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ÖNDEYİŞ

Erich von Daniken, «Tannlann Arabaları» 
ve «Yıldızlara Dönüş» adlı kitaplarında, ata
larımızın uzaydan gelen bir ziyarete tanık ol
dukları fikrim ileri sürmüştü. Oysa, Berlin Üni
versitesi öğretim görevlilerinden Gerhard Ga- 
dow, bir yıl süren son derece başarılı bir ince
leme ve araştırmadan sonra bu önerilerin asıl
sızlığını ortaya koydu.

Daniken, orjinallik ve bilimsel dayanaklar 
açısından sağlam temellere dayanmamaktadır.

Bir yandan aym ağzı kullananları imlâ ha
talarına varana dek taklit etmiş, diğer yandan 
da büyük bir sorumsuzlukla kendi için zararlı 
bulduğu bilimsel sonuçlara hiç değinmemiş;
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hatta daha da ileri giderek bazılarım kendi de
diklerini doğrulamak uğruna ters yüz edip 
değiştirmiştir.

Dâniken’in (bilimler üstü’ taraftarları, git
tikçe yayılan bir ‘sözde-dvn’ havası yaratıyor
lar: Hem de gerçek-düşmanhğıyla, mantık dı
şına taşarak ve olağanüstü bir bağnazlıkla. 
Üstelik, hiç de alçak gönüllü ve masumane sa- 
yılamıyacak bir biçimde...
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GİRÎŞ

İsviçreli Erich von Dârıiken, «Tanrıların 
Arabaları» adlı kitabında atalarımızın uzaylı
lar tarafından ziyaret edildiğini öne sürüyor. Oku
yucular ve eleştirmenlerin bu öneriye seve seve 
inanmaları sonucu, kısa zamanda 500 bin bas
tığı gibi bir çok olumlu yorumlara da hedef oldu. 
(Örneğin, ünlü ‘Stern’ dergisi Schliemann ile 
Dâniken arasında ortak yanlar aradı.)

Bunun yanısıra dış ülkeler ve film endüstri
si, Daniken’in popüler bir bilimsellik çerçevesi 
içinde allanıp pullandırılmış bu teorisine büyük 
ilgi gösterdiler. Şu ana dek ondört ülke kitabın 
basım hakkını satın aldı. Daha 1970 yılı ilkbaha
rında ilk belge film çevrilmiş, yılın ‘Bestseller’ini 
beyaz perdeye yansıtmıştı bile. Filmin yönetmeni 
Harold Reinl ise, Alman malı kovboy filimleri 
-seyircisinin yabancısı değildi artık.
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«Tanrıların Arabalarının kazandığı ticarî 
başarıdan daha önemli olan nokta, kapsamına 
yöneltilen sorulardır. Bilim dünyası Dâniken ile 
gerçekten ikinci bir Schliemann kazandı mı? 
Bugünkü arkeoloji, genel bir yenilenmeyi gerek- 
siyecek kadar geride mi kalmıştır? Yoksa, ya
zar, yaratmak istediği etkileri, yalın gerçeklerle 
düşündüğü gerçek dışı şeyleri kendi potasında 
karıştırıvererek mi elde ediyor?

Bu sorulara geçerli bir cevap vererek, Dâ- 
niken'in varsayımını bilimsel bir süzgeçten ge
çirmek, elinizdeki kitabın başlıca amacıdır.

Ne yazık ki Dâniken'in sözünü ettiği «geç
mişin çözülemeyen bilmecelerinin tümünün de
rinliklerine inebilme olanağını bulamadık: Çün
kü bu eksik ve çoğu yanlış olan öneriler için 
yıllarca sürecek bir kaynak araştırması gerek
mektedir. Ben Dâniken'in önerdiği, ana konu 
ile ilgili olan arkeolojik gariplikleri tek tek sı
raya koyarak, yine tek tek ele alıyorum. (*) 

Böylece imkân dahilinde geçerli dayanak
ları kurmaya çalıştım.

GERHARD GADOW

(1) Bilindiği gibi «Tanrıların Arabalamnın son 
üq bölümünde durum tamamen farklıdır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

DANİKEN’ÎN DAYANAKLARI

.__ _ ÜTÜN bilimsel teorilerin onaylana-
J D İ  bilmeleri yeterli bir kanıtlama 

materyaline dayanmaları gerekir. 
Dâniken’in girişinde «Tanrıların çok eski çağ
larda gerilerinde tahmin- edilemiyecek kadar 
çok izler bıraktıklarını» yazması onun bu ge
rekliliği çok iyi bildiğini gösteriyor. Fakat iş 
kullandığı delillerin aslına gelince çoğunlukla 
susmayı tercih ediyor.

Kısa bir araştırma yazarın bu rçok eski 
çağ astronotlarının tahmin edilemiyecek kadar
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çok izlerinin3 hiçbirini kendisinin bulmadığını 
ortaya çıkarmaya yetiyor. Bu bilgilerin çoğu 
yalnızca beş kitaptan alınmıştır. Bu kaynaklar 
(Çizelge no 1) şunlardır:

«Uçbin Yılma, Doğru»: J. Bergier ve L. 
Pamvels

«Fanstastik Geçmiş ve Açıklanan Sırlar» : 
R. Charroux

«Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler»: C. W, 
Ceram

Ve «Yeniden Dirilen Tarih»: E. Bacon
Ama ne var, Dâniken, bu sözü geçen eser

lerin ve yazarlarının metin içinde anılması ge
rektiğini unutmuşa benzer.

Okuyucu, hâlâ «Tanrıların Arabalart»mn 
bibliyografyasına göz gezdirip Ceram'\n kita
bını arayarak boşuna bir çaba harcar. Charro- 
ux’un «Fantastik Geçmiş» adh eseri ise Econ 
Yayınevine yapılan etkiler sonunda su yüzü
ne çıktı. (2)

«Açıklanan Sırlar»m ise, başlangıçtan iti
baren, Daniken’in almanca çevirisinden fayda
lanmasına rağmen, yalnızca fransızca orjinal 
adı kullanıldı. (3)

(2) «Kim kimden?» —  Spiegel dergisi 12 - 1969 
sayısı

(3) Charroux’un kitaplarının Almanca baskılan 
ile «Tanrıların Arabaları» karşılaştırılınca birbirinin 
tamamen aynı olan kısımlar bu sonucu doğuruyor.

14



Ç
İZ

E
LG

E
 

N
O

:
a>

0)
c
u.
:0

>5)

Tl
<1)
N
C
d)
_Q

3
c
o

15
CO
“O
c
CO
CO
V-
co

c
CO

CO
c
>%

L-
CO

CO (O*

c
<0 CO
c >*
<0

E
>s
CO

ft d)
c
CO

>

C0 N
-O u.
<0
w

CO

< c
d>

c N
c o
J0 *0

c
c
(0

E
>»

H <
9

<DOh

C<0
3

>ö><0c
>*(0
*

■i- S
■E >M
>>"§ <0 i

e(0
c
<p
No
•o

d>
>>

<  d. £

t
a
r
z
ı
;

3
.û

w
o
>*
:3

# l»
c :3

o d)

d)

CO
>

E

c
d)
N

*c
d)

o
“D

*o _d>
4-*
CO
:0

CO
3

O) E
>>

c
3

CO
c

CO

d)

c
d>
E

>U)
3
T3

>
CO >

>o>
CO o

o
c

u.
c

^_s o CO JÖ
C/> 4-»

:3
c
Z3 co>

£ CÛ J3

CO
c

ö —

-s z  <0
>

c  (Q
> »  * -
<0 ^ c

y  CO
*• CO 3

o
D

V

CO V-
. CM r£
E w m >o> • İS

- §  cm crvı

CO* ^  
C <0 
c  CM O ı

a  * o  öoj 4r

COc  — *
C ?>D) S?

o  CM
c  û  w



o

CO
•O
O )

CÖ
c
> s
<0

co
:0
U>

<0
c
>>co

û)
(O'

c
<D •

:=> o
"O

II

co
:0
o>

Jt:co
c
>cojt:
c
>%co

_ o

! |
3  _§ oû c

<u ■ > ^  * co — o’ı— u +3 O
>co c  0) c0)

o
>

"D
jx :

^  <D
<D

<D ^
co« ^  e 

* 5  ^  
£  <1) 

co
3  :0  
ü  O )

9  n  >* o  co
<  _Q C

c
(D
N

O
T3

«F
an

ta
st

ik
G

eç
m

iş
»

(1
59

)

«U
çb

in
 

Y
ılı

n
a

 
D

o
ğr

u»
 

(3
27

)

M
as

on
: 

«E
sk

i 
P

er
u»

 
(1

55
)

«E
sk

i 
P

er
u»

 
(1

55
 

- 
15

6)

I LO LO (£>Ico

N
Q>

' t
O

oo
co

16

oII
«j £
3

- c  <0 ra r-

<o c  _. "O c  _  j i
O «  <D 3
O g  -5  2 c  £  d c  .= — >D)
! «  15 o
C0

o

s g
S o
J l
.5  ra



0> 0) 
—  c
S *cOT <y 
>  >>
İS
*oOT

(Oc 
o >»

=- £ oQ)
0>

S 9o  ^73 “c
E £  
İr 3

S«  oII
J3  .03 
_ JC 
co- <U

İ l i
EX3 OT Jr 
£  £  — o  Ot :0
j -  >_  O)
OT*-*> ^  
S E 
2 " !  ^

o
>%

(0:0O
OTc
>*OT
:*:

>> OT Jn

cOT
E
OTJ£OT ku. o

>>
c
>. J
OT k

d>c A -JCO
*c îO
k_ o>

JDk. OTS c

«F
a

nt
as

tik
 

G
eç

m
iş

» 
(60

 
- 

62
)

«ü
çb

in
 

Y
ılm

a
 

D
o

ğr
u»

 
(2

22
)

«T
an

rıl
ar

, 
M

ez
ar

la
r 

ve
 

B
ilg

in
le

r»
 

(4
35

)

o Odm in00 1 001 mO)
ın

OTcOT
S'
o

w
d)cOTco
LJ

cOT
E £ ot J5
>> .§ 
s _§ococo

ca> (o
-g « 
=İ E E

3 mO 1 -3c J 5

15 ®o o
O

3
>
<D>

>0)
4-3OT
E
a>4-*OT

d)
E co  OJ CO <=

17



<D4-»co:0
U>

COC>CO

JO
Eco
co

a
<  E

a> w 
c © ‘■C O) 
û> :0E O)
r -  <0

co
>»CO

C -  
:C0 C
û  £

>  
£ c
a> S 
O ^

o>

co
-X.

ı 0) ı_

S c  °  «  -c >%>* 0> Eı- >, t  
Ç ) ~
E . <U

E >>
® § ■C c0) 3
> 3  
c  -o(O _r" *-<E c  co -=
N  CO 
d) ■*> a>
v. >
> e

<0 co -o :0
C °> 
CO s>co.|

>  . co
o •x*>N ...
N  <5CO i= 
>*1

o>

a>4-»co:0O)
js:
COc>>co

«T
an

rı
la

r,
 

M
ez

ar
la

r 
ve

 
Bi

lg
in

le
r»

 
(4

32
)

«T
an

rı
la

r, 
M

ez
ar

la
r 

ve
 

Bi
lg

in
le

r 
(4

29
)

I

«Y
en

id
en

 
D

i
ril

en
 

Ta
ri

h»
 

(2
60

-2
61

, 
26

9)

«ü
çb

in
 

Yı
lın

a 
D

oğ
ru

» 
(4

04
)

53
—

54

53
—

54

55 56
j

Sü
m

er
 

Kr
al

la


rın
ın 

sa
lta

na
t

la
rı

Çi
vi

 
Ya

zı
sı

 
ör

ne
kl

er
i

Ge
oy

 
Te

pe
, 

G
ar

 
Ko

be
h 

ve 
di

ğe
r 

ye
rle

rd
e 

bu
lu


na

n 
ka

lın
tıl

ar

Lü
bn

an
'd

ak
i

Te
kt

it
le

r

18



lo ro*

o
®  rA.co
> J
C  £0-

ö) ”  .
=  o  Oa> >> 

(0*sil
■m ®® 2  o  
>»® <u m^  e

O>

d>
CO:0D)
03c>>(0

o>s

O
■ Mco:0O)
coc>(0*:

«ü
çb

in
 

Y
ılı

n
a

 
D

o
ğr

u»
 

(2
22

)

«ü
çb

in
 

Y
ılı

n
a 

D
o

ğr
u»

 
(3

26
)

«F
an

ta
st

ik
G

eç
m

iş
»

(1
59

)

coLO 57

1

57 57

(0
o

E3
<0<DCOO

0)
20)
j0>

c
E ^  2  ^  CO' o>

3 <0-O £ 
3

C0 O“O -o 
cI § 
5 1

<D
NO
E

co*o>o>co
m

3 o
i *

-S ^^  4-*C

0)
“S -* 5=® I  (ö
=S J£ i  
e ® S

Q> C
C>s<

19



СО
JZ
O

с
0)

“D

COс
. 5
3

_Q

<0

2  =  û  ^  
> o >

c iâ
>>

“  co
Ъ _E
0) -

N•О с
со -

*o D
E *
N

d) :=> Ф 
03

0 >  co
>

co 03

X  ®
3 с о ф
I -  N

03
* o

С*c CO' 
0)

- =  (D

. İ  ^.N (O

о Ф
> ,

И ra
S -*

_Q  *r-

r JD

CO
•O
O )

co

-5 >.
■g J
N  <0* 
CO 3
3  E 
«

5 t
—  3
Ф
N  03 
:3  "O .
В  E 

ö .

o
> .

o
> .

«
•O
O )

л сra
с
> .ra

ra
с

d  cm >05 CM O CM
o  û
İD

ra-

E tP 
o ю
d) T-
O w

>  2 _  C >0)00 
-  O  O ) 

-O  /-> ■«—O l-J w  D *

1 ra *
c  л :

—  >* Era ra pс  со H-

.i.

.E  О 
>  >  
d)
о

^  5  N  d! O  73 ıo o>

<D Г--
LO

r-~
LO

20

ra
03 ™  у  > 0 )

5  E ra 2 
7 3

ь  ô
co

co
>03 —co ‘ 
E 03

с
со

JZo

«  ra
raс > sra (O '

tio 3  0>
k: ® rao 73 =3
m D ra

u
d) с

CL ï=



о
> ч

со
;0
О )

Jd
(О
с
СО

у :

со - о
СО -Û
с  £  а) :=>- .h -Q

.524 ®
TZ im  >

_Ф
>>

1 1  
3  е

Ю) 0) 0) 
(О- "О

Е ё_<р о
с  £  ф
N  ~о

Е °>
СО

J C  со 
с

с  ^

со Ьс
"СЗ ПО со*
с  со ‘С “с  
>  - =  Ф  СО 

<  - id  С  > v

сос
>

О . Q
а  *

3  х~ч

>05 о> 
О  * -

СО
СО

ш О и.

со* ю
Ё So»Ф ъ  

*т

ю г ^
ю

о  I
го ф £ у  СО

Jd
фтз

‘с

5

со
о£

3  со 
>  Q .

Ф

С
3
-м
О

Q

2 1



DANÎKEN, DAYANAK NOKTALARINI 
bütün bu saydıklarımızdan daha garip bir tu
tum içinde kullanıyor. Örneğin, Paskalya Ada
sı hakkmdaki önerilerine Thor Heyerdahl’ı 
alet ederek, bu bilim adamını hikâyenin ilk ha
bercisi olarak tanıtıyor. (4)

Zavallı saf okuyucu da sözde geçmişin çö- 
zülemiyen bir bilmecesinden bilgi edinmenin 
mutluluğu içinde, Heyerdahl’m  «Ahu■ Ahu» 
adh eserini Daniken’in spekülasyonları için çı
kış noktası olarak kabulleniyor. Böylece bü
yük bir yanlışın ortasına düşüyor.

Çünkü, Dâniken, BeyerdahVm 10 yıldan 
fazla bir zaman önce ispat ettiği her şeyi sü
rekli olarak görmezlikten gelmektedir.

Dâniken’in bol bol faydalandığı asıl ana 
kaynak, «Üçbin Yihna Doğru» adh kitaptır.

iki numaralı çizelge, verüeri formüle et
mede de Daniken’in yine Pauwels ve Bergier 
den nasıl ilham (!)  aldığını ortaya koyuyor. 
Son derece önemli bir durum bu. Daniken’in 
kendine sunulan materyale dar bir çer
çeve içinde sadık kalarak bunun dışına taşama-

(4) «Tanrıların Arabaları»: sayfa, 153.
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ması, sonrası için gayet elverişli kimlik tespiti 
imkânını doğuruyor bize.

«Tanrıların ArabaZnmndaki Nazca düz
lüğü üzerine yürütülen varsayımlar, bu sözü
müzü en belirgin bir şekilde onaylıyorlar. Dâ- 
niken, bu konuda o kadar ileri gidiyor ki, ya
bancı varsayımları kendi özbenliğinden çıkına 
düşünceler gibi göstermekten çekinmiyor. Ör
neğin :

«60 km uzunluğundaki Nazca düzlü
ğünün havadan görünümü bana tek bir 
şeyi hatırlattı: Bir havaalanını...»

(*) diyor.
Dâniken’den çok daha önce, 1962 yılında 

yayınlanan «Üçbin Yılma Doğru» adlı kitapta 
buna benzer şöyle bir tanımlama yer almıştı:

«Nazca düzlüğünün fotoğrafları adeta 
karşı konulamaz şekilde bir havaalanının izle
rini getirdi aklımıza.»

Dâniken, açıktan açığa büimsel yöntemle
ri istediği gibi ayarlayarak, kendine göre sözde 
bir devrim (!) yapıyor.

Popüler bilim alanındaki kitaplarda şim
diye dek bu denli değişik bir kaynak değerlen
dirilmesine rastlanmamıştır.

(5) «Taunların Arabaları»; sayfa 42. İtalik diz
dirme yoluyla üzerine basılmış. Asıl metinde durum 
böyle değil.
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ÇİZELGE NO: 2

PAUWELS VE BERGİER’ÎN ANLATIMI 
(1962)

Şili kıyısından 3000 km açıkta bulunan Pas
kalya Adası hemen hemen Jersey kadar büyük. 
Bu küçük volkan parçasında 600 tane olağan
üstü büyüklükte heykel var. Birkaç tanesi 20 
metreden yüksek ve 50 ton ağırlığında... C1)

Mısır'da olduğu gibi burada da kocaman 
taş blokları... bir araya getirilmiş. Ne var ki 
arazi düz değil ve cılız bir kaç ağaç nakil için 
gerekli kayma sathı odununu sağlayamaz, 
öyleyse bu taşlar nasıl hareket etti? Ne ,za- 
man, nasıl ve neden yapıldılar?...

Bu heykeller üzerinde yapılan inceleme
ler üç kültür döneminin varlığını ve en eskisi
nin en kusursuz olduğunu ortaya koyuyor.

Afrika ve Güney Amerika’da olduğu gibi 
buraya gelen ilk misyonerler de eski kültürün 
izlerini silmeye çalıştılar, heykellerin altında
ki hiyeroglifli tabletleri yaktılar...

«Üçbin Yihna Doğru» 
(sayfa : 213-214)

(1) Her iki kitapta da aynı yanlışlar var.
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DANİKEN’İN ANLATIMI (* )
(1. Baskı 1968)

X V m . yüzyılın başlarında Paskalya Ada
sına ayak basan ilk Avrupalı denizciler gözle
rine inanamamışlardı. Şili kıyılarının 3000 km 
açığındaki bu küçücük volkanik (r) toprak 
parçasının her yanma serpilmiş 600 tane dev 
heykel var. 20 m yükseklikte 50 ton ağırlığın
daki bu devler bugün bile meydan okurcasına 
gözlerini üeriye dikmişler...

Bunlar kaydırılmadan nasıl hareket ettiril
di?

Bunlar nasıl yapıldı?
Bu iş gücünün kaynağı nereden geliyor? 

Yapılmalarının nedeni nereye dayanıyor?
Thor Heyerdahl’m bu esrarengiz devler 

üzerindeki incelemeleri, en eskisi en huzursuzu 
olan üç farklı kültür dönemi ortaya çıkarıyor... 
O günlerde bu dev heykellerin bazılarının üze
rinde özel bir hiyeroglif yazılı tahta tabletler 
bulunmuştu... Ne yazık ki bu küçük kara par
çasına gelen ilk batıh misyonerler de adamn 
karanhk geçmişinin karanhk kalmasına yar
dımcı oldular. Hiyeroglifli tabletleri yaktılar... 

«Tanrıların Arabaları»
(sayfa : 185-137) —  Orfinalinde

(1) 1971 Almanca baskısında adamn Şiü'den 
uzaklığı 3600 km.’ye çıkmıştır.
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BAŞVURDUKLARI KAYNAKLARA ya-, 
kından eğilirsek, tutumunu biraz daha anla
yışla karşılayabiliriz. «Üçbin Yûına Doğru», 
hiçbir şekilde bilimsel bir çalışma olarak ka
bul edilemez.

Bu kitabın kaleme alınma amacı, daha ba
şından böyle olmasını gerektiriyor. Pauv/els ve 
Bergier simya, dünya-buz öğretisi ve oyuk-dün- 
ya teorisi gibi konuları tartışılabilir bir biçi
me sokmak istiyorlar 0 )  ve ilhamlarını kur- 
gu-bilim romanlarından sağlıyorlardı:

Amerikalı arkeolog Hyatt Verili yaşan
tısının 30 yılını yitik Güney Amerika 
kültürlerini incelemeye hasretti. Kanı
sına göre, o dönemin insanları taşları 
kesmek ve yontmak için graniti aşın
dıran radyoaktiv bir macun kullanıyor
lardı. Bu, dev ölçüde bir kimya bilgi
sine sahiptirler demektir.

(1) Pauwels-Bergier: (123-171, 311-356)
(* )  Türkçe çeviri orijinali ile uyuşmuyor: Ada, 8050 
km açıkta gösteriliyor, heykellerden yalnızca yüzlerce 
şeklinde söz ediliyor. «Her heykelin üzerinde bulunu
yor» şeklinde çevrilen tahta tabletler, orijinalinde «ba
zı heykeller» oarak geçmektedir. (Türkçe çeviri: say-, 
fa, 153-155)
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Çok çok eski kültürlerden kalma 
formüller son sihirbazlara kadar ulaş
mıştı. «The Bridge of Light-lşık Köprü
sü» adlı son derece güzel romanında 
yalnızca iyonize bir materyalden mey
dana gelen bir ışık köprüsünden geçi
lerek varılan bir pre-inka şehrini tas
vir ediyor... (2)

Pauvoels ve Bergier, ispat gücünden yok
sun resimlerden ve kaynak göstermekten şid
detle kaçmıyorlardı. Çürütülmesi güç genel ku
rallar, önerilerine daha uygun düşüyordu. Ne 
var ki daha başlangıçta kendiliğinden çürüyü- 
verenler de vardı. Örneğin, Paskalya adası hak
kında olanı:

1722 yılında bu bölgeye gelen ilk 
denizci olan HollandalI adada devlerin 
yaşadığına inandı. (3)

Bu sözün nasıl ortaya atıldığı da bir baş
ka sırdır; çünkü adaya ük ayak basan Hollan
dalIların böyle bir fikre kapılmak için herhan
gi bir nedenleri yoktu.

Ada yerlileriyle karşılaşmış ve hatta bir
kaç tanesini de öldürmüşlerdi. (*)

(2) Pauwels-Bergier: (217-218)
(3) Pauwels-Bergier: (219)
(4) Heyerdahl: (26)
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Dâniken, bu durumu çok iyi bilmesine kar
şılık, hiçbir sakınca görmeksizin yine P<tuwels 
ve Bergier’den faydalanarak o bölüme şu baş
lığı koymuştur. «Tanrılar, devleri terk mi etti
ler?»

DANlKEN, HÎÇ KUŞKUSUZ, Pauwels ve 
Bergier’in Nasyonal-sosyalist teoriler üzerin
deki incelemelerine çeşni katmak için kullan
dıkları ilk dönem, ikinci dönem, üstün ırk gibi 
kasıtlı sözcüklerden büyük bir ürküntü duy
maktadır. (*) '

«Ügbin Yılına Doğru» yazarlarının Hit- 
ler’in farklı güçlerin aleti olduğunu savunma
ları, onu dikkatli davranmaya sevkediyor. Ki
tabın orjinal adına değinmekten kaçınmasının 
başlıca nedeni de, anlamının maskeleri düşü
rücü bir nitelikte olmasından ileri geliyor: «Le 
Matin des Magiciens» (2)

Charroux konusunda harcadığı çaba, ken
di açısından bir bakıma hakh, bir bakıma da 
boşuna bir davranış olarak kabul edilebilir. 
«Ügbin Yılma Doğramdaki eğilimlerin tümü

(1) Pauwels-Bergier: (214, 215, 323, 341)
(2) Pauwels-Bergier: (3)
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daha güçlü bir şekilde Charrousc tarafından da 
sözkonusu ediliyor.

Gizlenen çabaları da sonuç vermemiş, ba
sın tarafından bu noktaya hemen parmak ba
sılmıştır.

Dâniken, Charrouaru kaynak göstermeyip 
ondan adaptasyonlar (uyarlamalar) yolunda
ki suçlamayla karşılaşınca (3) zeytinyağı gi
bi suyun yüzüne çıkıveriyor: Karanhk yollar
dan Charrouofn taklit eden o değilmiş; Charro- 
ux, zaten Pauıcels ve Bergier’in belgelerinden 
faydalanmış.

Yazarlar, kendi kişisel materyallerini 
ayırdedebilseler, «Kim Kimden?» kavgası bir 
sonuca bağlanacak ve konunun dışında kalan
lar için önemini yitirecekti.

Bu beklenen ayırımı, ne Charroux, ne de 
Dâniken yaptı.

Dâniken gibi, Charroux da dünya dışı var- 
hkların insanhk tarihi üzerindeki etkilerinin 
bulunduğunu kanıtlamak istemektedir. Bu 
ekstra (!) yaratıkların nereden geldiği, «Tan- 
nlann  Ambatomnda açıklık kazanmıyor.

Charroucc ise, ilk kitabında Mars ve Ve
nüs’ü bu Kosmos sakinlerinin vatanı olarak ka
bulleniyor. (4)

(3) «Kim Kimden?»; Spiegel: (sayı 6-1967)
(4) Charroux: (60-62, 152-154, 177)
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İkinci eserinde büyük bir ihtimalle Venüs 
ve Mars sondalarının gönderdiği bilgiler sonu
cu bu fikrinden cayıyor. Bu d ünya dışı var
lıkların vatana, artık Prexima Centuari takım 
yıldızının ikinci gezegeni Baavvi’dir. O)

Baawililer, dünyada ileri karakollarım 
kurmuşlar ve Çinlilerle birleşmişlerdir.

Charrouoc, belli bir yoldan onlardan belge 
temin etmektedir.

Görüldüğü gibi, CKarroux, Baawi hakkın
da tam bir bilgi sahibidir. Ne yazık ki dünya
da varolan koşulları ve dünya tarihini pek iyi 
öğrenmişe benzemiyor. 10 bin insan barındı- 
rabilen eski înka şehri Machu Picchu’ya İnka 
Tapınağı rütbesini bahşediyor- (2)

inka devletini yıkan Francisco Pvaarro4 
onun kitabında Ferdinand Pizarro oluyor.

Bilmem, «Tanrıların Arabalan»nm  ilk 
baskısında da Ferdmand Pizarro’ya okuduğu
mu ayrıca belirtmeme gerek var mı (3)

Incil’i fantastik varsayımlarla yorumla
makta ChaiTOua’un üstüne kimse yoktur. Dâ- 
niken’in teorilerinin tümünü onda kısmen baş

t ı)  Charroux: (365-391)
(2) Charroux: (58)
(3) Damken: (138) Orjinali.
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langıç, kısmen de daha açık seçik olarak bula
biliyoruz. Başlıklar çoğunlukla şu şekilde atılı
yor:

Sandık mı? Elektrik kondansatörü mü? 
Hezekiel'in hikâyesi 
Enok'un kitabı 
Nuh operasyonu
Tanrı oğulları insan kızları ile evleniyor 

Charroux’da. daha değişik konulara da 
rastlıyoruz:

XV. Lui'nin atom bombası 
Simbabwe'nin uçan insanları 
Aylıların istilâlaları 
Atalarımızın gezegeni Venüs 
Çingenelerin göçebelik eğilimi 
ömrü uzatan saatler 
Içilebilen altın
Tüm devirlerin en büyük canisi

ve

Babasız kız, Monica «Fantastik Geç
m iş le
Solucanların ibadeti
Dünyaya hâkim olma
Proxima Centauri'den dokümanlar
Hz. Isa’dan mektup
Neferiti ve Musa

ve
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Cinsel birleşmenin büyücüsü («Açıkla
nan Sırlar»da)

BURADA BU ESERLERİN ayrıntılarına 
girmek oldukça uzun sürer. Yalnızca şunu 
söyleyelim; Charrour da, en az Daniken kadar 
kaynak göstermeyi sevmemekte ve göze ala
mamaktadır.

«Açıklanan Sırlar», yazan Charroux’un te
orileri için duyulmamış ve görülmemiş parlak
lıkta fotoğraflara sahip bulunuyor. Gayet 
normal bir elmanın kesiti gibi. (Resim no: 2)

Bu koşullar altında Daniken dolaylı bir şe
kilde olağandışı bir hızla kaynaklanndan 
uzaklaşma yolunu tutuyor.

Pauuoels ve Bergier için şu sözcükleri kul
lanıyor:

«Gizemciler ( ')  Lambalarım söndürebilir, 
simyacılar potalarını yok edebilir, gizli kar
deşlik örgütleri giysilerini çıkarabilirler. Yüz

(1) Gizemci: Gizli, ya da esrarengiz öğretilere,, 
teosofiat inanış örgütlerine bağlı olan kişi.
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lerce yıldır ustaca tezgâhlanıp satılan saçma
lıklar artık insanoğlunun semtine bile uğramı- 
yacaklar.» ( l)

Ayrıca Charroux gibi ilişki kuruculara 
daha da sert bir dille çatıyor:

«Ciddi araştırmalar aptal insan
ların çanına ot tıkıyor; dış varlıklarla 
ilişki kurduklarını ileri sürenler bile 
var...» (2)

Yine bilinmeyen gerçeklerin habercisi Ge- 
ram ve Bacon'm bu saldırıların dışında kalma
larının başka bir nedeni var. Bu neden, Dâni- 
ken’in onlann kitaplarındaki bir çok bölümü 
aynen kendi kitabına aktarmasıdır.

Bunun en güzel örneklerinden biri de 
şudur: Geram, eserinin 546. sayfasında Eski - 
Maya mimarisinde bitki motiflerinin azlığından 
üzüntü duyduğunu belirtmekte, yılanların, di
lini çıkarmış iğrenç varlıkların çokluğundan 
yakınmaktadır. Bol ve renkli bir bitki örtüsü
nün ortasında yaşayan halkın bu değişik süs
leme sanatım gayet ilginç buluyor.

Ceram’daa. tam yirmi yıl sonra, Dâniken’in

(1) Daniken: (142) (orjinallnde), Türkçe metin
de: 161.

(2) Daniken: (179) orjinallnde (Türkçe çeviride 
yok. Büyük bir paragraf halinde eksik.)
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ağzından sıkı bitki örtüsü arasındaki çiçek mo
tifi eksikliğini yeniden duyuyoruz. Aynı şe
kilde yakınmaktan da geri durmuyor:

«Her yerde o iğrenç yılana rastlıyoruz.»
(2) ‘

Bu tip benzerlikler, Dâniken’in işine ya
radığı oranda çoğalıyor. Cercm’m Mısır bölü
münde Keops piramidinin mistik rakam
ları hakkmdaki karşıt fikirlerini ise, görmez
likten geliyor. Görmezlikten gelmesi bir yana, 
Bacon’ın «Yeniden Dirilen Tarih» adlı kitabın
dan okudukları ile bu rakkamları istediği gibi 
değiştiriyor.

Ceram, 1960 yılında eski Amerikan halk
larından Ölmeklerin taş heykelleri hakkında 
şu satırları yazıyor:

«... Ozan ve Meksika il müzeleri or
ganizatörü Carlos Pellicer’in emri üze
rine, Ölmek heykeltraşlığının en güzel 
örneklerinden olan 27 heykel ormandan 
Villahermosa parkına nakledildi. Bu 
monolitlerin en küçüğü altı, en büyüğü 
de otuzyedi ton ağırlığında. Sonuncu
su henüz La Venta’da (3) bulunuyor.

(2) Daniken: (154) orjinalinde. (Türkçe çeviri:
175)

(3) Ceram: (204-207)
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Nedeni de Villahermosa’nın köprüleri
nin bu 'ağırlığa dayanabilecek güçte 
olmaması. Halbuki, Meksika Petrolyum 
Co.’dan ödünç alınan makina onları 
kaldırıp nakledebilecek kapasitede
dir...»

Bu durum, 1968 yılından beri «Tanrüarvn 
Arabaları» okuyucuları için şu şekli almış:

«Ölmeklerin heykeltraşcılığını kav- 
rayabilme olanağından yoksunuz. Dev 
gibi kafaların üstündeki nefis başlıkla
rıyla ancak bulundukları yerde hayran
lık uyandırabilirler, (çünkü hiçbir za
man bir müzede seyredilemiyecekler) 
(1) ülkedeki hiç bir köprü bu taşların 
ağırlığını taşıyamaz. Yalnızca, 50 tona 
kadar olanları nakledebiliyor. 100 
tonluklarda tekniğimiz yetersiz kalıyor.»

O

(1) Bu cümle Türkçe çeviride yoktur.

(2) Daniken, orjinalinde sayfa (140), Türkçe çe
viride sayfa (158) Türkçesinde 100 tonlukların kal- 
dınlabildiği ileri sürülüyor. (Orjinali ile kesinlikle 
uyuşmayan yanlar var.)
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Dâniken gibi her canı isteyen, Cape Ken
nedy hava üssüne gelerek hazır durumdaki bir 
Satum roketinin naklini isteyebilir. Ve tesa
düfen yolu Meksiko şehrine düşenler de Dev
let Antropoloji Müzesi’ni ziyaret edebilirler. 
Orada uzun zamandan beri yataduran 16 ton
luk bir Ölmek heykeli göreceklerdir. (Resim 
no: 3) (3) Bundan gerisi boş laftır.

Bilmem, «Tanrıların Arabalan»mn ana 
kaynaklarına bu kadar değinmek yeterli mi?
' Bibliyografya’da geçen diğer kitaplara da 
Dâniken’in ne ölçüde başvurduğunu soran oku
yucuyu hemen cevaplıyalım: Dâniken, birçok 
bilimsel eserin kapağını bile açmamış ve hiç 
kullanmamıştır. Örneğin, Belçika asıllı Vira- 
cocha bibliyografyası istisna teşkil ediyor
sa da, Dâniken’in eski Amerika tanrısı Vira- 
cocha hakkındaki tüm verileri başka bir kay
naktan geliyor. ( ’ )

DİĞER KİTAPLARDAN da hoşuna giden 
bölümleri aktanvermiş, ( «Tanrılar, Mezarlar 
ve Bilginler» ), ya da ekleme ve çıkartmalar

(3) Leonhard: (178-179)
(1) Mason’un «Eski Peru» adlı kitabından: (382 - 

384) - Dâniken: (138-139, Türkçe çeviri: 156-157)

36



yoluyla kısmen değiştirme yoluna gitmiştir.
(«.Yeniden Dirilen Tarih»).

«Bilinmeyen Güçler Dünyası» ve «Gül-Haç
lılarının Dünya Görüşü» adlı yazıların «Tanrı
ların Arabalan»nda. oynadıkları rolü kestirmek 
de oldukça güçtür. Her türlü şıkta başlık ola
rak Charroux ile inkâr edilemiyecek bir düşün
ce akrabalığına sahip oldukları bir gerçektir.

Bu ilişkilerdeki en önemli yanlardan biri 
de Mahabharata destanı ile Incil’den alınan bö
lümlerdir. Dâniken, Mahabharata Destanı’mn 
1889 yılında Kalküta’da çıkan çevirisini kulla
nıyor. 0 ) Bu dev eserin 90 bin kıtadan mey
dana geldiğinden fazlası öğrenilemiyor. (2) Bu 
alanda da herhangi bir yorum yapmak gerek
sizdir.

Incil’e gelince iş değişiyor. Burada doğru 
biçimde adapte edilen bölümler yanlış sonuç
lara vardırılıyor. Incil’in tartışma konusu ola
bilecek her bölümünde ‘Metne Dikkat’ kuralı 
geçerlidir. Bunun yanı sıra Dâniken seçtiği In
cil bölümlerini belirsiz ve tam anlaşılamıyacak 
bir şekilde veriyor. (3) Yer bildirirken hata

(1) Dâniken: (225; Türkçe çeviri: 105-106)
(2) Embree - Wilhelm: (115)
(3) Türkçe çeviride bibliografya bulunmuyor.
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lara düşüyor. (4) (Birinci baskıda toplam dört 
tanedir.)

«Tanrıların Arabalan»mn bibliyografya
sında bulunan aşağıdaki sözleri okuyunca, bu 
bölümün sonunda genel olarak şu sonuca va
rabiliriz. Ortada söz konusu olan şey arzu edil
meyen, fakat başarıya ulaşmış bulunan bir çe
şit alay edilme durumudur.

Aşağıdaki sıralamada, sunulan tanımla
maları destekleyen ve yazarın tez ve düşün
celerini genişleten eserler bulunmaktadır.
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İKİNCİ BOLÜM

DANİKEN’UM İSPAT METODLARI

ANlKEN’lN, PASKALYA ADASI

itibaren bir çok değişikliklere uğramış ve ger
çeklere yakınlaşmasına çalışılmıştır. Adanın 
güney Amerika kıtasına olan uzaklığı; önce 
3000 km iken, bir ara 3050 km, son baskılarda 
da 3600 km olmuştur.

600 tane olduğu söylenen heykeller «yüz
lerce» şeklini almıştır. Bu arada ünlü devleri
miz de küçülmüş olmalılar. 1968 Martında 20

hakkındaki iddiaları «Tanrıların 
Arabaları»nın satışa çıktığı günden
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metreyi geçen boyları sonradan «o» ilâ yirmi 
metre arasında» ya indirilmiştir.

Sakın buna benzer sağdan soldan yapılan 
yontmaların ve düzeltmelerin önemli noktalar
daki hataları bütünüyle giderdiği sanılmasın! 
Paskalya Adası ile ilgili 135 ve 137 nci say
falar (Türkçe çeviride 156-159) Dâniken’in ken
dine özgü tanımlamalarını olduğu gibi koru
yorlar:

Değersiz ve küçücük bilgilere da
yanan, kesin olmayan yanlar. Dâniken'- 
in gayet iyi bildiği ve anlattıklarıyla il
gisi olduğu halde kitabına almadığı bö
lümler.

Anlamsız, saçma ve hiçbir şeyi 
haklı göstermeyen sorular; bu sorula
rın cevabı el attığı kaynaklarda zaten 
mevcuttu, üzerlerine tezlerini kurduğu, 
kendi buluşu olan, duruma göre bazan 
abartarak, bazan da gerçek önemini 
reddederek kullandığı verilerden olu
şan iddialar...

Bu kendine özgü elemanlar, metinde şu 
şekilde karşımıza çıkıyorlar: Taş heykellerin 
büyüklüğü, Dâniken’in durmadan elden geçi
rip düzeltmeler yaptığı baskılar dahil, sürekli 
olarak olduğundan fazla gösterilmekte. Büyük 
bir alçakgönüllülükle 10 ile 20 metre arasına
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indirilen (*) bu heykellerin yerden gerçek yük
sekliği, son yıllarda yerliler tarafından devri- 
lene kadar, yalnızca 5 metreydi. (2)

Dâniken, bu yüksekliğin etki gücünü ye
terli bulmamış olmalı. Böylece o sözü edüen 
yüzlerce taş heykelin yalnızca ve yalnızca bir 
tanesinin 12 metre olduğunun (3), geri kalan 
tümünün verdiği limitin altında kaldığının far
kına varmamış olmayı tercih ediyor.

Gözünden kaçan diğer bir nokta da; dev
lerin (!) bir zamanlar kafalarında taşıdıkları 
taş silindirlerin hiçbir şekilde şapkayı temsil et
meyip yalmzca saç kıvrımlarını sembolize et
meleridir. (4)

30 yıl boyunca yapılan araştırmaları (D) 
tümünün de aynı gerçeğe yönelip fikir birliği
ne vardıkları halde, Dâniken’in şapka masalı, 
çalışmasının titizliği hakkında (!)  iyi bir fikir 
veriyor insana.

Daniken’in, bitmemiş durumdaki heykel

ci) Dâniken: (sayfa 135, Türkçe çeviri, sayfa 153)
(2) M6traux: 133, Ueyerdahl (II): 342, (m ) :

138
(3) M£traux: (sayfa 133)
(4) Dâniken: 135, (Türkçe çeviri, sayfa, 153) - 

Heyerdahl: (I) 89,90, (m ) :  340
(5) Mâtraux: (133)
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leri taş ocağında Thor Heyerddfıl’m bulduğunu 
iddia etmesi 0 ) gerçekle hiç mi hiç uyuşmu
yor.

Çünkü bu heykeller, bundan yıllarca önce 
çoktan bulunmuş ve fotoğrafları çekilmişti. (2) 

Bir başka hatalı iddia daha var: Dânikeıı, 
Paskalya adasının dev heykelleri üe Tialıuana- 
co’dakilerin aynı biçimde olduğunu söylüyor. 
(3) Bunların sadece büyüklerle hiçbir ilişkisi 
olmayan birkaç küçük heykelle bazı ortak 
yanlan vardır (4), hepsi o kadar. Daniken her 
halde bu durumu bilmiyordun

En garip davranışlanndan biri de, kaba 
bir edepsizlik içinde adanın herkes tarafından 
bilinen koşullannı ve beslenme ortamım bü
tünüyle değişik bir biçimde göstermesidir. - 
Çorak Tarlalar (5) ve mütevazı balıkçılık (6)..

işte Dâniken’in çizdiği tablo!
XVH[. yüzyıl denizcileri nedense böyle düşün
memiş ve adaya «dünyevi cennet» adım tak
mışlar (7) Daniken’in sık sık yardıma çağır

(1) Daniken: 136; (Türkçe çeviri; sayfa, 154)
(2) M6traux: (tablo no.. 27)
(3) Daniken: 138, (Türkçe çevirisi, sayfa, 155)
(4) Heyerdahl: (I) 110
(5-6) Daniken: 137, (Türkçe çeviri, sayfa, 155)
(7) M§traux: 50
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dığı Heyerdahl ise, bu mütevazı balıkçılığı baş
ka gözle görüyor:

«iyi bir balıkçının bu adada aç kalması 
adeta imkânsız.» ( ‘ )

Ne var ki, bazı şeyler gerçek bile olsalar 
da kişilerin hoşuna gitmeyip bu yüzden gör
mezliğe kurban gidebilmektedirler. Heyerdahl’- 
m yaptığı araştırmalarla, vardığı sonuçlarla 
taş heykellerin ilişkisi tam tamına ispatlandığı 
halde, Dâniken içm durum her zaman olduğu 
gibi yine farklı gözüküyor. (2)

Böyle bir şıkta, mantık, iki türlü davranış 
bekler: Ya gerçekler olduğu gibi aktarılır ya 
da daha güçlü delillerle çürütülür.

ŞURASINI HEMEN belirtmek gerek: Dâ- 
niken’in gerçeklere karşı olan sevgisi, oldukça 
zayıf ve sakat. Pollen Analizi denilen bir sis
tem var. Bu sistemde, bataklıklarda bulunan 
eskiden kalma bitki tozlan özel bir şeküde in
celeniyor ve bu inceleme sonucunda da o böl
genin eski bitki örtüsü tüm özellikleriyle or

(1) MĞtraux, Paskalya Adası araştırmalarında şu 
tanımlamayı kullanıyor: «Adanm çevresindeki sular 
balıkla dolu.»

(2) Dâniken: 136, (Türkçe çeviri, sayfa, 154)
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taya koyuluyor.
Bu analiz sistemini uygulayan Heyerddhl, 

adanın bir zamanlar sık ve balta girmemiş or
man örtüsüyle kaplı olduğunu ispatlamasına 
rağmen f1), Daniken hiçbir bilimsel dayanağı 
olmayan kendi fikrini sonuna kadar savunuyor: 

«Volkanik bir kütle olduğundan 
adada ağaç yetişmez, taş dev heykel
lerin kütükler üzerinde taşındığını ileri 
süren alışılmış açıklama yolu o bakım
dan burada bütünüyle geçersizdir.» (2)

Dâniken’e kalırsa, ulaşım imkânsızlığının 
yam sıra, ada, iç gücünü meydana getirecek 
nüfustan da yoksundur:

«Adada yaşayabilecek en fazla 2000 
insan ilkel araçlarıyla gece gündüz ça
lışmış olsalar bile, çelik sertliğindeki 
volkanik kayaları yerlerinden söküp 
işlemeleri imkânsızdır. Böylece de Pas
kalya Adasında daha kalabalık bir nü
fusun yaşamış olması düşünülemez.»

(3)
Daniken her konuda olduğu gibi, burada 

da diğer düşünen ve gören beyinlerden ayrık

çı) Heyerdahl: (II) 337, (İÜ) 122-123
(2) Dâniken: 136, (Türkçe çeviri, sayfa, 154)
(3) Dâniken: 137, (Türkçe çevirisi, sayfa, 155)

44



yor. Zira, 1786 yılındaki iç savaşın sonunda bü
yük bir kısmı ‘imha’ olmasına rağmen, nüfus, 
Heyerdahl tarafından 7,8 bin kişi olarak tah
min ediliyordu. (*)

HEYKELLER ÜZERİNDE YAPILAN 
incelemeler, bunların Dâniken’in düş görüp an
lattığı masallardaki gibi, «esfci çaylarla» ( 2)  
hiçbir ilişkisi olmadığım ve 1100 ile 1680 yıl
ları arasında yapıldığını ortaya koymuştur. (3)

Ortalama yılda bir heykel, hem de ne ge
celi gündüzlü bir çalışma, ne de en az 2000 ki
şilik bir insan gücü.

•  Sadece bir düzine işçiyle yılda 
bir heykel. Metod: kayaların oyulması 
(*). Dâniken ise kayaların kesildiğini 
iddia ediyordu.

(1) M6traux, adanın eski nüfusunun 4,5 bin kigi 
olduğunu tahmin ediyor. Bugünkü nüfus, Daniken’tet 
söylediği gibi, birkaç yüz yerli (Türkçe çeviri, say
fa, 154) olmayıp binin üzerindedir. 120 kilometrekare
lik adanın yirmibeş kilometrekaresinde insanlar otur
maktadır.

(2) Dâniken: sayfa 136, (Türkçe çeviri, sayfa,
154)

(3) Heyerdahl; (II) 324, (III) 137
(4) Heyerdahl: (I) 141
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•  Orta boy bir heykelin nakli için 
180 kişi ve -y- şeklinde bir tahta ka
zık kullanılıyor. C1)

•  Bir heykelin yerleştirilmesi için 
tahta direkler ve halatlarla donatılmış 
12 işçinin 18 gün çalışması gerekiyor.O

Heyerdahl, bu sonuca ulaşabilmek için yer
lilere 300 yıllık bir aradan sonra yeniden kaya 
oydurmuş, çektirmiş ve heykelleri yerleştirt- 
miştir. Bütün bu deneylerini de fotoğraflarla 
tespit etmiştir. (Resim no 4, 5, 6)

Sanki «Aku Aku» adlı kitapta bu fotoğ
raflar yokmuş gibi Daniken soruyor:

«Öyleyse taşları kayalardan keşen, 
heykelleri yapan ve bugün durdukları 
yerlere taşıyanlar kimlerdi ... Heykel
ler nasıl işlenip cilâlandılar ve nasıl di
kildiler. (3)

Bu kadarla kalsa yine iyi- «Tannlann Ara- 
balan»mn yazan, aşağıdaki sözleriyle şüphe 
dolu, yanıltıcı taktiğinin en uc noktasına var
maktadır:

«Thor Heyerdahl'ın bu esrarengiz

(1) Heyerdahl: (I) 154
(2) Heyerdahl: (I) 152-153
(3) Daniken: 136-137, (Türkçe çeviri, sayfa 154)
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devler üzerindeki incelemeleri ortaya 
en eskisi en kusursuzu olan üç kültür 
dönemi çıkarmıştır. (*)

Bu iddianın amacı açık ve ortadadır: Dâni- 
ken’in uzay tanrılarını ileri sürebilmesi için 
hiç yoktan aniden ortaya çıkıveren ve sonra 
da devam etmiyerek, dejenere olan bir toplu
ma ihtiyacı vardı. Başvurduğu kaynak, bütü
nüyle değişik bir kimlik taşıdığı halde o bu dev
ler masalından faydalanma yoluna gitti.

Heyerdahl’a gelince... Ona göre, Paskalya 
Adasındaki en üstün uygarhk dönemi üçüncü- 
sü değil, ikincisiydi. (2) Yaptığı incelemelerin 
temelini de -esrarengiz devler- yerine bilimsel 
radio-carbon testleri teşkil ediyordu. (3)

Tüm büyük taş heykeller tek bir dönem
den, yalnızca ikinci dönemden kalmaydılar. (■*) 
Dâniken burada da yine bambaşka bir kaynak
tan. «Üçbin Yılma, Doğru» adlı eserden örnek 
alıp, Thorr Heyerdahl’ı alet olarak kullanıyor.

Aşağıdaki yazı 1962 yılında yayın
lanmıştır. Esrarengiz anıtlarda yapılan 
incelemeler ortaya en eskisi muhteme

(1) Dâniken: 136, (Türkçe çeviri, sayfa, 154)
(2) Heyerdahl: (II) 339
(3) Heyerdahl: (H) 324, (III) 135
(4) Heyerdahl: (II) 339, (IH) 125
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len en gelişmişi olan Aç kültür dönemi 
çıkarıyor. (')

Sözü geçen incelemelerin Dan iken tara
fından Heyerdahl’s, atfedildiğini ve iyice araş
tırmadan yazdığım düşünmek büyük bir saflık 
olur.

Dâniken, Heyerdahl’m kitabını çok ama 
çok iyi etüd etmiştir. Oradan - Günümüzde Bu 
Tabletlerin Yalnızca On Tanesi Dünya Müzele- 
rindedir. (2) - bölümünü güzelce aktarmıştır. 
Heyerdahl’ın kitabı dışında, Paskalya Adası 
üzerine yazılan hiçbir eserde bu bölüm yoktur. 
Heyerdahl, sonraki baskılarında bu yalmş bil
giyi düzeltmiştir. Oysa Daniken’in işine düzel
tilmemiş şekil gelmiş olmalı.

Bu örnek için bu kadar açıklama yeter sa
yılacaktır. Dâniken, bunların yanı sıra daha bir 
çok ayrıntıları açıklıyor.

«O günlerde (XVIII. yüzyıl baş
larında) bazı heykellerin (3) üzerin
de tahta tabletler bulundu.»

Tabletlerin dikkati çekmesi, 1864 yılma

(1) Pauwels-Bergieı*: 213
(2) Aku Aku-100, Dâniken: 136, (Türkçe çeviri 

sayfa, 153)
(3) Heyerdahl: (III) 156
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rastlar ( ')  ve tabletler, muhakkak ki o güne 
kadar gökyüzü altında öylesine bırakılmamış
lardır. Öyle olsa idi hava şartlarının etkisiyle 
çoktan ortadan kalkmış olurlardı.

DANÎKEN’ÎN ortaya attığı soruların ce
vapları yıllardır ortada duruyor. Örneğin, şap
kaların kullanılışı. (2) Gerçeklerden uzak olan 
her metnin başına gelen sonuçtan Dâniken de 
kendini kurtaramıyor ve bir çok çelişkilere dü
şüyor. Örneğin «Paskalya Adası» bölümünün 
başında bar bar bağırmaktadır:

«XVIII. yüzyılın başlarında Paskal
ya Adasına ayak basan ilk Avrupalı de
nizciler gözlerine inanamadılar. Şili kı
yılarının (3000, 3050, 3600) km açığın
daki bu küçücük kara parçasının her 
yanında yüzlerce dev heykel saçılmış 
duruyordu.» (resim 7) (3)

İki sayfa sonra ise şu şekilde bir soru sor
duğunu görüyoruz.

(1) Bazı heykeller, (Türkçe çeviride: Her heykel)
(2) Heyerdahl: (I) 155, (II) 340
(3) Dâniken: 135, (Türkçe çeviri, sayfa, 153)
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«Heykeller neden adanın içlerinde 
değil de, kıyı şeridinde duruyorlardı?» 
( ')

Dâniken’in bu tanımlamasına göre, taş
lar, 1722 yılından sonra bilinmeyen bir zaman
da ayaklanıp kıyıya doğru bir haç yolculuğuna 
çıkmış olmalılar...

Son bir örnek verelim: Dâniken, ^Tanrıla
rın Arabaian»nın 155 nci sayfasında (orjina- 
linde, sayfa, 137) önce misyonerlerin eski ta
pınma biçimlerini yasakladıklarını ve her tür
lü geleneği yok ettiklerini söylüyor, sonra da 
26 ve 27 nci satırlarda yerli efsanesini anlatıp 
çok eski zamanlarda uçan adamların geldikle
rinden ve ateşler yaktıklarından söz ediyor.

işte geçmişin ‘çözülemeyen bilmecelerinin 
çözümü: İddiaların üçü de yanlıştır. Beyazlar, 
yerlilerin kulaktan kulağa nakledilen efsane
lerini yok etmedikleri gibi toplanmalarına da 
yardımcı oldular.

Yerliler adalarına birçok adlar takmış
lar (2). Ne yazık ki «Kuş Adamlar Ülkesi» 
bunların arasında yoktur. Bu adı da Dâniken

(1) Dâniken: 137, (Türkçe çeviri, sayfa, 155)
(2) Rapanui (Büyük Rapa), Te Pito o te Henva 

lDünyanın Göbeği, San - Carlos adası, Paskalya Adası 
ve benzeri...)
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buluvermiştir. «Tanrıların Arabaları»nın ya- 
zannın yakıştırdığı bu adm esas mahiyetine ge
lince:

Geçen yüzyılda bile adanın güçlü 
erkekleri adanın kayalık kenarında ya
rı toprak altındaki taş evlerde hafta
larca oturur ve deniz kırlangıcı sürüle
rini gözlermiş. Bu balıkçın kuşu sürü
leri her yıl bir kere aşağı taraftaki kü
çük Montunui Adasına inerlermiş. Bu 
inme olayında göğüslerinin altındaki 
küçük kamış botlarla adaya doğru yüz
meye başlarlar ve ilk yumurtayı bulma
ya çalışırlarmış. Çok büyük ve önemli 
bir yarışmış bu. İlk yumurtayı bulanın 
gövdesindeki kıllar traşlanır. kırmızı
ya boyanır ve bir çeşit tanrı mertebesi
ne yükselirmiş. Törenle Rano Raraku'- 
nun dibindeki heykellerin arasında ya
pılan bir kulübeye götürülürmüş. Adam 
orada bir yıl kalır, güneş yüzü görmez 
ve kimseyle de temas etmezmiş, özel 
uşaklarının getirdiği yemekleri yiyen 
bu yumurta bulucu yılın kuş-insanı ola
rak tanımlanırmış.

(Thor Heyerdahl’ın «Aku Aku» ad
lı kitabından) O

(X) Hey er dahi: (I) 101-102
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Yukardaki örnek «Tanrıların An latan» 
adlı kitaptaki yanlışlıklar hakkında muhakkak 
belirgin bir his doğurmuştur içinizde . Daha 
fazla örnek vermeye gerek duymuyoruz; çün
kü, Daniken’in ispat metotları inşam ürküten 
ve hayrete düşüren bir biçimde her bölüm için 
aynı özelliği göstermektedir.

Dünyanın bütün olağanüstü yapılarıyla 
uzaydan gelenler arasında kesin bir bağıntı 
kurmak isteyen Dâniken’in bu çabası, eski ça
ğın en büyük eseri olan Keops piramidinde ‘had 
safha’ya çıkıyor.

Ortaya, çoktan açığa kavuşmuş olan bir 
ulaşım problemi çıkarıp çorak Mısır toprakla
rım ve ürün darlığını ileri sürüyor.

Ürün darlığından söz edilen Mısır, son
raki çağlarda Roma’mn tahıl ambarı adım ala
cak olan Mısır’dır. ( l)

Güney Amerika’da Tiahuanaco’da çelişi- 
lerden nasibini yeterince almış. Burada da ina-

(1) Türkçe çeviri, sayfa, 130
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mlabilir mahiyette ve gerçek olduğu bilinen bir 
geleneksel efsane anlatısı yoktur. 0)

Bir buçuk sayfa sonra ise efsanelerimiz 
başlamaktadır. (2)

Zaten tek doğru yanı da inanılabilir mahi
yette olmamasıdır.

(1) D&nlken; 41, (Türkçe çeviri, sayfa, 47)
(2) Danlken; Bölüm 5, (Türkçe çeviri, sayfa, 48)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DANÎKEN’ÎN ÜNLÜ İSPATLARI

TERN'E GÖRE, Dâniken’in tezinin 
bu ünlü ispatı 1746 yılında keşfe
dilen eski Maya şehri Polenk’in ha

rabeleridir. I1)

Şehrin adı Palenk’tir (2) ve 1773 (3) yı
lında keşfedilmiştir. Bu ünlü ispatın da Dâni- 
ken’le en küçük bir bağıntısı yoktur, bütünüy

(1) G.A. Henning, Stem dergisi, 48-1968 sayısı

(3) Hagen: 130
(2) Bacon: 390, Ruz: 356, Hagen: 130
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le MeksikalI arkeolog Dr. Alberto Ruz’a (4) 
aittir. Biz sözü burada «Tanrıların Arabaları» 
mn yazarına bırakalım:

Palenk'te (Eski Krallık) ilk kez 1935 
yılında büyük bir ihtimalle Tanrı Kuhku- 
matz’ı (Yukatan'da Kukalkan) göste
ren bir taş kabartma bulundu. Kabart
madaki resme ön yargılardan uzak bir 
bakış, en kuşkulu kişiyi bile durdurup 
düşündürecek güçteydi:

Resmin ortasında, gövdesinin üst 
bölümü motosiklet yarışçısı gibi eğil
miş bir insan vardı; kullandığı aracı ise 
çocuklar bile roket olarak tanımlıyabi- 
lirlerdi. ön  bölümü ince bir uzantı mey
dana getiriyor, biraz aşağıya inince tu
haf bir şekilde çentikleşiyor ve en altı
na doğru daha da genişliyerek alevler 
püskürten bir roket biçimi alıyordu. 
Büzülmüş yaratık elleriyle ne olduğu 
anlaşılmayan bir takım kontrol kolları
nı yönetiyor, sol ayağıyla da pedalımst 
bir şeye basıyordu. Giyimi amacına 
uygundu adeta, geniş kemerli ve ka
reli bir pantalonu, yakası japon stili 
açılan bir ceketi ve kollarla bileklere

(4) Bacon: 388, Hagen: 187
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sıkı sıkıya yapışan bantları vardı. Bu
na benzer resimler (*) hakkındaki bil
gimiz yüzünden adamın kafasındaki 
komplike başlık eksik olsaydı, çok şa
şırırdık doğrusu. Ama o da vardı. Bi
linen çentikleri, tüpleri ve tepesindeki 
antene benzer çıkıntıyla birlikte... O 

Dâniken’in «Taunların Arabaları» nda 
- taş resmi - olarak tanıttığı ve dolayısıyle oku
yucuyu yanılttığı bu taş tabut (3) kapağında
ki çizgilerin apayrı bir anlamı vardır ve özel 
bir olayı sembolize etmektedir. (4)

Mezar, 1952 yılından beri bilinmektedir. 
(5) O zamana kadar kaya ve taş yığınlarının 
altında yatmış olmasına rağmen (°), Dâniken,

(1) Dâniken: 149-150, (Türkçe çeviri, sayfa, 
169-170)

(2) Türkçe çeviride «Buna benzer»den sonra mo
dem astronotlar sözcüğü eklenmiş, Amaca uygun gi
yim - düzgün griyim, kareli pantalon - kısa pantalon 
olmuştur.

(3) Bacon; 389, Kuz: 356
(4) Kazıyı yapanların açıklamaları, ilk kez, 1953’- 

de yayınlandı. Buz’un bu çalışmaları, almancaya da 
çevrildiğinden, en geç, 1965 yılma kadar Dâniken’in 
eline geçmiş olması gerekmektedir.

(5) Ruz; 356, Coe; 125
(6) Ruz; 355-356
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23-1968 nolu (Stem > dergisinde yayınlanan bir 
okuyucu mektubunda, daha önceleri de konu 
edildiğini iddia etmekten çekinmiyor.

Bu konuda delil göstermenin zorluğunu 
bildiğinden de hemen işin içinden sıynhveriyor. 
Aynen mezarın muhteviyatına girmekten kaçın
ması gibi.

Mezar, içinde ölü giysileri yerine, onuru
na Maya halkından 6 kişinin kurban edildiği 
bir Maya rahibinin süslü kalıntılarım barındı
rıyordu.

Dâniken, bunu bilmiyor mu? Biliyor, elbet
te biliyor ama susmayı tercih etmekte, böyle- 
si işine gelmektedir.

Mezar kapağındaki resmi de çok etkili 
bulmuş olmak ki «Tanrıların Arabalan»mn bir 
çok baskısına kapak yapmıştır. (Resim 8)

Bu küçük uzay gemisinin birçok eleştiri
leri hedef olabüecek yanlan vardır. Gezegen
ler arası bir yolculuk için oldukça küçük gö
rünüyor. Başka yerlerde beyaz çıkan kısımla- 
n, modern haritalarda olduğu gibi siyahlaştı- 
nlma yoluna gidilmiştir. Bilimsel eserlerde çı
kan benzeri ile karşılaştmldığında (resim 9) 
orjinali bozularak resme belirsizlik verildiği, 
böylece ashnda mevcut olan ve bir uzay gemi-
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sine hiç mi hiç uygun düşmeyen şeytani çeh
relerin yok edildiği görülüyor. Bu çehreler res
min enine değil, boyuna yapıldığının şaşmaz 
bir ispatıdır. Bir mezar kapağında daha başka 
türlü bir yapım biçimi, zaten söz konusu ola
maz.

Dâniken’in iddiasımn tam tersine, ‘astro
not’ üzerine hiçbir şey giymemiştir. Kaba il
mikli bir etekle, birkaç süs eşyası dışında bir 
giysisi yoktur. Astronotumuzun çıplak ayaklı 
oluşu da çok ilginç bir aynntı meydana getirir.

«Tanrıların Arabalarımda, kullanılan res
min ayak parmakları ise siyah lekeler yap
mak suretiyle ortadan kaldırılmıştır.

Yakından yapılan, dikkatli bir inceleme 
komplike şapkanın bir çeşit fantastik başlık 
olduğunu gösteriyor.

Gerçekten de buna benzer resimler (*) 
vardır ve Daniken, bu resimleri gayet iyi ta
nır. Ne var ki, bunlar, astronotlara değil, süs
lü başlıklı Mayalara aittir, (resim 10)

Bonampak’ta bazı Maya soyluları yeşil 
bitkiler ve tüylerle başlarım ve sırtlarım süs
lerlerdi. (Quetzal tüyleri) Saçlarına çoğunluk
la uçan beyaz bir balık tarafından kemir ilmiş.

(1) Bacon: 385-388
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olan büyük su zambakları takarlardı. (*)
Bu resimlere göre, Palenk rahibinin baş

lığının çok daha ‘kanaatkâr’ ve ‘mütevazi’ bir 
görüntüsü var. Saç çileleri bigudilerle tuttu
rulmuş. (Resim 11) Bigudiler de aynı me
zarda bulunmuşlar. (2) Dâniken’in antenlerini 
aramak isteyen buyursun!..

«Tanrüann Arabaları»nda resimdeki ölü- 
nün-büyük bir ihtimalle-Tann Kukulkan oldu
ğu ileri sürülüyor. Bu iddia, tuhaf olması bir 
yana, son dereec gülünçtür de. Çünkü - büyük 
bir ihtimalle - değil, mutlak bir kesinlikle bi
liyoruz ki, söz konusu olan başka bir ‘şahıs’- 
tır.

Tarihi - Kukulkan, müadî hesaba göre, 
947 ile 999 yılları arasında yaşamış olan bir 
Toltek prensidir. (3) Ölümünden sonra kutsal
laştırılmış ve tanrı mertebesine yükseltilmiş
tir. Tabutun üzerindeki hiyeroglifler gömülme 
yılının milattan sonra 692’ye rastladığım gös
teriyor.

(1) Bacon: 386-387
(2) Bacon: 390
(3) Krickeberg: 291, Hagen; 136-137, Bushnell:

•382
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Eğer Dâniken’in iddiası doğruysa; Kukul- 
kan, dünya üzerinde doğumundan 225 yıl ön
ce gömülen ilk ve tek insandır.

DÂNÎKEN, İDDİASINI bu kadar aptal
ca yürütecek kadar saf değil elbette. Ne olup 
bittiğini anlıyabilmek için «Tanrıların Araba- 
lart»nda Kukulkan üzerine yazılanları beraber
ce okuyalım:

O doğan güneşin bilinmeyen ülke
sinden gelmişti. Beyaz bir elbisesi var
dı ve sakallıydı. Halka bilimleri, sa
natları, törenleri öğretti ve çok bilgece 
yasalar koydu. Onun denetiminde mı
sır koçanları bir adam boyunda olur, 
pamuklar renkli yetişirdi. Quetzalcoatl 
0  görevini tamamlayınca denize dön
müş, yolculuğu sırasında insanları eğit
meye devam etmiş ve deniz kıyısında 
kendisini sabah yıldızına götürecek ge
miye binerek dünyadan ayrılmıştı.

(1) Kukulkan. Her iki adı da, Tüylü Yılan anlamı
na gelmektedir. Dâniken’in; «Uçan Yılan» şeklinde 
yaptığı değişiklik, bütünüyle yeni bir buluştur ve 
Etimoloji bilimine göre, Mayaların hiçbir zaman uçan 
yüanlardan söz eden efsaneleri olmamıştır.
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Sakallı ÇJuetzlcoatl’ın da dönmeye 
söz verdiğini belirtmek bilmem gere
kiyor mu? (2)

Bu bölümde de işin aslı bir parça değişti
rilmiştir. Bu efsaneler, kralından söz eden iki 
Aztek ve Maya masalı vardır. (2) Bunlarda, 
Bernardino de Sahagün tarafından nakledilen 
birincisine göre; Kukulkanveya (Quetzalcoatl) 
kendi halkı tarafından kovulur. Söylenilenlere 
göre denize iner, - yılan salına-binerek bir doğu 
ülkesine doğru (Tlapallan) hareket eder (Re 
sim 12). Hareketinden önce yeniden dönmek 
için söz verir. (3)

İkinci masal, Kukulkan’ın yaşhhk döne
minde namuslu ve şerefli yaşayışını terkettiği- 
ni anlatır. Sonradan pişmanlık duyan Kukul- 
kan, şekil değiştirir ve sabah yıldızına dönü
şür.

Bu ikinci masalda geriye dönüşten hiç söz 
edilmemektedir. (4)

Görüldüğü gibi, işin en acıkh yanı; Dâni- 
ken’in bu konuda en küçük bir yetkisi bile ol
madığı halde, iki gerçek efsaneyi birleştirerek 
kendine göre ustaca bir sonuç yaratmasıdır.

Kısaca, çok güzel bir «ÜNLÜ ÎSPAT!»

(2) Dâniken: Türkçe çeviri, sayfa, 174, 175
(3) Krickeberg: 291 ve 296
(4) Krickeberg: 296 ve 303
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

PtRÎ REÎS’ÎN HARİTALARI

TERN DERGİSİNE göre; Palenk 
mezar kapağından sonra, Dâniken’- 
in diğer ünlü ispatı da, bir zaman

ların ünlü Türk Denizcisi Piri Reisle ait olan 
bir haritadır. ‘Stem’ yazarlarından Gustav A 
dolf Henning’in yanlışlarla dolu olan fikirleri 
önemsenmeye değmez.

Dâniken, Gluırroux ve «Üçbin Yihna Doğ- 
m»nun yazarlarının bu konuda düştükleri ay
rılıklar oldukça ilginç görünüyor.
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Pauwels ve Bergier’e göre haritaların esa
nsı:

XIX yüzyıl ortalarında, Türk donan
ması subaylarından Amiral Piri Reis, 
Saray kütüphanesine Yakın Doğu'da 
eline geçen bir tomar harita hediye et
ti. (l )

Dâniken ise başka fikirdedir.
XVIII. yüzyıl başlarında, İstanbul'daki 

Topkapı sarayında, Türk donanması su
baylarından Amiral Piri Reis'e ait olan 
ve onun Yakın Doğu’da keşfetmiş ol
duğu eski haritalar bulundu. (2)

Ve Charroux gayet iyi biliyor ki:

1957 Temmuzu: Topkapı Sarayında, eski 
Türk Kaptanı Piri Reis’e ait olan eski harita
lar bulunuyor. (3)

«Bu haritalar şüphesiz binlerce yıl önce 
en modern tekniklerle, en yüksek noktalardan 
faydalanılarak yapılmıştır.»

‘S tem '
«Nereden geldikleri bilinmeyen bu çok 

eski haritalar, dünyayı Kahire üzerinde du
ran bir peykin persfektifinden gösteriyor: A f

(1) Pauwels-Bergier: 223-234
(2) Dâniken: 35, (Türkçe çeviri, sayfa, 38)
(3) Charroux: (I)
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rika, doğru bir şekilde resmedilmiştir. Geri ka
lan kısımların, dünyanın yuvarlıklığı göz önün
de tutularak şekilleri bozulmuştur.»

‘Stem1

Demek ki, Pauwels ve Bergier’e göre; 
1554 yıhnda idam edilen Piri Reis (23), ölü
münden 300 yıl sonra, 1850’lerde, henüz hiçbir 
önem taşımayan haritaları saray kütüphane
sine hediye ediyor. Bu iş, oldukça tuhaftır. 
Ama kimbilir... Belki duruma yine ünlü ‘son 
gözbağcı’lar el koymuşlardır.

Dâniken, haritaların bulunuşunu biraz da
ha öncelere kaydırıp, 150 yıl geriye, Osman
lIlar devrindeki Topkapı Sarayına götürüyor.

Charroua: ise, 1957 yılıdır diye İsrar et
mektedir.

Böylece kocaman bir soru işareti çıkıyor 
ortaya: Acaba haklı olan hangisi? Cevap: Hiç 
biri!

Bir kere üzerinde bu kadar tartışmalar 
yapılan haritalar, birkaç tane değil, yalnızca 
bir tanedir. (*) Bu tek dünya haritası 1919 yı
lında zaman aşımından kısmen zarar görmüş

(1) Lelth&user: 376, Bagrovv/Skelton: 516, Hap- 
good: 210

64



O n se k îz in c t  yü zy ıl i ç i n d e ^  den izc ile r  #çok tan 

Paska lya  Adosı ye r lile rin in  resim lerini 
yapm ışlardı b ile -B u n la r ın  aralarında 

ne dev ne de uzay odamı v a rd ı.
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D ıj görüntü sîzi yanı Itmasrn'.Gerçek/UmÜyl e arınmış 
ve ortada. Yarıya bölünmüş (g iz li lik le r in i açan) 

elma sırdaşa önemli b ir sembol gösteriyor . 
Erotik ve anlayıp. Hovva Adem'e aynen 

buna benzer b îr yarım elma vermiş ve 
böylece İnsanlık dolmuştu. 

(X IV . böl Um) ( 19)



Paskalya Adası h e yke lle r in d e n  b ir in in  X V II I .y ü z y ı l  dan 

k a lm a re s m İ.X V I| | . y i iz y ıl yan i h e y k e lle r in  D a n îken 'e  

göre sağda sol da d a ğ ın ık  ve d e v rik  b ir  şek ilde  durdukl a rı 

d e v ir  .Ressamın herha lde  D a n îk e n 'le  herhangi b ir  

i l iş k is i y o k lu . Çünkü h e y k e li dUzgUn ve aya k la  

re s m e tm iş ,a rk a p ia n d a d a e li s o p a lıb ird e v { î.)v a r .



Daniken'in h içb ir zaman h îçb îr müzede görülemeyeceğini 
İle ri sürdüğü toş heykellerden b îri .Resimdeki heykel 

Meksiko şehrinde Devlet Antropoloji Müzesi'ntn 
bahçesinde bulunuyor .A ğ ır lığ ı 16 tondur.



Paskalya Adası ye rlile ri kayaları oyarken



Ulaşım



ve b ir  h e y k e lin  y e rleştir ilm esi



Poienk mezar kapağ ı : Sağdaki resim bilim sel bir 

eserden a lınm rçhr,so ldoki ise hâ lâ  "T an r ıla r ın  
A ro b o lo r ı ''n a  kopak o la rak  ku llan ılm aktad ır.





Boncunpaklı M aya la r



Palenk mezarından çıkma sıvadan yaptlm i| baj.

Ö lU nU n  y ü z  h a t la r ın ı  ve  saç 

b iç im in i  g ö s te r iy o r .



Kuk u lk o n  y ıla n  sa lın ın  ü ze r in de ,babında tüylü  
îa c ı,T lap a lla n  yo lcu luğund a  görü lüyor.



Pirî R eis 'in  1513 y ılın d a n  kalm a haritası (Türkçe 

m etinde o lduğu İ le r i sürülen Romen rakkam ları 

o r jin a lin d e  b u lunm uyor. 1933 y ılın d a n  kalma 

mühür iç in  de aynı dürüm g e ç e r lid îr .)



Eskî D eniz K ra lla r ın ın  H a rita la rı 
K ah ire  merkez a lın a ra k  ya p ılan  A .B .D .  

hava ku v ve tle r in e  a it  h a r ita .



Bir m okaleyi bu y o lla  resim lemek de imkan 

d a h ilin d e : II.D ü n ya  S a va jı'ndon  kalm a b îr  

h arita n ın  o r { In a lî.



Piri Reis haritasından b ir  a y r ın tı:K u ts a l Brenden, 
b ir  b a lin a ya  b inm iş. B îr H ıris tiyan  efsanesi 

m o tif in in  bu ha rita d a  o rta ya  ç ıkm a s ı,T ü rk  

d e n izc is in in  b a tı ka yn a k la rın a  da 

başvurduğunu kanıtlam ası bakım ından  

o ldukça  İ lg in ç tir .B u n la r ın  arasında  

K rıs to f Kolom b'un  efsanevî Am erika  

ç iz îm le r în in  bulunması ise çok şüpheli 

g e liy o r b îz e .



G lo ze l b irço k  u ygu n lu k la rla  doludur .A lfa b e t ik  yazı 

işa re tle ri b il inm eyen b ir  ırk ın  kafatasi a r ı , kozmonot 

kafası şeklinde  kaplar . . .İş te  b îr  tane de uçan daire  
şeklînde  b ir  çöm lek İ ş ç i l iğ i . Acaba bu b e n z e rlik le r 

ra s tla n tı mı yoksa dünya d ış ı b îr  kü l türün 

e tk ile r i rai ?



C harroux 'a  gö re ,he r h a lk ın  ayak ta k ım ın ı meydana 

getiren  a jağ ı dU zeydekîler ve geç ge!î$mi$ 

o la n la r , sağdaki ta$ a le tle r i y o p t ıla r .



ö rü m ce k le r



.ve  sp ira lle r (helezonlar)





Tîanuanaco’ nun Uçan Tanrısı



25 y ıId ır b î11 nen Güneş K o p rs ı'n ın  dörtgen d e l ik le r i , 

D an iken 'İn  gözünde ne o ld u ğ u b e llî olmayan 

b îr  h a r ik a d ır . D e lik le r in  a ç ıl 15 nedeni , 

a n ıtın  ulaşım ve ye rle ş tirilm e s in i 

ko la y la ş tırm ak istenm esîndendir.





H enri L h o te 'n în  b u ld uğ u  kaya resm îndeki s ilah  

ve süs e ş y a la rın d a n / D an iken  uzay adam ı 

sonucunu ç ık a r ıy o r . . .



M aya  şehrî T u lum ,sağ  ta ra fın d a  da d e n îz . . .



-  B ro nd b e rg 'li Beyaz K a d ın  -  İşte D a n ik e n 'in  

c id d iy e tte n  uzak ö n e r ile r in e  ilh a m  kaynağ ı 

te şk il eden resim



D an iken  göğe doğru  yükselen  k a n a f lı y a ra t ık la r ım  

bu h a lıd a  k e ş fe tti





Ç iz g i k a fa lı lo r  göç ederken







K o s ta -R ik a 'n ın  taş k ü re le r i



bir şekilde İstanbul’da bulunmuştur. 0 ) Ha
rita hakkındaki ilk bilimsel değerlendirme 1913 
yılında yapılmış (2), 1923 yılında da XVIH. 
Uluslararası Oriyentalistler (3) Kongresi’nde 
daha geniş bir şekilde incelenmiştir.

Haritanın uyandırdığı heyecanın asıl ne
deni, ayrıntılarının doğruluğu olmayıp çizenin 
kendi yazısıyla bıraktığı küçük bir nottur. Bu 
notta çizimin batı bölümünün (elde kaldığı ka
darıyla )Kristof Kolomb’un Amerika haritası
na dayanılarak gerçekleştirildiği yazmaktadır.

Bunun doğru olup olmadığı kesinlikle bi
linmediği gibi oldukça da şüpheli görünüyor. 
Bir çok kartograflar, Güney ve Orta Ameri
ka’daki hataları öne sürerek haritanın doğru-

f l)  ‘Stem’ dergisi, bu haritanın yanı sıra yayın
ladığı ikinci bir harita yayınlayıp (resim 15), bin
lerce yıl önce en üstün teknikle ve havadan çizildiğini 
iddia ediyor. Bu harita, Amerikan Hava Kuvvetleri 
tarafından İL Dünya Savağı sırasında çizilmiştir. (Re
sim 14) «Tanrıların Arabalarımda, Dâniken tarafın
dan Piri Reis'e mal edilmesi, cür’et isteyen bir şaka 
ve espriden başka bir şey değildir.

(2) Hapgood: 210
(3) A.K.Oberhummer: «Amerika'nın keşfinde bir 

Türk Haritası», Bilimler Akademi bildirgesi, Viyana, 
1931 (sayfa, 99-112)
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luğunu çürütüyorlar.
Gelelim, ikinci noktaya: Haritayı acaba 

kim çizdi? Dâniken, Pauwels ve Bergier’in bir
leştikleri bir konu bu. Harita Piri Reis’in ri
vayetine göre doğuda bulunmuş. Kendisi de 
gayet iyi bir kartograf olan Piri Reis 0 ) - 
Dâniken bu noktaya değinmiyor bile - böyle 
bir iddiada bulunuyordu. Kendi el yazısıyla ese
rin üzerine şu satırları yazmış:

«Bu haritayı Kemal Reis’in yeğeni olarak 
tanınan Piri İbni Ham Mehmet C ) 919 yılı
nın Muharrem ayında (*) Gelibolu’da çizdi.»

ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ NOKTA: Haritadaki 
bu şaşmaz doğruluklar nelerdir? Dâniken’in 
ağzından dinliyelim:

Mallery ve Walters O  uzun çalış
malardan sonra haritaları modern bir 
küreye uygulamayı başardılar. Ortaya

(1) Leithauser: 376, Begrow/Skelton: 516
(2) Piri îbni Hacı Mehmet; yani Piri Reis'in ta 

kendisi
(3) İslâmî zaman hesabı: 9-3 ve 7-4-1513 arası
(4) iki kartograf
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sansasyonel bir sonuç çıktı: Haritalar 
kesinlikle doğru çizilmişti, üstelik yal
nız Akdeniz ve Lût gölü çevresini gös
termekle kalmıyor, Kuzey ve Güney 
Amerika kıyılarını, hatta Antartika kı
tasının ana hatlarını da içine alıyordu. 
Daha da garibi, haritalar kıtaların bir 
tek dış hatları ile yetinmeyip, ülkelerin 
Topografyasını da belirtiyordu. Dağ sı
raları, doruklar, adalar, nehirler ve yay
lalar tamamen doğruydu... Piri Reis'in 
haritasındaki Antartika dağlarının ilk 
kez 1952 yılında keşfolunduğunu düşü
necek olursanız...? (')

«Tanrıların Arabaları»nın ilk baskısını 
okuyanlar daha da geniş bilgi edinebiliyorlar.

Piri Reis, Grönland'ı haritalarında, 
üç tane ada şeklinde çizmiş. Son yıl
larda yapılan araştırma ve sondajlar 
Grönland’ın gerçekten üç tane adanın 
üstünde yer aldığını ortaya koydu. Pi
ri Reis bu üç adayı, üstlerindeki dağla
rı, tepeleri, denizleri ve kıyı çizgilerini 
gayet doğru bir şekilde çizmiş. O

(1) Dâniken; orijinali, 35-36 (Türkçe çeviri, say
fa, 38-39)

(2) Birinci baskıdan sonra bu bölüm kaldırılmış. 
Türkçe çeviride de bulunmuyor.
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Gerçeği hemen açıkhyahm: Piri Reis’ in 
ne 1513 yılından kalma eksik haritasında, ıe 
de ona ait başka bir çizimde Kuzey Amerika ve 
Grönland yoktur.

Piri Reis haritasında (resim 13) olanlar:
Aşırı derecede uzun çizilmiş Orta Amerika;
Kuzey-güney doğrultusundaki Güney Ame

rika;
Feuerland’m güney kıyıları;
Biskaya’da son bulan kıyılar;
İspanya;
Batı Afrika'nın bir bölümü;
Güney Amerika'nın doğusunda Atlantiğin 

6000 m. derinliğe sahip olduğu yerdeki büyük 
adaların çoğu.

Haritanın gösterdiği kesitte Pasifik ve 
Drake geçidi tamamen unutulmuştur. (M Bu
na karşılık, Haiti adası, olduğundan büyük ve 
yanlış bir şekilde batı-doğu doğrultusu yerine 
kuzey-güney doğrultusu resmedilmiştir. (2)

Piri Reis’in haritasında And dağlarım be
lirtmiş olması her ne kadar ilginçse de harita
nın ‘dünyanın yedi harikası’ arasında sayılma
sı için yeterli bir neden değildir.

Dâniken’in Antartika’nm ana hatlarının

(1) Hapgood; 37-38
(2) Bagrow/Skelton: 385
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doğru çizildiği tezi de saçmadır. Çünkü Antar- 
tika bilindiği gibi başlı başına bir kıt’adır ve 
Güney Amerika'nın devamı değildir.

Yine en büyük saçmalıklardan biri, hari
tadaki testere ağzı şeklindeki işaretin Antarti- 
ka’daki dağlık-Kraliçe Maud Ulkesini-sembo- 
lize ettiğine inanmalarıdır. (J)

Piri Reis, bu işareti kıyı dağlarım göster
mek için kullanmadığından böyle bir iddia söz 
konusu bile olamaz. Eğer durum bu şekilde ol
saydı, And dağları için de aynı işareti görme
miz gerekirdi. Ayrıca, milyonlarca yıldır ke
sinlikle dağlık olmayan bir çok yerde de aynı 
işaret karşımıza çıkıyor. Piri Reis, Antartika 
olduğu iddia edilen bölge hakkında şunları ya
zıyor:

«Bu bölge ıssız ve gayrimeskûn- 
dur. Harap bir manzara arzeden bu böl
gede dev yılanlar bulunuyormuş. Bu 
sebepten, çok da sıcak olduğu söyle
nen bu ülkeye imansız Portekizliler 
ayak basmışlar.» O

Dördüncü nokta: Bakalım, Dâniken’in
açıklamalarıyla kartografların görüşleri, Piri

(1) Pauwels-Bergier: 223, Hapgood: 72-77
(2) Piri Reia haritasının, çevirisi; Hapgood, sayfa,

223
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Reis haritası üzerinde hangi noktalarda birle- 
şiyorlar?

«Tanrıların Arabaları»na kalırsa:

Jeofizik yılı olan 1957 de harita
lar hem Weston gözlem evi yönetme
ni, hem de Birleşik Devletler Donan
ması sorumlu haritacısı olan Cizvit Ra
hibi Lineham'a verildiler. Lineham titiz 
araştırmalardan sonra, haritaların akıl 
almaz ölçüde doğru olduklarını, üste
lik o günlerde bile doğru dürüst keş
fedilmemiş bölgeleri açıkça gösterdik
lerini bildirdi. C1)

Uluslararası Jeofizik Yıh’ndan geniş şe
kilde söz eden iki almanca kitap vardır:

«Meçhule Saldın - Angriff auf das Unbe
kannte» (430 sayfa); Walter Sullivan.

«Meçhule Doğru Yapılan Atılımlar - Vor- 
stoss ins Unbekannte» (340 sayfa); Werner 
Büdeler.

Bu iki eserin ne birinde, ne de ötekinde 
MaUery, Walters ve Piri Reis adları geçmemek
tedir. Yalnızca bambaşka bir nedenden ötürü

(1) Däniken, sayfa, 36. (Türkçe çeviri, sayfa, 39)
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Cizvit Rahibi, asıl adıyla Lmehan’a kısaca de
ğinilmektedir. (*)

Dâniken’in yazdıklarının nereden geldiğini 
merak ediyorsanız, beraberce yeniden «Üçbin 
Yılına Doğrıı» adlı kitaba dönelim:

Kuzey Amerika’nın çizim şeklini, 
Kanada’nın göl ve dağlarını, kıtanın 
kuzeyindeki kıyı çizgilerini, Antarktika’
nın çevresini ve kabartmalarını görün
ce, rahip de bunların tam bir doğru
lukla çizildiğini kabul edecektir. (:) 

Bilmeceyi bu kadar basit bir şekilde çö- 
zümleyivereceklerdi, eğer... Evet, eğer bu sözü 
geçen Kuzey Amerika ve Kanada, Piri Reis’in 
haritasında var olsaydı...

Dâniken, bu duruma hiç aldırmıyor ve ki
tabının yeni baskılarında da o müthiş açıkla
malarına son vermiyor:

Prof. Charles H. Hapgood ve ma

i l )  Dimiken'ln yaptığı imlâ hatalarım ara sıra 
belirtiyoruz. Tüm yer ve kişi yanlışlarını yazmaya 
kalkışsak, başlı başına bir bölüm ayırmak gerekecek. 
Bu kadar yanlış arasında ilk çağ Cermen Tanrıların
dan Asen’i . Arşen (arsenik), Wanen’i-Wannen (tek
ne) olarak vermeyip, Methan’ı-mentol'ün diğer bir 
adı olan Menthan ile karıştırmaması, doğrusu büyük 
bir başarı ve olağanüstü bir ilerlemedir.

(2) Pauwels-Bergier: 213
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tematikçi W. Strachan’ın son çalışma
ları bize daha da tüyler ürpertici bilgi
ler getiriyor. Uydulardan çekilmiş dün
ya fotoğraflarıyla Piri Reis’in haritaları 
karşılaştırılınca bilim adamları bu ha
ritaların asıllarının çok yükseklerden 
çekilmiş oldukları sonucuna varmışlar.

O
Bu tüyler ürpertici bilgilerin, Hapgood’un, 

«Eski Deniz Krallarının Haritalarının özel bir 
örneğinden ortaya çıkması ne kadar garip.

Aynı harita önümüzde duruyor ve ne Piri 
R eisle bir bağıntısı var, ne de onun haritala
rıyla. (2) Sözü edilen uydu fotolarının tepeleri 
ve nehirleri gösteremiyeceğini, bilmem, ayrıca 
belirtmek gerekir mi?

En başta bulut tarlalarına yer veren bu 
fotolar, yarasa yarasa meteorologlann işine 
yarar.

(1) Dfiniken (II), 36 (Türkçe çeviri sayfa, 39-40)
(2) Belki de bağıntıyı Hapgood’un önsözünden 

kurmuştur: «Maps of the Ancient Sea Kings — Esld 
Deniz Krallarının Haritaları.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

«TANRILARIN ARABALARI» VE BÎLÎM 
ADAMLARI

 ___ VET, EĞER BİLİM ADAMLAR?.-
1 NA inanıyorsanız...! (l)
VmJ Pautoels ve Bergier «Uçbin Yılma 

Doğru» adlı kitapta bir kadının ağzından söy
lüyorlar bu cümleyi. Ve kadın hakkında aşa
ğıdaki açıklama verüince, hiç kimse zerre ka
dar şaşmıyor:

Kimyager olan bu kadın, temel 
eğitimini, keskin anlayışını ve sağlam

(1) Pauwels-Bergier: 321
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kişiliğini kendine sahip bir şekilde is
tediği gibi kullanıyor. (2)

Tarihçilere karşı takındıkları tavn da di
ğer bir bölümde belirtiyorlar:

Bu kişiler her şeyin gerçekler yo
luyla izah edilmesi kuruntusuna kapıl
mışlar... (3)

Pauwels ve Bergier, bu kuruntudan çok 
ama çok uzakta yaşıyorlar.

Charrotuc, taş devrine ‘prehistorikçilerin 
bir buluşu’ başlığını atarak kendiiıe göre arke
ologları sıkıştırmak, zor durumda bırakmak 
istiyor. (4)

«Açıklanan Sırlar»ın yazan, bu başlıktan 
sonra sadece Fransa’da 600 bin taştan yapıl
mış alet bulunduğunu bildiriyor. (Resim 17,18) 
(5) O taş devrinin varlığını kabullenene dek 
herhalde bunlann sayısı 6 milyan bulacaktır. 
(Burada yalnız Fransa kastedilmiştir.)

Dâniken ise, eleştirmekten çok (her bilim 
dalı olumlu ve yapıcı eleştirilere açıktır), uy
durma ve yoz azarlamalarla bilime hücum edi
yor.

(2) Fauwels-Bergier: 321
(3) Pauwels-Bergier: 117
(4) Charroux: (XI), IV. Bölüm
(5) Charroux (II): 92
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«Tanrıların Arabaları»rıın yazarına göre; 
bilim adamları, tarif edilemez bir şekilde ap
taldırlar. Nazca havaalanı hakkındaki bölümü 
okuyan her okuyucu, kaçınılmaz bir şekilde bu 
fikre katılmaktadır.

Nazca düzlüğünün üstünden uçak
la geçerseniz, gözünüze dev geometrik 
düzende bir takım çizgiler çarpar. Bun
ların bir kısmı birbirine paraleldir, bir 
bölümüyse birbiriyle kesişir. Ayrıca iç 
içe geçmiş çok büyük dörtgenlerle çev
rili olanlar da vardır. —  Arkeologlar 
bunların Inka yolları olduklarını ileri sü
rüyorlar... Mantıksız ve saçma bir dü
şünce... Birbirine paralel olan, birbir- 
leriyle kesişen, düzlükte uzayıp gi
derken ansızın bitiveren yollar Inka- 
ların ne işine yarayabilirdi? Tabii aynı 
bölgede Nazca işi çanak çömlekler ve 
çiniler ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu 
nedenden dolayı geometrik biçimde dü
zenlenmiş çizgileri Nazca kültürüne 
bağlamak gerçekleri basitleştirmek 
olur. (x)

Geniş çapta düşünülmüş bir ulaşım ağının

(1) Dâniken; sayfa 38, (Türkçe çeviri, sayfa, 41 -
42)
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yollarının kesişmesi kadar tabiî bir olay düşü
nülemez. Bu kesişme; hem faydalı, hem de ke
sinlikle gereklidir. Bu bölgelerde yaptığı tarih 
araştırmalarıyla tanınan Jonathan Leonhard 
«Altes Amerika —  Eski Amerika» adh kita
bında şunları yazıyor:

«Inkaların ulaşım ağını meydana 
getiren yollar 11.000 km uzunluğunday- 
dı, Kolumbiya’dan Şili’ye kadar uzanı
yorlardı. Biri yüksek bölgede, diğeri de 
kıyıda bulunan iki ana yol ara tali yol 
bağlarıyla birbirlerine bağlanmışlardı. 
Yollar, lamalar ve yayalar için düşünül
müştü ve çok değişik ölçüleri vardı: 
Dağlarda dar, kayalara oyulmuş patika 
tipi bir manzara arzederken, kıyılarda 
düz ve geniş bir şekilde uzanıyorlardı. 

Yine en normal olaylardan biri de bazı 
yolların hiçbir yerde bitmemesidir. Ayrıca 
paralel uzanan yollar için Güney Amerika’nın 
eski şehirleri örneklerle doludur, i1)

Daniken, arkeologları Nazca işaretlerini 
- înka Yollan - olarak kabullenmekle suçluyor.

Bu kabullenme, hiçbir zaman basit bir yol
la olmadı.

(1) Mason: sayfa, 290
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Nazca düzlüğündeki işaretleri enine kate- 
den bir kıyı yolunun çok sonradan yapıldığı 
ispatlanmıştır. (') Ne yazık ki Dâniken, düzlü
ğün lıiçbir dönemde ve hiçbir şekilde havaalanı 
olarak kullanılmadığını ortaya koyan bir çok 
ayrıntının yanında bunu da görmezliğe geliyor.

Bir kere o meşhur esrarengiz çizgilerin 
arasında bir çok kuş, örümcek ve (2) balina 
resimleri var. Aynı resimler benzer şekilleriyle 
kızılderili mezarlarının duvarlarında bulun
muştu. (3)

Dikkati çeken diğer bir yan da, bu soyut 
çizgilerin çoğunun düz çizgiler olmayıp (Astro
nomik açıdan ele alınan) çoğunun spiral ve 
zikzak şeklinde olmasıdır. (4) «Tanrıların Ara- 
balan»m  kaleme alırken bu durumu gayet iyi

(1) Victor W. von Hagen, 1953 yılındaki, «Inca 
Highway Expedition» gurubunun başkanı. «Sonnen
königreiche - Güneş Krallıkları»; sayfa, 246.

(2) Aynı ölçülerle yapılmış resimlere Kuzey Ame
rika’da da rastlanıyor. Bunlar sadece yapım tekniğin
de ayrılıyorlar. Nazca’da aşağı bölümleri ön plana çı
karmak için üst kısımlardaki demir oksitli kayalar 
ortadan kaldırılıyor. Kuzey Amerika'da ise, üst kısma 
toprak dökülerek hayvan şeklinde küçük bir tepe
cik yapılıyor.

(3) Mason; «Das Alte Peru - Eski Peru»
(4) Mason; 144.
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bilen Daniken, muhtemelen zamanla spiral ve 
zikzak çizgilerin de işine gelen yanlarım bu
lacak ve havaalanı teorisindeki devrimlerine 
devrimler katacaktır (!)

«.Tanrıların Arabalan»mn yazarı, teessüf 
edilecek bir şekilde, çizgileri Nazca kültürüne 
bağlamanın gerçekleri basitleştirmek olduğu
nu yazıyor. Bunu yazmasına yazıyor, ama ne
denini es geçiyor.

Bilindiği gibi, Nazca kızılderililerinin çini 
ve dokumaları bu kuru iklimli bölgede çok iyi 
korunagelmiştir. 0 ) Bunlar öyle iyi korunmuş
lardır ki, üzerlerindeki naturalist motifleri in
celemek, bunları Nazca düzlüğündekilerle kar
şılaştırarak aynı kökene bağlı olduklarını an
lamak işten bile değildir. (2)

Bu durumda da 60 km.lik arazinin hava
alanından çok yol olması daha mantıklı geliyor. 
Aksi takdirde, Dâniken’in tezi doğruysa, yerli
lerin hiçbir kalıntı bırakmayan karton evler
de oturup, dökme demirden makinalar yardı
mıyla uçtuklarını kabullenmemiz gerek.

Tabiî, arkeologlar eldeki koşulları başka 
türlü değerlendirdiler. Bu harika havaalanı
nın dört bir tarafım kazdılar ve büyük miktar

(1) Mason: 136, 144.
(2) Mason: 136, 144.
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da, aynı motifleri taşıyan kumaş ve toprak eş
yalar çıkardılar.

Aynı Dâniken, Chichen Itza kuyusu hak- 
kmdaki iddialarını belirtirken arkeologları fi
kir yürütmede yetkili görüyor:

Çağdaş bilgiler yalnızca Chichen 
Itza'nın kutsal kuyusundan söz eder, 
büyük benzerlikler gösteren ikinci ku
yunun bahsini bile etmezler. C1)

Burada Deniken’in okuyup kültürünü artı 
tırabilmesi için iki kuyudan da söz eden birkaç 
kitap adı verebiliriz:

Stierlin: «Maya», sayfa 150.
Von Hagen: «Sonnenkönigreiche - Güneş 

Krallıkları», sayfa, 134.
Linne/Disselhof: «Alt-Amerika - Eski

Amerika», sayfa, 115.
Brion: «Die frühen Kulturen der Welt - 

Dünyanın tik Kültürleri», sayfa, 100.
Krickeberg: «Altmexikanische Kulturen - 

Eski Meksika Kültürleri» - sayfa, 328-350.

«TANRILARIN ARABALARI» okuyucu
larının öğrenmeleri gereken daha pek

(1) Dâniken; 153. (Türkçe çeviri, sayfa, 174)
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çok şey var. Bunlardan biri de, eğer yanılmaz 
ve aptalca bir teori ileri sürmezlerse, arkeolog
ların hiçbir zaman Daniken’in söylediği tipte 
insanlar olmadıklarıdır. Daniken, hislerini şu 
sözlerle dile getiriyor:

Bilginler her şeyi kolay ve tem
belce açıklamaya alışmışlardır. Kırık 
bir çömleği, şuradan, buradan bulduk
ları parçalarla birleştirir, düzenlenmiş 
bütüne bir etiket yapıştırarak akıl al
maz kültürleri açıkladıklarını sanırlar. 
'Okus pokus, simsalabim. Böylece her 
şey harika bir biçimde özenle koruduk
ları düşünce sistemlerine uymuştur. (')

Dâniken’in bu tip bölümlerde sözünü et
tikleri türden bilim adamı bulmak oldukça zor
dur. Eski bir kültürle karşılaşıp araştırma ya
parak kalıntıları düzene koyan bir araştırıcı, 
yetersiz davranışlarda bulunan bir tembeldir.
O

Bilim adamlarının bu şekilde davranmala
rını önleyici nedenler varsa, örneğin; bulunan 
şeylerin yeni bir türden oluşu, içinde bulunu
lan dönemin acele bir değerlendirmeyi önle

(1) Dâniken 44 (Türkçe çeviri, sayfa, 49)
(2) D&niken; 38, (Türkçe çeviri, sayfa, 38)
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yici bir nitelik taşıması vb. Daniken, bu 
kez de işi hafife almaktan ve rahata düşkün
lükten dem vuruyor, t1)

«Tanrıların Arabaları»nda prehistorikçi- 
lere hücum eden bölümlerden yeni, kocaman bir 
kitap olurdu. (J)

Arkeoloji ve dallarının yanlış verilere da
yandığından, yetersizliğinden başlayıp, en çir
kin suçlamalara vardırarak bu tutumunu sür
dürüyor.

Bu saldırılarım gayet ustalıkla kullanan 
Daniken, durmadan arkeologlardan ve uzman
lardan söz ederek, genel bir deyimle okuyucuyu 
uyutuyor. Zavallı okuyucu, hangi açıklamayı, 
kimin ve nerede yaptığını anlamadan bölüm
leri okuyup geçiyor ve bu eksikliğin farkına 
varamıyor.

Aşağıdaki küçük bölüm bu durumun gü
zel bir örneğidir:

Şimdi düşünün... Uzmanlar Büyük 
Piramidin yapıldığı günlerde Mısır’da

(1) İkinci Dünya Savaşında ortaya çıkan Nazca 
düzlüğünde olduğu gibi.

(2) Daniken; 33, 38, 40, 44, 54, 111 - 112, 113, 118, 
120, 123.
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50 milyon kişinin yaşadığını ileri sürü
yorlar. (Bu sayı MÖ. 3000 yılında bütün 
dünya nüfusunun 20 milyon olduğunu 
ileri süren görüşle büyük bir çelişkiye 
düşüyor.) (x)

Bu araştırmaksızın yapılmış ‘kalpten ge
len’ iddianın amacı gayet açık: Bugünkü Mı
sır’da 30 milyon insan yaşarken, 5000 yıl önce 
50 milyon insanın yaşadığım söylemekle Mısı- 
roloji ile uğraşanları yalancı ve aptal durumu
na düşürmek istenmektedir.

Daniken’in bu iddialarının hiçbir gerçeğe 
dayanmadığını anlamak için Keops piramidiyle 
ilgili bölüme bir göz atmak yeter de artar bile. 
Bilim adamlarının bu yapı için birkaç yüz bin 
işçiyi yeterli görmelerini Dänikeh, gülünç bu
luyor. Böyle gülünç bulmasına yardım eden rak- 
kamı bile C. Äldreds’in, «Erste Blüte Ägyp
tens - Mtsır’ ın ilk Yükseliş Devri» adlı kitabın
daki bir tahminden almıştır.

Böyle bir tahmin yapılmıştır.

Fakat tahminin temeli, 2500 kişilik bir iş 
gücünde son bulmuştur.

Bu rakkamı da ‘bizzat’ o çevrede çalışan 
işçiler veriyorlar. Aldred ise taşlan kırıp taşı

d ı  Dänlken: 129 - 130.
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inak için kaç kişilik bir insan gücünün kulla
nıldığı hakkında kendinin değil, Herodot’ım 
‘birkaç yüz bin kişi’ şeklindeki düşüncesini ak
tarmakta ve kendisinin bu rakkamı ölçüsüz bir 
şekilde abartılmış bulduğunu yazmaktadır.

Daniken, tarih araştırmalarında verilen 
kesin tarihlere karşı derin bir öfke duymak
tadır. Bu öfkesi onları istediği gibi değiştirip, 
bin yıllık dönemleri birbirine katma arzusun
dan geliyor olmalı. «Tanrıların Arabaları»nda 
bu öfkesini şu tip cümlelerle ortaya döküyor: 

En ciddî bilginler bile bize C.14 
yönteminin (’) 30000 ile 50000 yıllık 
organik nesnelerin kesin yaşını ölçeme- 
diğini ancak bu iki tarih arasında tah
mini bir yaş gösterdiğini, bu bakımdan 
tam güvenilir olmadığını söylediler. Bu 
eleştirici sözler belirli sınırlar içinde 
kabul edilmelidir; ancak C.14 yöntemi
ne paralel olarak ve en yeni ölçü ay
gıtlarıyla donatılmış bir tarihleme yön
temine gerek duyulduğu kesindir, (*)

Daniken, çok iyi bilir ki, bu kesinlikle ge

(1) C. 14: tahta, kemik vb. gibi organik madde
lerin içindeki radyoaktif karbonu ölçerek tarih bil
dirmeye yarayan bir yöntemdir.

(2) Daniken 134 (Türkçe çeviri 150)
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rek duyulan yöntemler zaten vardır. C.14 yön
teminin yanı sıra ona paralel olarak dör'-. ayrı 
yöntem daha kullanılmaktadır:

1 —  Magnetik tarihleme;
2 —  TLM. tarihleme;
3 —  Ultra ses dalgalarıyla tarihleme 

(Fluor);
4 —  Sene halkaları yoluyla tarihleme.

C. 14 yönteminin zayıflıklarına gelince... 
Bilim adamları bu yönteme tamamen güve
nip birkaç eksik yanını başarıyla ‘bertaraf’ 
ediyorlar.

Daniken’in ‘ciddî bilim adamları’ gerçek 
ciddî bilim adamları olmayıp, Charroux’\m 
‘hudutsuz aptallıktaki insanlar’ deyimiyle sı
nıflandırdığı kişilerdir. (*)

Dâniken’in C.14 yönteminin işleyişi hak- 
kmdaki bilgisi oldukça kıt gibi görünüyor. C.14 
Atomu ne 10000 yılı, ne de 45600 yılı değerlen
direbilir. Çalışma ve tarihleme kapasitesi 
5000-6000 yıldır. (2) Buna benzer küçük ayn-

(1) D&niken (I) 134 (Türkçe çeviri 150) Char- 
roux (I) 36

(2) Schwarz 87, Boschke (I) 13
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tılar için o ayrıntılardan bahseden kitapların 
okunması gerekiyor. Aksi takdirde eleştirici 
kendi kendisini diskalifiye etmek tehlikesiyle 
karşı karşıya kalıyor.
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ALTINCI BÖLÜM

ÖZEL ELEŞTİRİLER

EÇMİŞİN ÇÖZÜLMEYEN bilmece
lerinin tümünü araştırmanın imkân 
dışı olduğu bu kitabın giriş bölü

münde özellikle belirtilmişti. Bunun başlıca 
nedenlerinden biri, Daniken’in örneklerini dai
ma mümkün olduğu kadar uzak bölgelerden 
seçmesidir.

Her nedense dünya dışı uzay adamları Av
rupa’dan pek hoşlanmamış olmalılar. Dâniken,
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Borııeo (Endonezya) ( ') ,  Çin (2), Hindistan 
(3) ve Moğolistan (4) gibi yakıncacık (!)  ül
keleri çok daha iyi tanıyor. Belgelerinin ağır
lık noktasını Latin Amerika ve Ön Asj^a teş
kil ediyor. Bu yüzden, Daniken’in şaşkınlık 
uyandıran çılgınlıklarını yakından inceliyebil- 
mek için, sözü geçen coğrafî bölgelere kısaca 
da olsa bir göz atmak gerekir.

1 —  Güney ve Orta Amerika:

Dâniken’e inanacak olursak; Tiahuanaco, 
çok çok eski devirlerde ulu bir ziyarete tanık 
olmuştur. Altından bir uzay gemisi gelmiş, ge
miden inen kadın, orada 70 tane çocuk doğu
rup, bu rekorları alt üst eden randımanlı verim
den sonra yeniden uzaya dönmüştür. (r>)

Dâniken, daha fazlasını yazmıyor. Adı 
geçmeyen ana kaynak Robert Charroux ise, çok 
daha fazlasını açıklamaktadır. Bu verimli bir
leşmenin ortağı Adem rolünü oynayan bir ya

tı) Dâniken: 133, (Türkçe çeviri, sayfa, 149)
(2) Dâniken: 52, 133, 159, (Türkçe çeviri, sayfa, 

57, 158, 179)
(3) Dâniken: 52, 112, 158, (Türkçe çeviri, sayfa, 

57, 126, 178)
(4) Dâniken: 130 . 131, (Türkçe çeviri, sayfa 146)
(5) Dâniken: 43, (Türkçe çevirisi, sayfa, 48)
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ban domuzudur. (Tapir) (1) Aslında çok şey
ler ifade eden bu küçük ayrıntının fazla üze
rinde durmadan Dâniken’in, Tiahuanaco açık
lamalarına devam edelim: Dört parmaklı ma
ğara resimlerini dünya dışı yaratığın gelişine 
bağlayan Dâniken, ünlü Güneş Kapısı’nm ana 
figürünün sırrını böylece çözmüş ve onun Uçan 
Tann’yı gösterdiğini anlayıvermiştir. (2)

Biz bu çözümlemeden pek emin olamıyo
ruz. Bir kere uçtuğu varsayılan figürün kanat
ları yoktur. (Resim 22) Bolivya’ya inen dört 
parmaklı astronot hayali, bir uydurmadan baş
ka bir şey değildir. Tiahuanaco’da yapılan ka
zılarda ortaya çıkan mezarların içinde çeşitli 
halklara mensup cesetler bulunmuşsa da, bun
ların hepsi beş parmaklıdır. (3) însan gövde
si ve çakal kafası şeklinde çizilen Mısır’ın ölü
ler tanrısı ne kadar gerçekse, dört parmaklı 
Güneş Tanrısı da o kadar gerçektir.

Dâniken’in yaban domuzlarıyla çiftleşen

(1) Bu hikâye, İnka kronistl Garcilaso de la Ve- 
ga’dan alınmış olmalı. Çok geniş olan Garciloso’nun 
eserinin almancasımn sadece kısa bir özeti yayınlan
mıştır. Güvenilebilir tek baskısı 1765 yılında Madrit’te 
yayınlanmış olanıdır. Sonrakiler, çeşitli eklemeler ve 
değiştirmelerle ‘tahrif edilmiştir.

(2) Dâniken: 43, (Türkçe çeviriş, sayfa, 48)
(3) Posnanskyi: «Tihuanaco», IV cilt
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dört parmaklı Uçan Tanrılarla dolu olan re
pertuarı hâlâ kuvvetten düşmüyor ve tükenmi
yor. Güneş Kapısı konusunda ise adeta şiir 
yazmaktadır:

10 ton ağırlığındaki taş bloklarda 
bulunan 2,5 metre uzunluğunda açılmış 
deliklerin ne işe yaradıkları henüz açık
lanmamıştır. (*)

Dâniken burada kendi bilgisizliğini baş
kalarına da bulaştırarak, haksız yere arkeo
loglara çamur atıyor. Bu dörtgen şeklindeki de
liklerin sırrı çözüleli uzun bir zaman oldu. (Re
sim 23) (2)

Dâniken notlarını hazırlarken, Tiahuana- 
co'dan söz eden birkaç önemli kitaba göz at
saydı, rahatça ne olup bittiğini öğrenebilirdi. 
O zaman belki de Pauwers ve Bergier'den bazı 
satırları kopya çekerek, basit Tiahuanaco Tak
vimi (3) hakkında yepyeni masallar anlatmaz
dı:

(1) Dâniken: 42, (Türkçe çeviri, sayfa, 47)
(2) Posnanskyi: «Tihuanaco>, n . cilt, resim: 8

ve 9.
(3) Takvim, Güneş Kapısı’nm çatısındaki, ay 

sembolleri olarak saptanan 12 İşaretten meydana gel
mektedir. Hiyerogliflerin basitliği daha geniş bir açık
lamayı gereksiz kılıyor.
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örneğin, ekinoksları veren, astro
nomik mevsimleri açıklayan, ayın her 
saatteki durumunu ve hareketlerini gös
teren, bütün bunlarda dünyanın dönü
şünü hesaba katan bir takvime ne buy
rulur? Bu hayali bir soru değildir. Bu 
takvim vardır, Tiahuanaco'da kuru ça
murun içinde bulunmuştur ve içindeki 
her şey kesinlikle doğrudur. (*)

Dâniken’in yazdığı her satır, kendisinin 
Güney Amerika’nın eski çağlan hakkında ne 
kadar bilgisiz olduğunu ortaya koymaktadır. 
Öyle bir bilgisizlik ki, her fırsatta kendini bel
li ediyor:

Güney Amerika'da, bir zamanfarın 
bütün bilgeliğini anlatan bir kitabın var 
olduğundan söz edilir. Kitap, 63. Inka 
kralı Pachacuti tarafından yok edilmiş
tir. o

Bu adı taşıyan 63. Kral hiçbir zaman ol
mamıştır. înkalann topu topu 13 krallan var
dı. (3) Son krallan Atahualpa, 29 Ağustos 1533 
yılında Pisarro yönetimindeki îspanyollar ta
rafından boğularak öldürülmüştür. (4)

(1) Dâniken: 41, (Türkçe çeviri, sayfa, 45)
(2) Dâniken: 107, (Türkçe çeviri, sayfa, 121)
(3) Hagen: 351, Mason: 183, 184.
(4) Hagen: 351.
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Bu gerçek, eski devirlerin bütün bilgelik
lerini taşıyan kitabın uydurma olduğunu ispat 
etmeye yeter de artar bile.

Aynı şekilde, Dâniken’in ortaya attığı di
ğer soruların cevaplarını bulmak da çok basit
tir. Bu basitlik, Dâniken’in en ufak bir sağlam 
dayanağı olmamasından ileri gelmektedir. Ör
neğin, işte Orta Amerika’daki şehir kuruluş
ları ve Mayalar:

Mayalar neden eski şehirlerini de
niz ya da nehir kenarlarına değil de, or 
manların ortalarına kurmuşlardı?... Su 
kıyılarına yerleşmek dururken su de
poları yapmalarının ne anlamı vardı?... 
Yalnız Tikel’de 154310 metre küp (l) 
kapasiteli 13 su deposu bulunmuştur. 
Daha mantıklı yerler varken bu insan
lar neden özellikle buraları seçmişler

di? Ç-) '

Dâniken, bahsi geçen yerlerin haritalarına 
kısa bir göz atmış olsaydı, Maya şehirlerinden 
Palenk, Piedras Negras, Yaxchüân, Bonampak,

(1) Dâniken: 150, 151, (Türkçe çeviri, sayfa, 170,
171)

(2) «Tanrıların Arabalarımın aslında 154. 310 
metre küp olarak geçen su kapasitesi, Türkçe çevi
ride 193. 150 metre küp olarak geçmektedir.
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Copân, Uxactün, Quirigua, Nita ve Santa Ri- 
ta’mn nehir kıyılarında i1), Omoa, Tulıım 
(resim 26), Tancak, Sokman, Xelha, Ekab, Ja- 
ina, Cham-poton ve Xicalango’nun da denizin 
çok yakınında kurulmuş olduklarım görürdü.

Tabii, o çağlarda sözü geçen yerlerde, Ma
yalar, deniz suyunun tuzunu gidermeyi bilmi
yorlardı ve bu yüzden, büyük bir içme suyu 
problemi ile karşı karşıyaydılar. Bundan ötü
rü de tüm Maya yerleşme merkezleri, Tikal ve 
Chiehen Itza gibi su depolan yapma yoluna 
gitmişlerdi.

2 —  Kuzey Afrika:
Mısır’daki mumyalarla Sahra’daki mağara 

resimleri, Daniken’i adeta büyülüyorlar. Tas- 
sili’deki resimler hakkında şu iddialarda bu
lunuyor :

Bir duvarda hayvan resimlerinin 
yanında, Lhote’nin O  isim babalığıyla, 
Büyük Merih Tanrısı adını alan ve dal
gıç elbisesine benzeyen elbiseler gi
yen bir yaratığın resmi bulunmuştu. 
Resim 6 metre boyundaydı... (3) Bü
yük Merih Tanrısına bakınca, hayal gü

(1) Thompson: 140, Hagen: 131
(2) Bu resimleri bulan Fransızın adı
(3) Dâniken: 57,58, (Türkçe çeviri, sayfa, 62, 63)
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cünü hiç zorlamadan bir uzay ya da 
dalgıç elbisesi giydiğini söyleyebiliriz.

Kafasında güçlü ve geniş omuz
larından başlayan bir başlık vardır. 'Su
run ve ağız yerine bir takım yarıklar 
göze çarpar... İlkel insanların, ellerin
den ancak bu kadar gelebildiği için çar
pık çurpuk şeyler çizdikleri ileri sürü
lemez. Çünkü aynı mağara adamı, hay
van ve normal insan resimlerini üstün 
bir beceri ve ustalıkla duvara işlemiş
tir.

Tassili resimleri, binlerce yıllık geniş bir 
zaman içindeki sayısız dönemlerden kalmadır. 
Dâniken, bu noktayı iyice araştırmak ve Bü
yük Merih Tanrısını kendi döneminin resimleri 
arasında açıklama yoluna gitmeliydi, yoksa 
çok daha sonraya ait olan sığır resimleriyle 
değil...

îyi niyetli bir kişi, ok ve yaylı resimleri, 
aynı yuvarlak kafaları görünce (resim 27, 28) 
uzay adamlarının bunlarla uzaktan yakından 
hiçbir ilişkisi olmadığım görür.

Avcıları gösteren resimlerin kafaları özel 
bir şekilde tanzim edilmiştir. Daha öneeki dö
nemlerde çizilen burun ve ağız, sonraki resim
lerde ortadan kalkıyor.
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Lhote’nin tezine göre; resimler, yuvarlak 
kafalı bir zenci halkına aittir. Bu halk, bir za
man sonra muhtemelen Hami soyundan gelen 
uzun kafatash (x) kavimler tarafından kısmen 
yok edilmiş, kısmen de başka yerlere sürülmüş
tür. (2) Bu tez, hem son derece mantıklı hem 
de gerçekçi bir tezdir.

Bu yuvarlak kafaların boyunlarındaki şiş
likler, bugün bile hâlâ bir çok zenci tarafından 
kullanılan (3) metal halkalardan meydana gel
miş gerdanlıktan başka bir şey değildir.

Uzay başlıklarındaki antenler - özellikle 
Büyük Mars Tannsı’nda açık seçik bir şekilde 
görülüyor - diğer doğa kavimlerinin hepsinde 
rastlanan tüyler ve yapraklardan ibarettir.

Miğfer zannedilen başlığa da bütün kızıl
derililerde, hatta Cermen kavimlerinde bile 
rastlamak mümkündür.

(1) Resimlerde kafaları, yuvarlak kafalıların 
aksine çizgiler halinde gösterilmiş.

(2) Lhote: (H) 30.
(3) Bergantzik T. Rilt: 444.
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DÂNÎKEN’lN «Tanrıların Arabaları»nda 
mumyalara ayırdığı bölümler de bir başka 
âlemdir. îleri sürdüğü iddialar, kaya resimle
rinden hiç de aşağı kalmıyor. Dâniken’in ki
tabında bu konu hakkında bulduğunuz her şe
yin kökünü Bacon’ın «Yeniden Dirilen Tarih» 
adlı kitabında satır satır bulmak mümkündür.

Dâniken’in abartmaları Lhote’de olduğu 
gibi Bacon’nn kaynaklarında da aynı hızla de
vam ediyor. Örneğin, Bacon’nn kitabının 326. 
sayfasında «ortalama 5000 yittik» şeklinde sö
zü edilen eski Mısır mezarları, Dâniken’de «6000 
yıldan daha eski» 0 ) olup şekil değiştiriver- 
mektedir.

(1) Bacon: 326, Daniken: 129, (.Türkçe çeviri, 
■sayfa, 144)
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BACON, HERHANGİ bir öneride bulunur
ken, bir çok gerçeğe uygun örnekler ve olaylar 
anlatıyor. Örneğin, Udimu’nun mezarının defa
larca yağmalandığını yazıyor. Dâniken ise 
dikkatsiz bir masalcıdan farksız:

Firavun Udimu’ya ait olduğu sanı
lan mezarda altın bir gerdanlıkla, kesin
likle tanınmayan bir hayvan iskeleti 
bulunmuştu. Bu hayvan neydi ve nere
den gelmişti? (*)

Ve Dâniken bu tempo üzerinde devam edi
yor.

Nil üzerindeki fil adası ona göre fil şeklîn
de olduğundan bu adı taşımaktadır. (2) Oysa, 
Mısır tarihçilerinin bu konuda oldukça deği
şik bir görüşleri var: Ada, yüzyıllar boyunca 
fildişi ticaretinin merkezi vazifesini gördüğün
den bu adı almıştır. (3)

Küçücük ayrıntılar bile yanlış bir biçimde 
aksettirilmiştir. Dâniken, bir elektronik beyin 
edinirse, hesaplan daha doğru olacaktır. «Tan-

(1) Dâniken: 102, (Türkçe çeviri, sayfa, 114)
(2) Dâniken: 100, (Türkçe çeviri, sayfa, 114)
(3) Erman 22 ve Breastad: «Geschichte Agyptens- 

- Mısır Tarihi» (1954)
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rîlartn Arabaları»nda 664 yıl olarak ( !) he
saplanan 250.000 gün aslında 684 yıl 85 gün 
eder.

3 —  ön Asya

Belki, tevratın yaşı hakkında bile 
kuşkuya düşmeiiyiz, çünkü çok daha 
sonra yaşayan Davud’un altı parmaklı 
ve altı tırnaklı bir devle savaştığı, Sa- 
muel’in ikinci kitabında 21. bölümün 
onsekiz ile yirmiikinci sayfaları ara
sında uzun uzun anlatılmaktadır. 0  
(Erich von Dâniken)

Dâniken’in, kesin tarihlemelere karşıt bir 
tutum takındığına daha önce değinilmiş, şüp
heli verilerini rasyonal bir biçime sokmaya ça
lıştığı gösterilmişti. Bu durum burada da de
ğişmiyor.

Davud, altı Parmaklı ve altı tırnaklı bir 
devle değil, Filistinlilere karşı savaşmıştır. Bu 
savaşlarından birinde de karşısına iri yarı, ade
ta dev gövdeli bir rakip çıkmıştır. încil, bunu 
açık ve aleni bir şekilde, olağanüstü bir üstün

(1) Dâniken: 222, (Türkçe çeviri, sayfa, 135)
(2) Dâniken: 70, 71, (Türkçe çeviri, sayfa, 79)
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lük olarak belirtmektedir.
Bu savaşlardan diğer bir tanesinde de, bu 

kez çok uzun boylu, fakat dev gövdeli olmayan 
bir düşmanla da karşılaşmıştır. Bu ikisinin tu
haflığından, bugün için de rastlanılması çok 
olağan olan bir düzgünsüzlük (anomali) 
şeklinde söz ediliyor.

Bu iri yarı adamın toplam 12 parmağı var
mış. Bu parmak fazlalığı Polidaktili (çok par- 
makhlık) adlı bir hastalıktır ve soyaçekimli- 
dir. İncirin belli başlı dört ayrı yorumunda da 
altı parmaklı bir dev kavimden söz eden her
hangi bir bölüm yoktur.

Incil’in diğer bazı bölümleri de son dere
ce şaşırtıcı açıklamalarla yorumlanmıştır. Ör
neğim, asandık kuşkusuz elektrik yüklüydü» 
(1 ) «ortaya güzel bir hoparlör çıkacaktır.» (2 ) 
«uzay gemisiyle Musa arasında bağıntı sağla
yacak bir telsiz aracı vardı» (3)  «ispatı da, 
Musa’nın ikinci kitabında sandığın yapımı ko
nusunda santimi santimine verilen emirler
dir.» (*)

(1) Dâniken: 69 (Türkçe çeviri, sayfa, 77)
(2) Dâniken: 69 (Türkçe çeviri, sayfa, 77)
(3) Dâniken: 69 (Türkçe çeviri, sayfa, 78)
(4) Dâniken: 68 (Türkçe çeviri, sayfa, 77)
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Dâniken’e göre pervaz ve çemberlerin ne
relere ve nasıl takılacağı ve metalin hangi hali
ta alaşım yapılacağı söylenmiştir. (5)

Metaller, halitalardan yapılmaz. Tam tersi, 
halitalar, metallerden teşekkül ederler.

Bu konuda şüphesi olup, bilgi edinmek is
teyenler için bir örnek verelim: Bronz (tunç) =  
bakır+ kalay.

Bunun yanı sıra, Tevrat’ta sadece ve sa
dece tek bir metalden, altından söz edilir. (°) 
Bunun dışında ne başka bir metale, ne de bir 
alaşıma yer verilmemiştir.

Dua sandığının ölçülerine gelince... bun
lar fsantimi santimine’ gibi bir deyimin kulla
nılmasını tamamen yersiz kılacak bir şekilde, 
ayrıntılara girmeyen, belli belirsiz bir arşm 
ölçüsüyle bildirilmiştir (7). Akasya ağacının 
tahtasından (8) faydalanıldı, tireli keten bezi 
ile örtüldü. (8) Kenar çıtaları istendi (10) ve 
halıların rengi (mavi ve kırmızı erguvan) ka
rarlaştırıldı. (u)

(5) Dâniken: 68 (Türkçe çeviri, sayfa, 77)
(6) Musa: İL kitap (25. ve 26. Bölümler)
(7) Bir argın 45 ile 55 santimetreye tekabül eder.
(8) Musa: n . kitap 25. Bölüm, sayfa, 10.
(9) Musa: n . kitap 26. Bölüm, sayfa, 1.

(10) Musa: II. kitap 25. Bölüm, sayfa, 11.
(11) Musa: n . kitap 26. Bölüm, sayfa, 1 ve 4.
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Böylece ‘elektrik yüklü eşyamın’ telsizle- 
meye son derece elverişsiz, altınla kaplı bir 
tahta sandıktan başka bir şey olmadığını gö
rüyoruz. Mıknatıslı gücünün ise, sadece günü
müzdeki ‘hayalperesfleri çekmeye yeterli oldu
ğu anlaşılıyor.

Dâniken’e göre, dünya dışı bir varlık olan 
Musa, böyle zor ve tehlikeli (*) bir hoparlör 
yaptıracağına, hazır bir tane getirip, «Tanrı
ların Arabaları»mn yazarına kolayhk sağlama
lıydı.

Burada amaç, Dâniken’in încü yorumla
rım incelemek değildir. Okuyucuya verilen ör
neklerle neyin nereye oturtulacağı hakkında 
bir fikir vermek ve karan kendisine bırakmak 
istenmektedir. Okuyucuların, Hezekiel’in (2) 
uzaydan gelen, düzgün ve uygarlık için gereken 
ipuçlanm mı, yoksa anlaşılması güç 'vahiy’leri 
ve ahlâk öğretileri hakkmdaki kehânetleri mi 
yaydığım, bulabilecek rasyonel kapasitede ol
duklarına inanılmaktadır.

Dâniken’in yanlış iddialarının, bilgisizliği

(1) Sandık, bugünkü ölçülere göre =  165 cmx75 
cm (Musa: XI, kitap, Bölüm, 25, sayfa 10) Uzza’mn 
ölümünün nedeni olduğuna göre, oldukça tehlikeli bir 
sandıkmış.

(2) Daniken: sayfa, 68. (Türkçe çeviri, sayfa, 
55,56).
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yüzünden başına gelmesi, her ne kadar hoşgö
rü ile karşılansa da geçerli bir özür sayılamaz.

Bu ‘had safha’daki bilgisizlik, şu bölümde 
iyice su yüzüne çıkmaktadır:

—  Maymuna Ait Olmayan Kemikler —
İşte size bir tuhaflıklar dizisi... Geoy 

Tepe'de 6000 yıllık garip helezon re
simleri. -

Gar Kobeh'te 40.000 yıllık bir çakmak 
taşı madeni...

Barodistan’da 30.000 yıllık benzer 
kalıntılar.

Tepe Asiab’da 13.000 yıllık mezar
lar, heykeller, taş araçlar.

Aynı bölgede, insana ait olup olma
dığı kesin olarak bilinmeyen taşlaşmış 
dışkı.

Kerim şehir’de araçlar ve taş oyma
lar.

Barda Balka'da çakmak taşından si
lahlar (kama) ve başka araçlar.

Şandiar mağarasında bulunan ve C. 
14 metoduyla 45.000 yıllık oldukları ka
bul edilen çocuk ve büyük iskeletleri.

Bu liste çok daha genişletilebilir. Or
taya konacak her kalıntı Sümerlerin 
yaşadığı bölgede 40.000 yıl boyunca 
ilkel insanların yaşadığını ispatlar. Sü-
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merler bu ilkelliğin arasından ansızın 
kültürleri, uygarlıkları ve astronomi bil
gileriyle çıkıvermişlerdir. Bugüne ka
dar bunun nasıl olabildiğini açıklayan 
hiçbir doğru dürüst varsayım ileri sü
rülmemiştir. (l)

Maymuna ait olmayan kemikler ve insana 
ait olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen bir 
dışkı... Bu, hiç de garip bir yanı olmayan ma
teryalle alelacele geçmişin çözülemeyen bir bil
mecesi kuruluvermiş! Böyle bir başlık atmak 
için, biraz daha adilâne davranılarak doğru 
yoldan gidilmesi ve sözü geçen kemikler hak
kında yapılan sekiz bilimsel açıklamadan hiç 
değilse bir tanesi ele alınmalıydı.

Bölümün başhğı kadar, bulunan şeylere 
bahşedilen yakıştırmalar da birbirleriyle an
lamsız bir çelişiye düşüyorlar. Başlangıca âde
ta misli, benzeri görülmemiş şeylermiş gibi tu
haflıklar dizisi adım verirken, sonra ilkel in
sanların yaşadığını ispatladıklarım, dolayısıy- 
le ilkel olduklarını ağzından kaçırıyor.

İster tuhaf, ister ilkel olsun, hiçbiri Dâ- 
niken’in iddialarını ispatlamıyor: Sümerlerin 
yaşadığı bölgede 40.000 yıl önce ilkel bir insan

(1) Dâniken: sayfa, 35 (Türkçe çeviri, sayfa, 
55-56)
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topluluğunun var olduğu iddiası, yanlıştır. Bu 
kalıntıların yalnızca ikisi, 40.000 yıl olarak ve
riliyor. Ne yazık ki, ikisi de Sümer coğrafî böl
gesinde (bugünkü Irak devletinin güneyi) de
ğildir, tam tersine;

Geoy Tepe (bulunan eserler 6000 yıl
lık değil, 5000 yıllık), Gar Kobeh ve 
Tepe Asiab (13.000 değil 9 ile 12.000 
yıl arasında) İran’dadırlar. Kerim Şehir 
(40.000 değil, 10 ile 11.000 yıl arası), 
Barda Balkan ve Şanidar'da Sümer 
coğrafi bölgesinden 600 km'den fazla 
uzaklıktaki Irak - Kürdistan'ında bulu
nuyorlar. (')

Ortada bu gerçekler olmasa bile, Dâniken’e 
göre, MÖ. 2300 yılında (2 - 3) ortaya çıkan 
Sümerlerin, kendilerinden 35.000 yıl önce var 
olan bir ilkel uygarlıktan ayrılmaları ve deği
şik karakter göstermelerine hayret edip bu ko
nuda iddialarda bulunmak, saçma ve gülünç
tür!

4 —  Kenar Coğrafî Bölgeler:

Uzun bir süre, Teoloji (din bilimi), arke-

(1) Mellart; sayfa, 42.
(2) (3) Daniken: orjinali, sayfa, 47. (Türkçe çe

viride sadece 2000 yıl olarak alınmış: sayfa, 53)
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oloji, coğrafya, lisan bilgisi ve fiziğin yanı sıra 
kimya bilimini de yenilemeye ve değiştirmeye 
çalışan Dâniken, kükürt (sülfür) ve fosforun 
bile zarar veremediği bir demir direkten söz 
ediyordu. «Tanrıların Arabaları»mn yaza
rı, yeni bir yalan uğruna eskisinden artık vaz
geçmiştir.

Yeni şekli (acaba sonuncusu mu?) şu şe
kildedir:

Delhi'deki bir tapınak avlusunda, 
4000 yıldır hava şartlarına göğüs geren, 
ancak içinde kükürt (sülfür) ve fosfor 
bulunmadığı için paslanmayan bir de
mir direk durmaktadır. Bu bilinme
yen demir karışımı, geçmiş çağlardan 
bir haber iletmek istercesine turistlere 
bakmaktadır. (')

Demir direk 4000 değil, 1500 yıllıktır. (4) 
Galiba bu demirin karışımım bilmeyen tek ki
şi de Dâniken'dir. Direk %99,72 (2) oranda
demirden oluşmuştur. Karışımı meydana geti

(1) Dâniken: 112, (Türkçe çeviri, sayfa, 126)
(2) Embree/Wilhelm: 138.
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ren diğer dört ana elemandan ikisi de kükürt 
(sülfür) ve fosfordur. (x)

işi bilmece haline sokup, Delhi’deki direğe 
bir 'harika’ gözüyle bakanlar, yalnızca meteor 
demirinin nasıl kullanıldığım bilmeyenlerdir. 
Meteor demirinden faydalanma eski Mısır’da 
bile biliniyordu. (2) Bu meteorit maddesi, ide
al saf ve paslanmaz demire sahiptir ve direk 
yapımına son derece uygundur.» (Hollemann’m 
fAnorganik Kimya’  adlı kitabından: «Demir» 
bölümü...)

Daha fazla ispata gerek var mı acaba? İs
kandinav kaya resimlerinde hiçbir zaman ka
natlı gemilere (3) ve antenlere rastlanmaldı. (4) 

Dâniken, tropik bölgedeki ‘Brandbergli be
yaz kadın’ resminde kazak (5) ve eldiven (°) 
keşfediyor da, o koskoca, açık seçik ok ve yayı 
gözünden kaçınveriyor.

Bütün bunlara rağmen «Tanrıların Araba- 
Zamnda ileri sürülen bir iddiaya daha değin
meden geçmemeli:

(1) «Balçık ve Attm’dan» adlı teknik sözlüğün 
560. sayfası

(2) Aynı kitabın 517 Ve 518. sayfalan
(3 ) Türkçe çeviride «kanatlı gemi» geçmiyor
(4 ) Dâniken: sayfa 59 (Türkçe çeviri, sayfa, 65)
(5) Dâniken: sayfa 59 (Türkçe çeviri, sayfa, 64)
(6) Dâniken: sayfa 59 (Türkçe çeviri, sayfa, 64)
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1947 - 1949 yıllarında, Rus bilim adamı 
Rudeko (Dâniken’e göre Rodenko) ( ’ ) Sov- 
yetier’de (Dâniken’e göre, Moğolistan’da) (-) 
birçok tepe biçiminde mezarlar buldu. (3) Bun
ların birinde olağanüstü bir şekilde korunagel- 
miş bir halı vardı. (Resim 32) (4). Bu halıda 
geyik ve binicilerin yanı sıra, ortasında, ar
malardaki gibi yürür pozda birer sfenks res
medilmiş olan kareler bulunuyordu. (5) Dâni
ken’e göre kanatlı yaratıkların göğe doğru yük
selişlerini gösteriyordu bu. (°)

(1) Dâniken: 130 (Türkçe çeviri, sayfa, 145)
(2) Dâniken: 131 (Türkçe çeviri, sayfa, 146)
(3) Bacon: 401
(4) Türkçe çeviride «halı» kelimesi kullanamıyor, 

bulunan şeyden, «dikdörtgen» sözcüğüyle söz ediliyor.
(5) Bacon: 406
(6) Dâniken: 131 (Türkçe çeviri, sayfa, 146)
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YEDİNCİ BÖLÜM

DANİKEN’İN ÎKtNCl SÖZDE 
ŞAHESERİ: «YILDIZLARA DÖNÜŞ»

Uk ANRIL ARIN ARABALARI»NI izle
yen ikinci kitap, «Yıldızlara Döniiş» adını ta
şıyor. Kitabın önemli çapta resimlendirildiği 
hakkında yapılan büyük propaganda, Dâni- 
ken'in taraftarları ve karşıtları arasında geniş 
bir bilgi uyandırdı. Böylece 1969 sonbaharında 
piyasaya çıkan yeııi Dâniken, basından destek 
görmemesine rağmen teknik ve bilimsel eser
lerle karşılaştırılamayacak düzeyde bir satış
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yaptı ve «Tanrıların Arabaları»mn ticarî başa
rısını tekrarladı. Kitabın bir anda 250.000 sat
ması ve Dâniken’in ilk filmini 1.000.000 kişinin 
seyretmesi, film endüstrisini «Yıldızlara Dö
nüş»ü de filme alma yoluna itti.

Şaşılacak bir durum; çünkü, ikinci kitap
ta hemen hemen hiçbir yenilik yoktur. Dâni- 
ken, yine aynı şeyleri tekrarladığından, bizim 
de söyleyecek ve ekleyecek yeni bir sözümüz 
olamaz.

Bırakalım, «Tanrıların Arabalarımdaki 
yanlışlıklarına yenilerini eklesin, yalanlar ta
zelensin ve Dâniken, keşfedilmemiş bir konu 
(*) gözüyle baktığı Paskalya Adası hakkında 
cam ne isterse ileri sürsün!

Saç süslerinin miğfer (2), taşların içleri
nin boş (3) olduğunu, çakıl ve kırmızı toprak
tan yapıldıklarını söylesin! (*)

Bütün bu söylediklerinin aksi ispatlanmış 
olsa bile, dilediği kadar dünya çapında bir ar
keolog rolü oynayabilir. (‘ ) «Tcmrûarm Ara
balarımda. henüz adım bile doğru dürüst akta

(1) Dâniken 201
(2) Dâniken 215
(3) Dâniken 213
(4) Dâniken 213
(5) Dâniken 205
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ramadığı Tiahuanaco hakkında birçok eserler 
okumuş olmakla öğünebilir. Bütün bunlar, doğ
ru değerlendirilmelerin ve "ehil kimseler*in ça
lışmaları önünde kaybolmaya mahkûmdur.

Hatta, Daniken’in arkeologlara açıkça, 
kürek ve tırmık yerine cımbız ve spatula ile 
çalışmalarını salık vermesi büe, önemsenme- 
ye ve üzerinde durmaya değmez artık.

«.Yıldızlara Dönüş» adlı kitabm heyecanla 
beklenen resimleri, tartışma konusu olabilecek 
kadar zengin değiller. Uzun bir zamandır tanı
dığımız ve büdiğimiz büimsel eserlerden alın
ma resimleri yeniden karşımızda buluyoruz. 
Tek farkı, sunulmasındaki eksiklik.

Bu durum, «Tanrıların Arabaları»mn ya
zarının bir çok değişik yer gezip gördüğünü 
kanıtlama amacı güden tapmak ve heykel fo
toğraflarında da aynı kalarak, herhangi bir 
özellik göstermemektedir.

Dikkati çeken bir tek önemli nokta var: 
Sahra mağara resimlerinden alınan insan şekil
lerinde süslemeler ve yüz boyalarının belirtil
mesi bütün bütüne ihmal edilmiştir. Daha açık 
bir dille söylemek gerekirse, diğer kitaplar
da (] ) gayet güzel görünen bu süslemelerin

(1) «Yıldızlara Dönüşse kapak resmi olan, 21. ve 
200. sayfalarda da geçen resmi Lhote’unki ile karşı
laştırmak yeter de artar bile.
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aktarılması bilinçli bir şekilde uygun görülme
miştir.

Daha birçok soru işareti karşımıza çıkı
yor. Örneğin; Daniken, 284. sayfada yer çeki
mine tabi olmayan insan fotoğraflarının kay
nağı için «GöUner» adım vermektedir. Bibliyog
rafyada ise bu adı taşıyan ne bir yazar, ne de 
bir yayınevi vardır.

Şöyle ya da böyle, hepsi aynı kapıya çık
maktadır. Ana fikir olarak şunu söyleyebili
riz; Dâniken’in ikinci kitabı «Yıldızlara Dönüş» 
de aynen birincisi gibi Gerçeklere Dönüşten 
çok, ama çok uzaktır.

BÎTTÎ
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

TÜRKÇE ÇEVİRİDE BULUNMAYAN BİRKAÇ 
ÖNEMLİ KISIM:

«TANRILARIN ARABALARININ 

ORİJİNALİNDEN

Londra üniversitesinin Mısıroloji bölümünde çok 
çok eski devirlerden kalma bir kemik bulunuyor. 
Bu kemik sağ bileğin biraz üzerinden düz ve dik 
açılı bir kesit meydana getirecek şekilde ustaca 
kesilmiş.

(Orijinalinde sayfa 52; Türkçe çeviride 57. 
sayfada Bağdat müzesi ile, Kohistan dağ
lık bölgesinin arasında yer alması gereki
yordu. )
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Din bunu yasaklar- (Ya buna ne de
meli?)

(Orijinali sayfa 54; Türkçe çeviride 6. 
sayfada «öldürücü cümleler» başlığı altın
da - Bize çok anlamsız göründü. (Buna di
yecek bir şey yok) - cümlelerinin altında 
yer alması gerekiyordu.)

Ciddi araştırmalar, insanların sınırsız aptal
lıklarının canına okuyor: Bu insanlar arasında, 
dünya dışı varlıklarla temasa geçtiklerini iddia 
edenler, şimdiye dek açıklanamayan görüntü
lerden fantastik dini fikirler çıkaranlar var. Bazı
ları, entrikacı dünya görüşleri edinip, bu bilin
meyen uçan cisimlerin (UFO) insanlığın kurtu
luşu için emirler getirdiğini bile öne sürüyor
lar. Fanatik dincilere göre Mısır'daki UFO-mele- 
ği Hz. Muhammed'ten, Asya'daki Buda’dan ge
liyor, hıristiyanlar da doğrudan doğruya Hz. Isa'
dan gelen bir haber diye düşünüyorlar tabiî...

(Orijinalinde sayfa 179; Türkçe çeviride 
201. sayfada - Sofya üzerinde görülen UFO 
haberi ile, 1967 sonbaharı - şeklinde baş
layan bölümün arasında yer alması gereki
yordu.)
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B İB LİYO G R A F YA

«Tanrıların Arabaları» gözden geçirilip eleş
tirilirken aşağıdaki eserlere baş vuruldu.
*  işaretini taşıyanlar Erich von Däniken ta

rafından da kaynak olarak gösteriliyorlar.
I) Kitaplar ve Denemeler:
*  AJdred, Cyril: «Gott - Könige besteigen den 

Thron-Tann Krallar Tahta Çıkıyor) «Geldi
ğimiz Dünya», ZUrih, (1961).

— Anton, Ferdinand: «Das alte Amerika-Esld 
Amerika», Baden-Baden, (1967).

*  Bacon, Edward: «Auferstandene Geschichte- 
Yeniden Dirilen Tarih», Zilrih, (1963).

— Bagrow/Skelton: «Meister der Kartographie 
-  Kartografi Ustaları» - Berlin, (1963)

*  Bass, George F.: «Archäologie unter Wasser 
-Sualtı Arkeolojisi), Bergich Gladbach,
(1966)

— Behn Friedrich: «Vorgeschichtliche Welt-Ta- 
rih Öncesi Dünyası» Stuttgart, (1962)
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Bersnatzik, Hugo: «Die grosse Völkerkunde
Band 1 - 3 - Büyük Kavimler Bilgisi», Cilt 
1 - 3, Frankfurt, (1954)
Boschke, F. L.: (1) «Die Schöpfung ist noch 
nicht zu Ende-Yaratilma Henüz Sona Erme
di), Zürih, (1961).
Boschke, F. L.: (2) «Erde von anderen Ster
nen - Öteki Yıldızların Dünyası», Düsseldorf 
-Viyana, (1965)
Brion, Marcel: «Die frühen Kulturen der 
Welt - Dünyanın İlk Kültürleri», Köln, (1964) 
Büdeler, Werner: «Vorstoss ins Unbekannte 
-Meçhule Doğrn Yapılan Hamleler,» Münih,
(1960).
Burrows, Miliar: (1) «Die Schriftrollen vom 
toten Meer - Liit Gölünün Yazıtları» Mü
nih, (1957)
Burrows, Millar: (2) «Mehr Klarheit über 
die Schriftrollen - Yazıtlar Hakkında Daha 
Geniş Aydınlatma», Münih, (1958)
Buschneil, G.H.S.: «Tempel im Urwald - Or
mandaki Tapmak» «Geldiğimiz Dünya» - 
Zürlh, (1961).
Casson, Lionel: «Das alte Ägypten - Eski 
Mısır», TIME - LIFE Enternasyonal, (1966) 
Ceranı, C. W.: «Götter, Gräber und Gelehrte 
- Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler» Bertels
mann - Ausgabe
Charroux, Robert: «Phantastische Vergan
genheit - Fantastik Geçmiş» Münih, (1966) 
Charroux, Robert: (2) «Verratene Geheim
nisse - Açıklanan Sırlar», Münih, (1967) 
Clark, Grahame: Die ersten 500.000 Jahre-



İlk 500.000 Yıl», «Geldiğimiz Dünya» Zür'ıh,
(1961)

— Coe, Mlchalel D.: «Die Maya - Mayalar», 
Bergisch Gladbach, (1968)

*  Cottrel, Leonard: «Die Schmiede der Zivilisa
tion - Uygarlığın Demircileri», Zilrih, (1962)

— Däniken, Erich von: «Erinnerungen an die 
Zukunft - Tanrıların Arabaları», Diisseldorf- 
Viyana, 1. Baskı 1968 (I) ve 13. Baskı 1969 
(H)

—  Däniken, Erich von: (III) «Zurück zu den 
Sternen - Yıldızlara Dönüş», Düsseldorf - Vi
yana, 1. Baskı (1969)

— Disselhof f/Linnä: «Alt - Amerika - Eski 
Amerika», Baden-Baden, (1960)

— Embree /  Wilhelm: «Indien - Hindistan»,
Frankfurt, (1967)

— Emery, Walter B.: «Ägypten - Mısır», Mü
nih, (1964)

— Erman, Adolf: «Ägypten - Mısır», Tübingen, 
(1923)

— Garcilaso de la Vega: «El Inca - Bonte’de 
Inka Devletinin Yıkıhşı», Leipzig, (1925)

— Gööck, Roland: «Alle Wunder der Weh - 
Dünyanın Tüm Harikaları», Hamburg - Gü
tersloh, (1968)

— Hagen, Victor W. von: «Sonnenkönigreiche - 
Güneş Krallıkları», ZUrih, (1962)

*  Hapgood, Charles: «Maps of the Ancient Sea 
Kings -Eski Deniz Krallarının Haritaları», 
Philadelphia - New York, (1966)

ir Herodot: «Tarih», Stuttgart, (1955)
ir Heyerdahl, Thor: (I) «Aku Aku», Berlin -
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Frankfurt - Viyana, (1959)
— Heyerdahl, Thor: (II) «Die grossen Steine 

der Osterinsel - Paskalya Adasının Büyük 
Taşlan» «Batık Kültürler’de», Zttrih, (1963)

— Heyerdahl, Thor: (IH) «Indianer und Alt
Asiaten im Pazifik - Pasifik’teki Kızılderili
ler ve Eski Asyalılar), Viyana, (1966)

—■ Hürlimann, Martin: «Indien - Hindistan,
Zürih, (1966)

— Keller, Werner: «Und die Bibel hat doch 
recht - Ve Incil’in Hakkı Vardı», Düsseldorf 
-Viyana, (1955)

— Krassa, Peter: Gott kam von den Sternen- 
Tann, Yıldızlardan Gelmişti», Viyana, (1989)

— Krickeberg, Walter: Altmexikanische Kultu
ren - Eski Meksika Kültürleri», Berlin, (1956)

it Kühn, Herbert: (I) Wenn Steine reden - 
Taşlar Konuşursa», Wiesbaden, (1966)

— Kühn, Herbert: (II) Die Felsbilder Europas- 
Avrnpa Mağara Resimleri», Stuttgart, (1952)

— Kühn, Herbert: (IH) «Vorgeschichte der 
Menschheit - İnsanlığın Ön Tarihi», cilt 1-3, 
Köln, (1966)

— Leith&ser, Joachim: «Mappae Mundi», Ber
lin, (1958)

— Leonhard, Jonathan N.: «Altes Amerika-Es
ki Amerika», TIME-LIFE Enternasyonal,
(1967)

it Lhote, Henri: (I) «Die Felsbilder der Saha
ra - Sahra’da Mağara Resimleri», Würzburg 
-Viyana, (1958)

— Lhote, Henri: (II) «Fruchtbare Sahara - 
Verimli Sahra» - Batik Kültürler’de Zürih,
(1963)



A Mallowan, M. E. L.: «Geburt der Schrift - 
Yazının Doğusu» - «Geburt der Geschichte- 
Tarihin Doğuşu», «Geldiğimiz Dünya», Zü- 
rlh, (1961)

A Mason, J. Alden: «Das alte Peru - Eski Pe
ru». Zürih, (1965).

*  Mellart, James: «Der Mensch Schlägt Wur
zel - İnsanoğlu Kök Salıyor», «Geldiğimiz
Dünya», Zürih, (1961)

—  M6treaux, Alfred: «DVa Osterinsel - Paskal
ya Adası», Stuttgart, (1957)

—  Montet, Pierre: «Das alte Ägypten - Eski 
Mısır», Zürih, (1964)

A Pauwels, L./Bergler, J.: «Der Aufbruch ins
dritte Jahrtausend - Üç Bin Yılına Doğru»,
Bern - Stuttgart, (1962)

—  Posnansky, Arthur: Tihuanacu cilt 1 — 4; 
eilt 1 — 2: New York, (1945), eilt 2 - 4 :  
La Paz, (1957)

—  PesCk, Ludek: «Libanon - Lübnan», Prag, 
(1965)

A Reiche, Maria: «Mystery on the Desert- 
Çöldeki Esrar», Lima, (1949)

—  Ruz, Alberto: «Das Königsgrab von Palenque 
- Palenk Kral Mezarı» _ Tannlar, Mezarlar 
ve Bilginler’de - Dökümanlar - Reinbek 
(1965).

*  Schwarz, Georg T.: «Archäologen an der 
Arbeit - Arkeologlar Çalışıyor», Bern - Mü
nih, (1965)

A Shapley, Harlow: «Wir Kinder der Milch
strasse - Biz, Samanyolu’nun Çocukları», 
Düsseldorf - Viyana, (1965)
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Smith, G. E.: «Ein Elefant in Amerika - A 
merika'da Bir Eil» - Tannlar, Mezarlar ve 
Bilginlerde - Dokümanlar - Reinbek, (1965) 
Smyth, C. Piazzi: «Die phantastische Deu
tung der Grossen Pyramide - Büyük Piramit
lerin Fantastik Tefsiri» - Tanrılar, Mezarlar 
ve Bilginlerde - Döküman - Reinbek, (1965) 
Stierlin, Henri: «Maya», Münih, (1964) 
Sullivan, Walter: «Angriff auf das Unbe
kannte - Meçhule Doğru Hamleler», Viyana, 
(yıl bildirilmemiş).
Thompson, J. Eric S. «Die Maya», Münih, 
(1968)
Thompson, J. Eric S.: «Pyramiden im Ur
wald • Ormandaki Piramitler», Batık Kül
türlerde - Zürih. (1963).
Ubbelohde - Doering, Heinrich: «Kunst im 
Reiche der Inca - İnkâ Devletinde Sanat», 
Tübingen, (1952)
Velikowsky, Immanuel: «Welten im Zusam- 
menstoss - Çarpışan Dünyalar», Zürih, 
(1952)
Watson, William: «Im Bannkreis von Cat
hay - Cathay’m Tesir Sahasında», - Geldi
ğimiz Dünya - Zürih, (1961)
Woolley, Leonhard: «Mesopotamien und 
Vorderasien - Mezopotamya ve Önasya», Ba
den - Baden, (1961)
Balçık ve Altan’dan (dva - Teknik Sözlük), 
Stuttgart, (1967)
încll - Martin Lüter tarafından yapılan Al
manca çevirisi, 
n . Gazeteler ve Dergiler



‘— Berliner Morgenpost: 3.11.1968 - 7.11.1968
8.11.1968 - 10.11.1968 - 14.11.1968 - 15.11.
1968 - 17.11.1968 - 21.11.1968 - 22.11.1968 ve 
25.2.1968.

— Nibelungen: Sayı 6, 1967
—  Reinische Post: 29.3.1969
— Der Spiegel: Sayı 20, 1968 - 23, 1968 - 12,

1969 ve 14, 1969.
— Sputnik: Sayı 1, 1968
—  Stem: Sayı 48, 1968
★ Günümüz Dünyası: Sayı 5. 1969

(Econ Yayınevi'nin «Tanrıların Arabaları» 
igln yayınladığı düzeltme listesi dikkate alınmış
tır. Mart 1969).
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R E SİM LER VE KAYN  A K L A R I

1) Thor Heyerdahl: «Aku Aku» (1959) sayfa,. 
123

2) Robert Charroux: «Açıklanan Sırlar» (1967)- 
Resim 9

3) Jonathan Leonhard: «Eski Amerika» (1967) 
sayfa 178 - 179

4) Thor Heyerdahl: «Aku Aku» (1969) sayfa 
161

5) Thor Heyerdahl: «Aku Aku» (1959) sayfa 
225

6) Thor Heyerdahl: «Aku Aku» (1959) sayfa 
169 _

7) Thor Heyerdahl: «Aku Aku.» (1959) sayfa 91
8) Erich von Dâniken: «Tanrıların Arabaları»

(1968) Kapak Resmi
9) Marcel Brion: «Dünyanın tik Kültürleri» 

(1964) sayfa, 116
10) Erle Thompson: «Maya» (1968) sayfa, 501
11) Victor W. von Hagen: «Güneş Krallıkları» 

(1962) sayfa, 213
12) Walter Krickeberg: «Eski Meksika Kültür

leri» (1956) sayfa, 297
13) Charles Hapgood: «Eski Deniz Krallarının

Haritaları» (1966) sayfa 221
14) Charles Hapgood: «Eski Deniz Krallarının.

Haritaları» (1966) sayfa 52
15) Stem: Sayı 48 (1968)
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16) Joachim Lethâuser: «Mappae Mundi»
(1958) sayfa, 153
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