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TEŞEKKÜR
Bu kitap, Mısır Sahrasına derin çöl keşfini kapsayan derin ve 
karmaşık meseleleri araştırmak, bunları bir araya getirip dü-
zenlemek açısından hiç de kolay değildi. Ancak azim, özveri 
ve coşkuyla adım adım, sayfa sayfa ilerleme kaydettik. Şimdi 
sonuçtan son derece gurur duyduğumuzu ve memnun oldu-
ğumuzu söyleyebiliriz. 

Her zaman olduğu gibi öncelikle ailelerimize teşekkür 
ediyoruz. Onların desteği, sevgisi ve sabrına paha biçilmez. 
Nabta Playa üzerindeki çalışmamıza fırsat verdiği için Bir-
leşik Tarihöncesi Keşfi’nin antropologları Fred Wendorf ve 
Romuald Schild’e özel teşekkürlerimizi ve övgülerimizi su-
nuyoruz. Ayrıca Nabta Playa’daki megalitik hizalanmanın 
önemini ilk fark eden astronom Kim Malville’e teşekkür edi-
yoruz. Bilimsel bütünlüğü, önyargısızlığı ya da dogmalardan 
tamamen uzak oluşu sayesinde inanılmaz derecede yardımı 
dokunan uzun süreli meslektaşım ve arkadaşım Paul Rosen’a 
özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nabta Playa’nın daha ileri 
çalışmalarındaki olağandışı projeyi desteklediği için Kalifor-
nia’daki Pasadena Jet Tahrik Laboratuvarı’na da teşekkürler.

Mısır Sahrasındaki birçok keşfi ve bunlardan bazılarını 
bizimle paylaşma konusundaki nazik çabalarından dolayı 
çöl kâşifleri Mark Borda ve Carlo Bergmann’a da teşekkür ve 
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saygımızı sunuyoruz. Ayrıca Gilf Kebir ve Jebel Uveynat’da-
ki uzak bölgelere bize rehberlik ettiği ve 2007’de Uveynat’ta 
keşfedilen hiyeroglif yazıtlarını ve harika kaya sanatı mağa-
rasını gösterdiği için Mahmud Marai’ye de teşekkürler. Arka-
daşımız ve çöl rehberimiz Mahmud (Kaplan) Nemr ve jeolog 
ve çöl rehberi Diaa Shehata’ya bizi güvenli bir şekilde Nabta 
Playa’ya götürdüğü için teşekkürler. Arkadaşımız Michael 
Ackroyd’a bizi 2003’te gerekli izinle ve harika bir şevkle Nab-
ta Playa’ya götürdüğü için teşekkür ederiz.

Ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak bu kitabı oluştur-
mamızda yardımı dokunan birçok meslektaşımız ve arkada-
şımıza da teşekkürler: Linda ve Max Bauval, Hoda ve Camil-
le Hakim-Taraboulsi; Tarot Travel Tours’tan Sherif el Sebai; 
Gouda Fayed, Angela Richards, Brian Hokum, Lyra Marble, 
dustin Donaldson, John ve Josette Orphanidis, Jean Paul ve 
Pauline Bauval, June ve Jim Brophy, Geoffrey ve Therese Ga-
uci, Richard (Kıvırcık) Fushiak, Ambassador Jean Tarud-Ku-
born ve sevgili eşi Valentina Troni, William Horsman ve Vi-
vane Vayssieres, son şoförümün sevgili ailesi Mahmud El 
Kirsh, Arianna Mendo, Robert Schoch, John Anthony Wast, 
Lily Lee, Helios ailesi (kim olduğunuzu biliyorsunuz!), Kha-
led el Barry, piramitlerdeki harika Bary’s Restaurant’ın sahibi 
Giulio Gallo, Mayumi Hashiyama, Carmen Boulter ve bura-
da ismini yazamayacağımız kadar çok ama arkadaşlıkları ve 
destekleri için kesinlikle minnettar olduğumuz diğerlerine 
teşekkürler. Ayrıca yayıncımız Inner Traditions, Milano’daki 
Corbaccio Edisione’daki sevgili Cecilia Perugia’ya ve A. M. 
Heath Ltd.’deki herkese teşekkür ediyoruz. Sonuncu ve son 
derece önemli olarak, çabalarımızı değerli kılan dünya çapın-
daki bu kadar çok harika okuyucuya sahip olduğumuz için 
teşekkürler. 
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Giriş
Antik Mısır Yeniden Doğuyor

Renkler olmasın artık; hepsinin siyaha dönüşmesini istiyorum.
Mick Jagger ve Keith Richards,

“Paint it Black”, 1996

Bu kitap, tarihçileri ve tarihöncesi tarihçilerini uzun zaman-
dır meşgul eden bir konuyu ortaya koymak için zekâmızı, bil-
gimizi ve yeteneklerimizi en iyi şekilde kullanma konusun-
daki derin ve güçlü arzumuzun bir ürünüdür: Antik Mısır 
Medeniyeti’nin Siyahi Afrika kökenlerinin can sıkıcı meselesi. 
Firavunların siyahi Afrikalı kökeninin olduğuna dair son on 
yıllarda ortaya çıkan birçok ipucuna rağmen, birçok bilimin-
sanı ve özellikle Ejiptologlar [Eski Mısır Bilimciler] bunu ya 
görmezden geldiler ya karıştırdılar ya da çok daha kötüsü, 
bunu kabul edenlerle dalga geçtiler veya onları küçümsediler. 
Bu tutum bir tür akademik ırkçılık mıdır, yoksa modern Ejip-
toloji’nin alışılageldiği gibi kanıtları görmezden gelmesi mi-
dir, bilmiyoruz. Bunu bilmek bizim işimiz değil, ancak neden 
ne olursa olsun bu mesele büyük ölçüde çözümsüz kalmıştır. 
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Mısır medeniyetinin Afrika kökenli olmasıyla ilgili bu ta-
raflı önyargıya ilk olarak 1954’te Mısır medeniyetindeki Siya-
hi Afrikalı kökenini ele alan Nations Négres et Culture [Siyahi 
Halklar ve Kültür] tezini yayımlayan Siyahi Afrikalı profesör 
Cheikh Anta Diop’a karşı yapılan engizisyonda rastladık. 
Anta Diop hem seçkin bir antropolog hem de saygın bir fi-
zikçiydi. Bu nedenle insanlardaki pigmentasyonu düzenle-
yen doğal polimeri, melanin içeriklerini analiz ederek antik 
mumyaların-cesetlerin ten rengini belirlemek için son tekno-
loji bilimin yanı sıra radyokarbon tarihleme ve biyokimyada-
ki en son teknolojinin kullanımı konusunda da donanımlıydı. 
Mısırlı yetkililer, dikkatli bilimsel yaklaşımına rağmen Anta 
Diop’a, çok az miktarlarda da olsa kraliyet mumyalarının cilt 
örneklerini vermeyi reddettiler. 1974’teki Antik Mısırlıların 
kökenleri üzerine Kahire’deki dönüm noktası niteliğindeki 
sempozyumunda onu rezil ederek cezalandırdılar ve ondan 
uzak durdular. Diop, 1986’da misyonunu tamamlayamadan 
öldü. Neyse ki Afrika kökenleri, 1987’de halihazırda alev-
lenmiş olan tartışmayı daha da körükleyen üç ciltlik bir eseri 
Black Athena’yı yayımlayan Profesör Martin Bernal tarafın-
dan hızla ele alındı. Cornell Üniversitesi’ndeki Yakın Doğu 
Araştırmaları profesörü olan Bernal, seçkin Ejiptolog Sir Alan 
Gardiner’ın torunuydu. Ancak bu, Ejiptologların ona Siyahi 
Afrikalı selefi Anta Diop’tan daha şiddetli bir şekilde saldır-
malarını engellemedi. 

Eski Mısır uygarlığının kökenleri hakkında hâlâ çok fazla 
tartışma olsa da, kanıtlara dayalı bir kanaatle, kökenlerinin 
firavun uygarlığının yükselişinden binlerce yıl önce Sahra’da 
yaşayan siyahi Afrikalı bir halkla ortaya çıktığını söyleyebi-
liriz. Bu kitapta, Mısır Sahrasında son kırk yılda elde edilen 
en son bulgular ve yapılan keşiflerden çıkarılan katı bilimsel 
kanıtları ve ikna edici savları sunmaktayız. Seçkin antropo-
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logların, paleoantropologların, paleopatologların, genetik 
bilim insanlarının, arkeologların, arkeoastronomların, jeo-
logların yayınlarına ve hatta Antik Mısır uygarlığının Mark 
Borda, Carla Bergmann ve Mahmud Marai gibi gözü pek çöl 
kâşiflerinin raporlarına da başvurduk. Bu araştırma kitabında 
itibarlı uzmanların ve bilginlerin en iyi ve en son araştırma-
larını kullandık. Ayrıca, bu kaynak materyali okuyucunun 
takip edebilmesi için genişletilmiş notlar ekledik. Ek olarak, 
özellikle antik Mısır metinlerini ve mezar çizimlerindeki ast-
ronomik içeriği seçip çıkarmaya ek olarak megalitik yapıların, 
piramitlerin ve tapınakların karmaşık dizilimlerini yorumla-
mak için astronomi biliminin uygulanmasını gerektiren kendi 
takım çantamızı ve yöntemimizi kullandık. Başka bir deyişle, 
gökyüzünün evrensel diliyle sırlarını ortaya çıkarmak için 
sessiz, antik taşları tatlı dille ikna ettik.

Kara Köken, sizi yazılı tarihin ötesinde hız treni macerası-
na çıkaran entelektüel bir zaman makinesidir. Bunu sadece 
akademik okuyucu için değil, uygarlığın kökeni üzerindeki 
tartışmalarla ilgili daha fazlasını anlamak isteyen ve belki de 
insan yolculuğunun yaratılışında Siyahi Afrika’ya haklı yeri-
ni vermenin bir parçası olmayı isteyen okuyucular da için de 
yazdık. Bu kitapta antropoloji ve astronomi devinimi gibi uz-
manlık isteyen konular gözden geçirilmesine rağmen, bilgiye 
susayanlar ve macera anlayışına sahip olanlar için kullanıcı 
dostu ve iyi bir metin elde etmek adına tartışmayı mümkün 
olduğunca basit ve eğlenceli tuttuk. Bu büyüleyici araştırma-
ya daha geniş bir kitleyi çekmeyi ve bu tartışmaya katılımı 
cesaretlendirmeyi umuyoruz. İnternet ve bir ev bilgisaya-
rı sayesinde kullanımı kolay astronomi yazılımı yardımıyla 
veri ve bilgiye anında ulaşılabileceğinden bu tür tartışmala-
ra daha geniş kitlelerin katılımı gerçekten mümkün olabilir. 
Aslında bu katılım, uzmanları, at gözlüklerini çıkarmaya ve 
konuya daha geniş bir çerçeveden bakmaya zorlamaktadır. 
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Uygarlığın Siyahi Afrika kökenleriyle ilgili dünyaya yeni 
bir vizyon getirmek konusunda hâlâ yapacak çok şey var. Yine 
de bu teoriyi sağlam, güncel araştırma ve keşiflerle destekler; 
kanıtlara önyargısız ve tarafsız açık zihinlerle bakarsak, kö-
kenlerle ilgili bu fikrin ilerlemesi ivme kazanır. Yüzyıllardır, 
dünyanın Siyahi ırkı ya Beyaz akranları tarafından sömürül-
dü ya da aşağı görülerek horlandı. Batı dünyasındaki birçok-
larının böyle bir tavrı dizginlemekte ilerleme kaydetmesine 
rağmen, dünyanın diğer yerlerinde ırkçılığın hâlâ yaygın ol-
duğu bir gerçek. Bu tavır, Avrupa’nın ve Yeni Dünya’nın eği-
timsiz ya da karanlık kalplerinde takılıp kalmıştır. Kara Köken, 
bu nedenle sadece bilimsel bir tez değil, aynı zamanda Siyahi 
olarak doğanlara ve soyu doğrudan Siyahi Afrika olanlara bir 
saygı ve beğeni göstergesidir. 

Araştırmamız bizi Avrupa’dan Birleşik Devletler’e ve Mı-
sır’a, Kahire’deki beş yıldızlı otellerin konforundan Sahra’nın 
uzak kamp alanlarına, halk kütüphanelerinin özenli ortamın-
dan Mısır Nil Vadisi’nin karmaşık yolculuklarına götürdü. 
Mısır Sahrasının tarihöncesi uzmanlarına başvurduk ve Mı-
sır’ın güneybatısındaki tarafsız bölgenin büyük alanlarında 
dört çekerli araçlarla seyahat ettik. Büyük Mısır şehirlerinin 
yoğun, çok ırklı popülasyonlarını ve Batı Çölü’nün (Mısır 
Sahrası) seyrek yerleşimli vahalarını gördük. Kahire şehir 
merkezinde, gürültüsü Giza’nın kuluçkaya yatan piramitle-
rine ve Luksor ve Karnak’ın büyük tapınaklarına ulaşan trafi-
ğin kakofonisini duyduk, Gilf Kebir ve Jebel Uweinat’ın sağır 
eden sessizliğini deneyimledik. Tüm bunları yaptık çünkü 
davamıza inanıyoruz ve heyecanı, bu girişimin peşinden git-
me ve zorlukları aşma gerilimini seviyoruz. Hepsinden çok, 
tüm bunları yaptık çünkü muazzam bir entelektüel sınır ihlali 
oldu; kendisinin yeni ve daha saf bir vizyonu ile Mısır’ı yeni-
leyecek selin bir parçası olmak istiyoruz. 
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1
Tuhaf Taşlar

Nabta Playa’nın tortulları boyunca uzanan altı megalitik hizalama 
vardır… Bir tekerleğin jant teli gibi, her hizalama karmaşık bir 

yapıdan dışarı doğru yayılır…
Dr. Mosalam Shaltout

Astronomi ve Jeofizik Ulusal Araştırma Enstitüsü, Mısır

Hizalanmalardan biri Sirius’un yükselen konumunu gösteriyor… 
Mısır takviminin birincil ayarlayıcısı…

Dr. Fred Wendorf ve Dr. Romuald Schıld,
The Megaliths Of Nabta Playa

• Kazma Küreğin Cilvesi •

Kazma küreğin cilvesi tabiri arkeolojide iyi bilinir. Büyük ke-
şiflerin birçoğunun entelektüel beceriyle değil de tamamen 
tesadüf eseri yapıldığını bize hatırlatır. Dahası, övgüyü her 
zaman kazma küreği elinde tutanın almadığını, daha çok iş-
verenin, arkeolojik projenin liderinin ya da finansal destekçi-
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sinin aldığını vurgular. Mesela, 1873’de Türkiyeli bir işçi paslı 
küreğini toprağa daldırıp efsanevi Truva şehrini bulduğun-
da bu, kazma küreğin cilvesiydi; işçi için değil ama Alman 
maceraperest Heinrich Schliemann için bir dönüm noktası 
olmuştu. 1922’de Mısırlı bir köylü küreğiyle kumu karıştırır-
ken Tutankamon’un mezarının girişini keşfedince bu kazma 
küreğin cilvesiydi, ama köylü için değil de İngiliz arkeolog 
Howard Carter için bir dönüm noktası olmuştu. Schliemann 
ve Carter kendi zamanlarının efsaneleri oldular, işçilere az bir 
para verildi ve sonra unutuldular. 

Teksas Güney Metodist Üniversitesi’nden (GMÜ) isimsiz 
bir öğrenci Nabta Playa’yı keşfettiğinde, adı bir şekilde takip 
eden akademik yazı kalabalığında unutuldu. Gerçekte, bu 
kez kazma küreğin bir cilvesi söz konusu değildi. Aslında 
isimsiz öğrencinin elinde kürek yoktu. Keşif gezisinin lideri 
Fred Wendorf, öğrencileri ve onlarla gelen birkaç kişi daha 
biraz rahatlamak, yani çiş yapmak için durmuş ve Mısır Sah-
rasındaki uzun ve yorucu sürüşlerinden sonra Jeep’lerinden 
inmişlerdi. Abu Simbel’in batısına 100 kilometre mesafede, 
tanımlanamayan, boş bir çöl noktasındaydılar. Molaları sıra-
sında, ayaklarının etrafına baktılar, sayısız yapıtın, incelikle 
yapılmış taş aletlerin ve çömlek kırıklarının alanında dur-
duklarını yavaşça fark ettiler. Bu yapıtlar tek başlarına Fred 
Wendorf’un daha fazlasını araştırmasına ve tamamen yeni 
bir kazı alanına başlamasına yol açacak kadar büyüleyiciydi. 
Kâşiflerin o zaman anlamadıkları şey ise etraflarındaki topra-
ğa yarı gömülü, tuhaf büyük taş kümelerinin dünyanın eski 
çağlarla ilgili genel düşüncesini şoka uğratacak olmasıydı. İlk 
başta keşif ekibinin üyeleri bu büyük taşların antik tortular-
dan dışarı çıkan doğal kaya parçaları olduğunu varsaymış-
lardı, dünyanın bu kurak kısmına özgü genel bir özellikti bu. 
Aslında, yıllarca, Cilalı Taş Devri’ne ait yapıtları arayıp bul-
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ma beklentisiyle büyük taşların ortasında kazı yaparlarken, 
bu büyük taşların doğal anakaya çıkıntıları olduğunu varsay-
mışlardı. Ancak daha yakından baktıkça taşların tuhaf geo-
metrik kümeler, ovaller, daireler ve düz çizgiler halinde, doğal 
olmayan şekillerde yerleştiğini ve antik kurumuş bir gölün 
tortularında oturduklarını kavradılar. Birileri bu taşları taşı-
mak için epey zahmete girmiş olmalıydı. Bunu kim yapmıştı? 
Ne zaman? Daha düşündürücüsü ise neden? Wendorf’un ve 
ekibinin bulduklarının, hikâyenin ta başından aşamalı olarak 
1970’lerin ortalarından çok yakın zamana kadar yayımlanan 
bulgularının akademi dünyasını derinden sarsmış olması ve 
Mısır tarihi algısını, hatta belki de uygarlığın tümünü değiş-
tirmesi gerektiğini söylemek abartı olmaz. Ancak bu gerçek-
leşmedi. Nabta Playa ve gizemleri zamanı geçmiş, etkisiz hale 
getirilmiş entelektüel bir bomba olarak, kanıksanmış bilginin 
koridorlarında patlayamadan kaldı.

Şu ana kadar.

• BİRLEŞİK TARİHÖNCESİ SEFERİ (BTS) •
Fred Wendorf’un Mısır Sahrasından etkilenmesi 1960’larda 
başlamıştı. O zamanlar Mısır’ın mahvolan ekonomisini kur-
tarmak için umutsuzca çırpınan Mısır hükümeti Kahire’den 
900 kilometre uzaklıktaki Aswan’ın güneyine devasa bir baraj 
inşa etmeye karar vermişti. Mısır nüfusu on dokuzuncu yüz-
yılın sonunda konforlu [biçimde yaşayan] on milyon nüfus-
tan, 1960 itibariyle sürdürülmesi zor elli milyona ulaşmıştı. 
Ülke, sürekli artan nüfusa sahip halka, filizlenen tarımsal ve 
endüstriyel projelere acilen ucuz enerji sağlama ihtiyacınday-
dı. Ayrıca nehir deltası bölgesi ve Nil Vadisi’nin 1000 kilomet-
re içinde yollar, boru hatları, arıtma tesisleri, havaalanları, 
hastaneler ve okullar gibi 1952’de sözde Hür Subaylar Devri-
mi’nden [Hür Subaylar Hareketi ya da Darbesi olarak da bi-
linir] sonra Başkan Gamal Abdel Nasser’in halka söz vermiş 
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olduğu, planlaması yapılan yeni altyapı projeleri vardı. Mı-
sır’da sürmekte olan Yahudi aleyhtarlığı ve ülkenin İsrail ile 
olan düşmanlığı yüzünden Batılı güçlerden fon alamayınca, 
Nasser komünist Rusya’dan yardım istemek zorunda kaldı. 
Rusya da Mısır’a sosyalizmi tanıtmaya ve Arap dünyasında 
yer edinmeye istekliydi. Mısır, altyapı projeleri için büyük iş-
siz kitlelerinden ucuz işçi temin ederken Rusya da nakit ve 
teknoloji sundu, hatta anlaşmaya birkaç Mig jet/avcı önleyici 
uçak ve tank da kattı.

Nil üzerindeki baraj bitince devasa bir göl, Nasır Gölü olu-
şacaktı ancak bu durum, Nil Vadisi’nin yukarısında ikamet 
edilmeyen yerlerin çoğuna su basmakla kalmayacak, arala-
rında Abu Simbel’deki II. Ramses’in büyük tapınağı ve Philae 
Adası’ndaki güzel İsis tapınağı gibi birçok antik tapınak da 
sular altında kalacaktı. 

Arkeoloji dünyası toplulukları deliye döndü. Henüz du-
yurulmamıştı ancak bitişik çölde, yeni tarım projeleri için 
ayrılmış olan ve kaybolması beklenen birkaç tarihöncesi sit 
alanı da vardı. On birinci saatte, UNESCO Dünya Mirası 
alarma bastı ve dünya çapında büyük bağışçılardan çabucak 
bir fon toplandı. Uluslararası bir kurtarma operasyonu antik 
tapınakları kurtarmak için çabucak harekete geçti. Bu çaba, 
Avrupa ve Birleşik Devletler’den uzman mühendis ve müte-
ahhitleri de kapsıyordu.

Ancak bu sansasyonel kurtarma operasyonu tüm manşet-
leri ele geçirirken, daha mütevazı olan başka bir operasyon 
pek fark edilmedi: Bu, başını New Mexico Müzesi’nin o za-
manki küratörü olan Fred Wendorf’un çektiği, kısıtlı fonla 
yürütülen kurtarma operasyonuydu. Fred Wendrof, kendi-
ni üzücü kurtarma görevine ya da en azından sonsuza dek 
kaybolmadan önce Mısır Sahrasındaki tarihöncesi alanları 
detaylı olarak belgelendirmeye programlamıştı. Wendorf’un 
kurtarma operasyonuna ilk başta Amerika Ulusal Bilim Vak-


