görevleri” gibi on ikidir.
30

 Enkidu’nun ölümünden korkan Gılgamış, tıpkı tanrılar ve tufanı 

yaratan Utnapiştim gibi ölümsüz olmayı dilemişti.
31

 

 
b. Yonaguni adasının tektonik yapı 

merkezi ve yeryüzüne dağılan fay 

dalgalarını gösterir kuramsal P- 

Dalga boyları haritası.
32

 
USGS Earthquake Hazards Program: 

Earthquake Report: Taiwan Region: 

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

_020331/13k). 

 

 

 

 

Destanın bizi ilgilendiren kısmı olan bundan sonraki bölümünde, şöyle bir anlatımla 

karşılaşıyoruz: “Kral yüksek dağları aşar, gece gibi karanlık yerlerden geçer,
33

 sonunda, 

                                                 
27

 1 feet= 0,3048 m; yaklaşık 6 m. 
28

 Düzgüner, F. mimar.ist  Sayı: 28, s.103. 
29

 Düzgüner, F. a.g.e., s.107. 
30

 Bkz. Herakles. Erhat, a.g.e., s.137-140. 
31

 Eberhard, diğer mitoslarda göremediğimiz “Ölümsüzlük otu”yla “Ölümsüzler”in Çin mitolojisindeki 

varlığından bahsediyor. Ölümsüzler adının, İÖ 1000 yıllarına kadar Türklerin bulunduğu X’ian bölgesinin  

ismini taşıması, oldukça ilgi çekicidir. Bkz. Ölümsüzlük Otu (Zhi), Ölümsüzler (Xian). Eberhard, W. a.g.e., 

s.240, 241. 
32

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

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

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

şekilde anlaşılıyor 
33

 Mısır’ın, bilim adamları tarafından bilimsel sayılmayan Zümrüt tabletlerinde, tanrı Djehuti, bu yolu 

“Amenti’nin yolları”; geldiği ülkeyi, içinde bugünkü adı saklı olan “Keor” yani Kore; adayı da “Undall” adası 

olarak tanımlıyor. Undall günümüzde, Kuzey Kore sınırları içindeki bir dağ silsilesidir. 
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ağaçlardan yemiş yerine değerli taşlar sarkan güzel bir bahçeye varır.
34

 Orada oturan Siduri, 

yolculuğuna devam etmesi için gerekli bilgileri ona verir. Gılgamış o güne kadar kimsenin 

sağ çıkmadığı Ölüm denizini geçecektir. Bunu öğrendiği halde kumsalda onu karşı kıyıya 

geçirecek olan kayıkçı Ur-Şanabi’yi
35

 bulur...”. Gılgamış burada, henüz Afrika’nın 

Madagaskar’a bakan kıyılarındadır. Bunu, Madagaskar elmasına [Altın elma- l’Hydnora 

esculenta-Madagaskar elması- καλλίστῃ, "kallistē(i)]
36

 göndermede bulunulduğu açık olan, 

“ağaçlardan yemiş yerine değerli taşlar sarkan güzel bir bahçe…” ifadesinden anlıyoruz. 

Yani, Sümerlerin hafızalarının pek taze kalmadığı anlaşılıyor. Ayrıca bu benzetme, onların da 

Nuh’la aynı yolu kat ettiklerinin açık kanıtını oluşturmaktadır. 

 

  
            a. Yonaguni piramidinde inceleme yapan bir dalgıçla, piramit arasındaki oranı gösterir  

            resim; b. Yonaguni adasının tektonik yapısı ve fay hattını gösterir harita. 
            a. Underwater Pyramids: Japan: 

                (www.cyberspaceorbit.com/phikent/japan/japan.html-4k). 

            b. USGS Earthquake Hazards Program: Earthquake Report Southeast of...: 

                (Neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1998/eq_980503/13k). 

 

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

Katranlı nehir-Akheron Irmağı) 

 

                                                 
34

 Bu bahçe, Madagaskar adasıdır. Bahçede yetişen “Altın elma”, günümüzde “Hydnoraceae-l’Hydnora 

esculenta-fruit of the earth (voantany)” olarak bilinen, dış kısmı altın rengindeki Madagaskar elmasıdır. 

Anadolu-Yunan mitoslarında “Hesperidlerin elması-Altın elma” olarak geçiyor. Yani Gılgamış, henüz 

Madagaskar adasındadır. Buradan Doğu Çin denizi”ne (Ölüm denizi-Nun-Katranli nehir-Akheron ırmağı-Erg 

nehri) kadar, daha çok uzun bir yolu  vardır. 
35

 Mısır Ölüler kitabında Nun denizinin kayıkçısı Khu-en ua olarak geçen Ur-Şanabi, Anadolu-Yunan mitosuna  

Kharon olarak geçmiş.  Mitosta, Ölüm denizi “Akheron ırmağı” olarak ifade ediliyor; Kharon, Yunan, Roma ve  

Etrüsk mitosunda, bir obolos karşılığında ölülerin ruhlarını cehennemin ırmaklarından geçirir, canlıları veya  

mezarsız kalmış ölüleri kabul etmezdi. Bu nedenle ölülerin ağızlarına Kharon’a verilmek üzere bir obolos  

konurdu. Tasvirlerde, elinde bir kürek tutan kayıkçı kıyafetli, sakallı, düşünceli bir ihtiyar olarak tasvir edilmişti.  

Erhat Kharon’u, yer altı ülkesindeki ölüleri, Akheron ırmağını geçiren sandalcı olarak tarif ediyor. Erhat, a.g.e., 

s.173. Obolos i. (Yun. k.). Eski Yunan’da drahmi’nin altıda biri değerinde para ve ağırlık birimi. -Mit. Kharon  

obolos’u, ölü ruhlarının Styks geçidini aşmak için ödemek zorunda oldukları para. ML./XV,41. 
36

 Madagaskar elmasının yeryüzünde yetiştiği bölgeler ve doğada bulunuş şekli için Bkz. Düzgüner, F. (2008) 

mimar.ist, Sayı: 30, s.78, 79. Kritias’ın Afrikadaki flora ve favna anlatımlarıyla Altın elma (Madagaskar elması) 

anlatımları için Bkz. Platon, Kritias, 114d-115b. Modern Yunancada mükemmel anlamında “καλλίστη”, 

“kallisti”, Latincedeyse  “pulcherrimae”dır. 



 10 

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

dönemindeki (İÖ 207-220) mağara resimlerini incelemiş.
37

 Yazar konuyla ilgili 

açıklamalarında şöyle diyor: “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
38

 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 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”. 

 
Kuzey Chou döneminde 

(557-581), Śyāma 

Jātaka’dan çizim. 301 

numaralı mağaradan 

duvar resmi. Tun-

Huang. (Nun-Ölüler 

denizi-Katranlı nehir-

Akheron).
39

 

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, dolayısıyla bir deniz tasviri (Sarıdeniz-

Doğu Çin denizi, ya da Güney Çin denizi) olduğuna kesinlik kazandırıyor (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 çekicidir. 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.
40

 Üstteki üç araçtan en sağdaki boştur. 

Suyun içinde, hayvan figürlerinden geyik, ceylan, küçük-büyük baş hayvanlar ve at 

figürlerine ek olarak, bol miktarda bitki motiflerine (3) yer verilmiş. 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 

                                                 
37

 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, 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). 
38

 Śyāma Jātaka (Shan-tzu   pen-Sheng ŞÛ).  
39

 Azteklerde benzer bir tasvir için Bkz. Düzgüner, F. mimar.ist, Sayı:23, s.83-85, Şek.10. 
40

 Bkz. Eberhard’ta “Kare- Si-fang xing” maddesinde, Lo nehrinin kitabı (Luo-shu). Eberhard, W. a.g.e., s. 164. 

Cehennem (di yu). Eberhard, W. a.g.e., s. 74, 75. 
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nehrinin (su) tanrıçası Lo-shen fu t’u”dır (5).
41

 Tanrıça, elinde tuttuğu kıvrık bir asayı 

Śyāma’ya uzatmış,
42

 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 

yer alıyor. Sahne, sağda üç süvari ve bir yayanın av sahnesi, diğer bölümlerdeyse oturur, 

ayakta ya da mezarlarından kaldırılmış, 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, Katranlı nehir ve Akheron ırmağı efsaneleriyle büyük benzerlik 

gösteriyor. Moğol ve Türkler’de nehrin adının “Erg= Erk” olarak geçmesi, ayrıca dikkat 

çekicidir.
43

 

 

Tufan sırasında, Afrika’ya ulaşan tusunami dalgalarına, Madagaskar civarında güç kazandıran 

diğer tektonik ada olan Réunion adası, mitoslarda üç başlı dev olarak adlandırılan Geryoneus 

olarak geçmektedir.
44

 

 

Hesiodos, Theogonia’sının iki yerinde üç kafalı bu devden bahseder diyor Erhat. Poseidon 

oğlu Khrysaor’la
45

 Okeanos kızı Kallirhoe’den
46

 doğmaymış Geryoneus. Herakles, 

Eurystheus’un buyruğu üzerine, gelip onu adasında öldürmüş.
47

  

 

                                                 
41

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

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

    şeklinde tasvir edilmişti. 
42

 Bu asanın, yukarıda değindiğimiz Peng-zu’nun “Asa ve Japon hurması”na benzemesi, ilgi çekicidir. 
43

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

saniye) dizgesindeki enerji birimidir. Platon’da Kritias  Asya’ya Ampheres diyor. Yani, AMPHERES=  (“Amp” 

kökünden Ampere): Elektrik akımının (Marduk-Apollon Karneios olayı) en güçlü yaşandığı yer anlamındadır. 

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 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 sabanla (Enek) tarım 

yaparak toprağı iyileştirdikleri (On) bölgenin adı olmalıdır. Bkz. Düzgüner, F, mimar.ist, Sayı: 28, dn.32. 
44

 Okeanos nedeniyle Geryoneus olmalıdır. 
45

 Khrysaor adı, khryse (altın) ve aor (aorta= Kanı, yürekten vücuda nakleden şahdamar) kelimelerinin 

birleşimini hatırlatıyor. Bu bağlamda, Uzak Doğu’da Yonaguni adasındaki deprem kuşağıyla, Réunion 

adasındaki volkanik bölge arasında, Büyük tufan sırasında oluşan büyük akıntı ve tusunami dalgaları, yürekle 

vücut arasındaki kan dolaşımına, yani, kurtarıcı anlamındaki “Altın akıntı”ya benzetilmiş. “Bu akıntı olmasaydı, 

bizler kurtulup buralara gelemezdik” anlamındadır. 
46

 Libya (Etiyopya) kralı Lykos’un (Kurt) kızı. Olasılıkla Nuh, onun oğulları ya da nesillerinden birinin kızı 

olmalı. Bunu, elindeki asasının tepesinde tuttuğu, Nuh’un güvercin atribüsünden anlıyoruz. Dolayısıyla, Atys’in 

de babaannesidir. Erhat, a.g.e., s.167. 
47

 Herakles’in öldürdüğü söylenen Geryoneus’un üç başından biri olan Piton de la Fournaise’nin tekrar 

canlandığı anlaşılıyor. Diğer iki başı, gerçekten ölmüş. Erhat, a.g.e., s.116. 
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Fig.  : a. Réunion adasında, 

ikisi sönmüş, biri faaliyette olan 

volkanlar (Geryoneus): A= 

Olasılıkla, tıpkı Yen-men ve 

Datong’da olduğu gibi, ağzı 

eriyik metallerle kapanarak 

sönmüş volkan olan Cirque de 

Salazie; B= Aynı özellikteki 

Cirque de Cilaos; C= Piton
48

 
de la Fournaise volkanı. b. 

Volkanların oluşumunu gösterir 

kroki: A= Ana baca (Gigantlar-Dragon); B= Manto; C= Litosfer; D= Deniz; E= Réunion adası 

örneği, sönmüş iki volkanla Piton de la Fournaise volkanı (Kyklop); F= Ana bacayla bağlantısı 

kopmuş bir deniz altı volkan örneği; G= Her an faaliyete geçebilecek diğer bir volkandan örnek. 
        a. Réunion - Wikipedia, the free encyclopedia: 

(en.wikipedia.org/wiki/Réunion - 137k). 

 

 

Yazar, Erytheia adası için, Batı kızlarından birinin adını taşıyan İspanya kıyılarında bir ada 

olsa gerek diyor. Ancak, Etiyopya’nın kuzeyinde, Kızıldeniz kıyısındaki Erythrai (Eritrea- 

Eritre) bölgesindeki Massawa kentinin doğu yakınında bulunan ada, büyük olasılıkla Erytheia 

(Erythrai) adasıdır (bugün, Dahlak archipelago adalarından biri).
49

 Çok küçük parçalar 

halindeki adalar grubu, bu noktada, Kızıldeniz’in tabanındaki volkanik yapının geçmişteki 

faaliyetine işaret eder görünüyor. Bu ada, Batı kızlarının altın elmalarının (Hydnora 

esculenta) bulunduğu Madagaskar adasına olan yakınlığı nedeniyle, yapılan tanıma tıpa tıp 

uymaktadır. 

 
Fig.   : Mauritius-Reunion tektonik 

alanında, kuramsal P-Dalga 

boylamalarının hesap çizelgesi. 
USGS Earthquake Hazards Program: 

Preliminary Earthquake Report…: 

(Neic.usgs.gov/neis/bulletin/neic_waax.h

tml-14k). 

 

 

Geryoneus’un üç başlı olması, adadaki volkanın, vaktiyle Endonezya’nın güneyinde, Sumatra 

ve Cava adaları arasında yer alan Karakatoa (Krakatau) adasındaki volkanlar gibi üç bacalı 

olduğuna işaret etmektedir.
50

 “Kızıl toprak” deyimi de buranın Kızıldeniz’e yakın olduğunu 

gösterir. Bu nedenle Geryoneus, büyük olasılıkla Madagaskar’ın doğusunda yer alan Réunion 

adasıdır. Adadaki oluşum, dev hakkındaki mitosla da tamamen çakışıyor. Daha yüksek olan 

Piton’dan (deniz seviyesinden 3070 m) akan lav eriyiklerinin içerdiği metallerle, diğer iki 

volkanın ağızları kapanmış ve bunlar vadi görünümü almışlar. Diğer bir olasılıksa, Büyük 

                                                 
48

 Yanardağ bacalarının yılankavi kıvrımları nedeniyle Piton (Python) yılanına, ya da dağcılıkta kullanılan 

madeni mıh, çivi anlamında, magmaya bağlı, ona mıhlanmış baca olarak düşünülmüş olması nedeniyle verilmiş 

bir isim olabilir. Erhat, a.g.e., s.260. 
49

 Dive Global:Divers Tales: The Azores!: (www.diveglobal.com/explore_destinations/divertales/jan2002.asp-

42k). 
50

 The Great Tsunami of August 26, 1883 from the Explosion of the...: 

(www.drgeorgepc.com/Tsunami1883Karakatoa.html-48k). 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union
http://www.diveglobal.com/explore_destinations/divertales/jan2002.asp-
http://www.diveglobal.com/explore_destinations/divertales/jan2002.asp-
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tufanın oluşturduğu yüksek tusunami dalgaları (Khrysaor akıntısı) tarafından söndürülmüş 

olabilecekleridir.
51

 Komor, Madagaskar ve bunun doğusunda kalan adada “Piton De La 

Fournaise” Piton ocağı (Python volkanı) olarak anılan ve günümüzde biri faal, ikisi sönmüş 

olan bu volkanlar, son derece dikkat çekicidir.
52

 

 

Etrüsk kültüründeki duvar resimlerinde, Mısır ve Girit
53

 kültürlerine ait yansımaları yadsımak 

olanaksızdır. 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,
54

 

bunun sağ tarafındaki figürün hemen üst kısımlarında yer alan yazıtların zarar görmemiş 

olması, arkeolojik ve mitolojik veriler yönünden büyük şanstır. 

 
Orvieto’da, Golini I mezarındaki duvar resminde, 

Atys’in lykeios olarak tasvirini gösteren fresko 

(Bargellini, 1960).
55

 

 

Kurt başlı figürün üst kısmında “ΑΤΙ3=ATYS 

(Atis)”, bunun sağındaki figürün yukarısında 

da büyük olasılıkla “................= KAL : IR 

(H<E> (Kallirhoe)”
56

 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. Ancak, volütlü sütun başlığının üzerinde yer alan abaküs (hesap tahtası-tamu-

ölüler diyarı), bunun üstünde oturanların ölü olduklarına işaret ediyor. Atys’in, sağ elinde, sağ 

omuzuna dayanacak şekilde tuttuğu mızrağın etrafına bir yılan (Gigant’lar; Dragon; volkanik 

lavlar) sarılmış; babaannesi Kallirhoe ise sol elinde, üzerinde kuş (Nuh’un güvercini) tasviri 

olan bir asayı tutuyor. 

 

Atys (İÖ 6. yüzyıl), Herodotos’a göre Manes’in oğludur. Atys’in oğlu ise Lidya’lılara adını 

veren Lydos idi. Lydos’un
57

 Tyrrhenos adında bir kardeşi vardır. Lydos nasıl Lidya’lılara 

adını vermişse, Tyrrhenos da Tyrrhenoi’lere (Tyrsen’ler) yani Etrüsklere adını vermişti.
58

 

 

                                                 
51

 Olaya Freud gibi cinsellik yönünden bakacak olursak, Kallirhoe’nin ateşi, Khrysaor tarafından söndürülmüş, 

yani onunla sevişerek ateşini gidermiştir (suyla ateşin birleşmesi). 
52

 The educational encyclopedia, dinosaurs: 

(www.users.pandora.be/educyprdia/education/dinosaur.htm-22k). 
53

 Tulunay, E. T. (1992) Etrüsk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Res.47a, b. 
54

 Kurt maskını krş. Düzgüner, mimar.ist, Sayı:23, s.84, Şek.10. Burada görülen katranlı nehir, Uzak Doğu’daki 

Akheron nehrinin, Aztek’lerdeki bir yansımasıdır. 
55

 Piero Bargellini (1960) Die Kunst Der Etrusker, Paul Zsolnay Verlag, Hamburg-Wien, Res.127. 
56

 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. Dolayısıyla, Kallirhoe Hint okyanusunu, 

dolayısıyla da Geryoneus’u hatırlatır. 
57

 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. 
58

 Herodotos, a.g.e., I.7, 57, 94, 171, VII.74. Erhat, a.g.e., s.196. 
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Atys’in babası Manes’in, tanrı Zeus’la Okeanos kızı Kallirhoe’nin oğlu olduğu göz önüne 

alındığında, Manes’in de, Hint ya da Büyük Okyanus’ta gerçekleşen olaylar nedeniyle, pek 

çok tanrı ve tanrıça gibi Etiyopya ya da Uzak Doğu kökenli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

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 aynı şekilde kutsandığı açıktır. Bu durum, her iki ırkın Anadolu’daki köken 

birliğini ve sürekliliğini göstermesi yönünden, son derece dikkat çekicidir. 

 

Sonuç 

Kutsal kitaplar, yer yer tutarsız olmakla suçlanır. Ancak, günümüzde bile, bilim adamlarının 

ileri sürdükleri bilimsel bazı teori ya da verilerin, çok kısa bir süre sonra, yerlerini yenilerine 

terk ettikleri göz önüne alındığında, bu kitaplarda, binlerce yılın birikimi olan belgelerde 

ortaya çıkacak bazı çelişkilerin olabileceği, bu çelişkilerin, kitaplardaki gerçekleri 

yadsımamız için yeterli neden olmadığını kabullenmemiz gerekir. Kitaplarda, arkeolojik, 

mitolojik, coğrafi ve tarihsel kanıtlara dayalı bilgilerin olduğu açıktır. Bu nedenle, bilimsel 

değerlerle tartılmalarında çok büyük yararlar vardır. Bunu en iyi belirleyecek nen ise, 

kuşkusuz zamandır. 

 
Günümüzde bile, hâlâ daha değiştirilmekte olan 

“Tokar” ya da “Tokarız” adlı yerleşimlerden arda 

kalan ve şimdilik bizim tespit edebildiğimiz, 

Tokar’ların göç yollarına işaret eden “Tokar” 

kökenli yerleşimler. 

 

 

İÖ 5000-2000 tarihleri arasında, İç 

Moğolistan’ın önemli Neolitik-Kalkolitik 

merkezlerini oluşturan Hongshan, Zhaobaogou, 

Shandong,
59

 Yangshao,
60

 Dawenkou ve 

Liangzhu kültürleriyle, Adem ve Nuh’a ait, 

Tevrat’ta tespit ettiğimiz yukarıdaki tarihlerin 

çakışması, bu tarihlerin yaklaşık olarak 

doğruluğuna işaret ediyor. Dolayısıyla, Çin’de 

seksen civarındaki piramidin yer aldığı kutsal 

alanın, yukarıda adı geçen kültürlere ait olduğu ortadadır. Adem’in İÖ 5156 olarak 

bulduğumuz yaradılış ya da doğum tarihinden, yaşadığı süre olan 930 yıl çıkarıldığında, ölüm 

tarihini İÖ 4250 olarak tespit edebiliyoruz. Bu tarih, yukarıda değinilen Neolitik-Kalkolitik 

kültürler yanında, Nuh Tufanı’yla Büyük Beyaz Piramit için saptadığımız İÖ 4000-3500 

tarihlerini, ortalama olarak karşılıyor. Aynı bölgedeki Chou Türklerinin varlığı, İÖ 1050-249 

tarihleri arasını kapsamaktadır. Bölgedeki kültürlerin sonu olarak kabul edilen İÖ 2000’le 

Chou’lar arasındaki kısa dönemde neler olduğu hakkında şimdilik pek bilgimiz yok. Ancak, 

tespit edilen tarihler çerçevesinde, Chou’larla Tokar’ların bu kültürlerden doğduğu ve onların 

devamını oluşturduğu ileri sürülebilir görünüyor. Bu nedenle Wan-fo-ssu’da, 425’e tarihlenen 

tufan betimlemeli taş stelle, 557-581’e tarihlenen Śyāma Jātaka tasvirlerinin, aynı bölgede 

yaşamış olan Chou Türkleri göz önünde tutulduğunda, piramitlerin, adı geçen kültür ve 

onların kökenlerine dayalı geleneklerinden doğduğu konusunda kuşku duyulmamalıdır.
61

 

                                                 
59

 Shandong’daki Tai-Shan (Tay-şan) dağı için Bkz. Eberhard, W. a.g.e., s.289. 
60

 Eberhard, W. (1995) Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.20-22, 33 vd. 
61

 Esin, E. a.g.e., s.36-38, 142, 193.  
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Esin, kubbeli çadır şekli olan Türk stüpa örneklerinden bahsederken, şöyle söylüyor: “Kadim 

gök tapınağının, üzerinde kubbeli bir odacığın yer aldığı piramit biçimli yapıdan oluşan 

‘kubbeli dağ’ tarzı, VI. – VIII. yüzyıllarda Türk hükümdarların ikametgâhlarına da yayılmıştı. 

Dokuz bölüme ayrılmış böyle bir saray (dokuz, göğün sayısal simgesiydi), Türkiye Türklerinin 

yakın ataları olan Oğuz Türklerinin ülkesi kuzeybatı Türkistan’da mevcuttu”.
62

 Esin’in 

tanımladığı planların benzerlerini, Byzantion döneminde Zeus Hippios tapınağı, Bizans 

döneminde Dokuz Havariler Kilisesi olarak da anılan Nea Ekklesia Kilisesi’nde buluyoruz. 

Aslında Akheron ırmağını tasvir eden Aztek’lere ait bir yurt (ger-tepee) betimlemesinde, 

yanlarda sekiz mağara ve ortadaki yuvarlak mekânla dokuza tamamlanan kubbeli yapı 

planının, Zeus Hippios tapınağına olan benzerliğinin bir rastlantı olmadığı, Uzak Doğu 

merkezli geleneksel Anadolu inançlarından kaynaklandığı ortadadır.
63

 Bunların arasında, 

yukarıda adından söz etmediğimiz en önemli yapı ise Hagia Sophia Kilisesi’dir. Mimar 

Anthemios ve Isidoros, kilisenin naos’unu örten ana kubbenin de üzerine inşa ettikleri 

menoeides (bicornis luna) adı verilen yarım ay biçimindeki kubbeli yapıyla, kubbe sayısını 

dokuza tamamlamıştır. Bu rakamların bir rastlantı olmadığı açıktır. Benzeri oluşumları, Hagia 

Euphemia Kilisesi’yle Lampteron konağının Hippodromos’a açılan pteroma’sının (A) 

batısında kalan fener kulesinde (lamp-B) de görmemiz mümkündür.
64

 

 
Yaklaşık İÖ 2000’de, Kültür taşıyıcısı Tokar Türkleri’ne  ait  bir  

freskoda,  ellerinde  kompas, gönye  ya  da  pergel  taşıyan  Nuwa (Nuh)  

ve  karısı Fuxi’ye ait duvar resmi. Resimde Nuwa ve Fuxi, tıpkı 

Marduk’un yaptığı gibi, ellerinde tuttukları uygulamalı matamatiğe ait 

aletleri, tufana neden olan, altta yılankavi kıvrımlarla tasvir edilmiş 

volkanik lavlardan koruyorlar. Eser, Babil’de ele geçen bir silindir mühür 

üzerindeki tanrı Marduk figürünün yaptığıyla yakın benzerlik gösteriyor. 

Bu benzerlik, Tokar’ların tufan sırasındaki göç yollarını, yani Tokara-

Etiyopya-Mısır-Mezopotamya-Kafkaslar ve nihayet Taklamakan’da Kem 

(Khem) bölgesine doğru olan göçlerine işaret ediyor.
65

 Şimdilik kaydıyla 

da olsa, yalnızca Tokar ve Çinlilerde görebildiğimiz Nuva-Fuxi ikilisine 

ait tasvirlerse, Tokar’ların, geçmişte Moğolistan topraklarındaki 

varlıklarının kesin ifadesindan başka bir anlam taşımaz.  
Nüwa-Wikipedia, the free encyclopedia: (www.en.wikipedia. org/wiki/Nüwa-

36k). 

 

                                                 
62

 Chou’larda sekiz köşenin önemi ve bunun da üzerinde yer alan “Kubbe-i Türkiyye” için Bkz. Esin, E. a.g.e.,  

s.45, 121, 124 vd.  
63

 Geleneğin Çinlilere ait olmadığını, İÖ 4000-3500’e tarihlediğimiz X’ian’daki Yangshao kültürüne, dolayısıyla 

Tokar ve Chou Türklerinin atalarına dayandığı anlaşılıyor. Türkler, olasılıkla bir süre unuttukları kökenlerine 

bağlı geleneklerini, bugünün modası gibi tekrar hatırlamış ve bu mimari tarzına dönmüş olmalı. Düzgüner, F.  

(2004) Iustinianus Dönemi’nde İstanbul’da Yapılar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Fig.42b, 62.  

Düzgüner, F. (2007), mimar.ist, Sayı: 23, Şek.10. 
64

 Düzgüner, F. (2006) “İstanbul Sultanahmet’te Bizans Dönemi Saray, Anıt ve Limanları ile Altyapı 

Çalışmaları”, mimar.ist, Sayı: 20, Şek.1, 3, dn.124. 
65

 Düzgüner, F. (2007), mimar.ist, Sayı:26, s.108, Şek.9. Nuh ve karısının Çin toprakları kaynaklı olduklarını,  

günümüzde hâlâ süregelen Çin mitoslarındaki ayrıntılardan da anlamak olasıdır. Ancak, Çin mitosuna ait  

kaynaklarda, Tokar kaynaklarındaki cinsiyetlerin tersine, Nuwa’ya kadın, Fuxi’ye erkek kimliği verildiği  

anlaşılıyor. Bu durum, mitosun Çinliler’e, Tokar ve Chou’lardan çok daha sonra intikal ettiğini; olasılıkla  

mitosu kendilerine mal etmek için, üzerinde bazı değişiklikler yapmış olduklarını ortaya koyuyor. Zira, Tevrat’ta  

her ne kadar karısının adı geçmiyorsa da,  Nuh’un cinsiyeti açıkça erkektir. Çinlilerin Nuwa ve Fuxi’den  

haberlerinin olmadığı, dolayısıyla her ikisinin de Çinli olmadığı ortadadır. Bkz. Nü-Gua (Nü- gua). Eberhard, W. 

Çin Simgeleri Sözlüğü, s.228, 229.  
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Uzak Doğu’nun tektonik ve jeomorfolojik yapısıyla tamamen örtüşen bir tasvir olan Jātaka 

steli, bize göre tufan başlangıcının doğru adresini göstermektedir. Bu tarihlerin, İÖ 4. binin 

ikinci yarısında Mezopotamya’ya yerleşen Sümerlerle,
66

 İÖ 4. binden öncesi karanlık olan 

Mısır ve İÖ 4000-3500’lerde Etiyopya’ya ulaşan Nuh ve buna yakın tarihlenen Nübye Meroe 

kültürleriyle örtüşmesi, ilgi ve dikkat çekicidir. 

 

Çoruhlu’nun açıklamalarına göre, yaklaşık olarak bugünkü Çin’in Hubei ve Anhui 

eyaletlerinin kuzeyinde, İÖ 1000 tarihlerine kadar gerçek anlamda Çinliler yoktu.
67

 Oysa, 

özellikle piramitlerin bulunduğu Şenşii (Shaanxi) ve Şenşi (Shanxi)
68

 eyaletleriyle, bunların 

kuzeyinde Türkler yerleşiktiler.
69

 Bu durumda buradaki piramitlerin, kökenleri Hongshan, 

Zhaobaogou, Shandong, Yangshao, Dawenkou ve Liangzhu Neolitik-Kalkolitik kültürlerine 

kadar uzanan Türklere ait olduğu ortadadır. Zira, bu kültürleri takip eden ve gerçek anlamda 

ancak İÖ 1000 yıllarında ortaya çıkan Çin kültürüne kadar, bu topraklarda Tokar
70

 ve sonraki 

Chou Türklerinden başkaca, adı belirgin hiçbir ulusa ait kültür mevcut değildi. Dolayısıyla 

X’i-an piramitleri arasında, en erken İÖ 2500, en geç İÖ 1000 yılından önceye tarihlenen 

piramitler, Chou Türklerinin atalarına aittir. Batık piramit, tufan sırasında Yonaguni adası 

merkezli, çok şiddetli jeolojik çöküntülere işaret ediyor. Böylece İÖ 4000-3500 tarihi, hem 

tufanı ve hem de Yonaguni batık piramidiyle Çin’deki piramitleri, en geç İÖ 3500’e 

tarihlememize kaynak oluşturmakta, dolayısıyla bu yapıların, Mısır piramitlerinden çok daha 

önceye ait olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  
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 Cemdet-Nasr kültürü sonrası. 
67

 Bu durumda, Çin’in kuzeyinde, günümüzdeki Hebei Eyaletindeki Hongshan ve Zhaobaogou; Shaanxi (Şenşii) 

Eyaletindeki Yangshao; Shandong Eyaletindeki Shandong ve Dawenkou ile Anhui ve Jiangsu Eyaletlerine  

yakın Liangzhu kültürlerinin, bilim adamlarının tarihlemelerine göre Çin kültürleri olmadıkları ortada.   

Lianyungang ve Xinhailien kentleri, Jiangsu Eyaletinde. Dolayısıyla, İÖ 4000-3500 yılları arasında bölgede  

yaşayan toplulukların, birbirlerinden ayrılmadan evvel, tufan öncesinde burada birlikte yaşayan Tokar  

Türkleriyle Chou’lar olduğu, Nuh’un da Çin ovası sahilindeki Jiangsu Eyaleti’nden yola çıktığı anlaşılıyor.  

Tokar’larla Chou’ların aynı kökenden geldiklerini ise, tufan sonrası yaklaşık bin beş yüz yıl sonrasında  

Taklamakan’a gelen Chou’larla aralarında yabancılık çekmeden anlaşmalarıyla birbirlerine kız alıp  

vermelerinden anlıyoruz. Bkz. “Ek: Türk Çin Sanatı İlişkileri”. Eberhard, W. a.g.e., s.355, 356. Chou’lar İÖ  

1000 dolaylarında batıya göçmüşler. Kem’deki (Taklamakan) varlıkları için Bkz. Esin, E. a.g.e., s.194-196,  

224, 225. Tokar dili, “Tokar A” (Turfanca, Arsi ya da Doğu Turkanca) ve “Tokar B” (Kuşhanca  

“Kuchean” veya Batı Tokarca) olmak üzere iki dialektten oluşuyor. Bize göre Chou’ların dili “Tokar A”, yani 

Doğu Turkanca olmalıdır. 
68

 Bkz. Proto-Türk kültürü. Eberhard, W. Çin Tarihi, s.17. 
69

 Çin’de de bir arada yaşamış olan kuzeydeki Türklerle güneydeki Yunnan’lı (Yunan) halkların karakterleri  

hakkında Bkz.  Kuzey / Güney (Nan-bei). Eberhard, W. Çin Simgeleri Sözlüğü, s.192, 193. Hera karakteri için 

Bkz. Düzgüner, F. (2007) “Yedikule (Brakhiolion) Kapitolü”, Yapı Dergisi, Sayı: 309, s.112. 

www.yapidergisi.com/makaleler.aspx 
70

 Japonya’nın güneyinde, bugün de aynı adla anılan adalar grubu. Tokar’ların Nuh’la birlikte Afrika’ya 

geldiklerinin belgesel kanıtını Tevrat’ta buluyoruz  Bkz. “Togarma”. Tevrat, Tekvin: 10, 3. 


