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“Bereketli Hilâl”ın incisi Urfa’da, Taş dönemine ait sanılan,  Göbeklitepe adını 

taşıyan bir arkeolojik kalıntı bulunduğu Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü 

tarafından bildirilmişti; 1995’tenberi yapılan çalışmalarda  Göbeklitepe’nin 

tüm kültürlerin kaynağı olabileceği ifade ediliyordu. 

“…Bundan 12 bin yıl önce bu yörede yaşayan Neolitik çağ insanları göçebeliği 
bırakıp köyler kurmuş, yerleşmişler. Avcılıktan çiftçiliğe ve hayvancılığa geçerek 
de insanlık tarihinde bir dönüm noktasını gerçekleştirmişler, kısacası bir devrim 
yaratmışlar. Toplum yaşamındaki bu önemli değişim olmadan günümüzdeki 
yaşam gerçekleşemezdi. İşte Göbeklitepe'de bulunanlar bu devrimsel değişimin 
kanıtlarıdır. Anadolu'da mağara yaşamını bırakarak tarıma başlayan o insanlar 
insanlık tarihinde bir dönüm noktası gerçekleştirmişlerdi. Göbeklitepe kazıları  
Anadolu'daki en eski anıtsal kült yapılarını 

 İnsanlığın ilk büyük yerleşimlerini, tapınağını, hayvanların evcilleştirilmesi 
ile tarımın başlangıcını belgeliyor. 

 Hatuşa ve Truva'nın ardından  gerek Göbeklitepe, gerekse Çatalhöyük ve 
Nevali Çori'de bulunanlar, dünyanın en eski yerleşimlerinin Anadolu 
topraklarında olduğunu kanıtlamıştır. Avrupalı artık şunu da 
kabullenmektedir:  

“İleri uygarlığın çıkış noktası yüzyıllardır sanıldığı gibi eski Yunan değil, şimdi 

üzerinde yaşadığımız Anadolu Topraklarıdır…” 

Değerli, merhum araştırmacımız Servet Somuncuoğlu'nun, Kırgızistan Saymalıtaş 
vadisinde kaya resimleri üzerindeki çalışmalarında ortaya çıkardığı yukarıda görülen 
plânın, Göbeklitepe’de Alman arkeologların bulduğu ve tarihlediği yerleşim yerinin 
planı olduğunu araştırmalarım sonucunda belirlemiş bulunuyorum. 



 

 Bu bulgumu tüm dünyaya ve Batı tarafından daima ezilmiş olan  halkımıza 
bildirmekten şeref duyarım. 

 

Saymalıtaş’taki bu plan bin yıl sonra Göbeklitepe’de gerçekleşmiştir. 

 Solda, M.Ö.13 binlere  tarihlenen  Saymalıtaş vadisindeki kayaya işlenmiş 
planın, sağda ise M.Ö.11 binlere tarihlenen  Anadolu’daki Göbeklitepe’de 
gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. 

 

 Bu konuda Saygın Hûlki Cevizoğlu’nun Popüler Bilim dergisi için hazırlamış 
olduğum ayrıntılı geniş makalem  Popüler Bilim dergisinde  236 numara ile 
Kasım 2014’de yayımlanmıştır; kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

 
 

Nefis bir şekilde hazırlanmış olan bu dergi, TTK’nın  27 Kasım 1994 tarihli, 5119  

numaralı kararı ile  öğrenci ve öğretmenlere tavsiye edilmiştir. 

 Biz bu dergiyi tüm yurttaşlarımıza tavsiye ediyoruz. 

Halûk Tarcan /CNRS 
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 Dergiye ulaşım bilgileri: 
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0 532 264 29 63 
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