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  Platon (Eflatun) (M.Ö. 424-348) Timeaus ve Critias diyaloglarında Atlantis adlı bir adanın 
veya kıtanın varlığından ilk söz etmiş olan kişidir. Eflatun kendinden yaklaşık 150 yıl önce 
Mısır ülkesine gitmiş olan yönetici Solon’dan naklen Atlantis adasının çok eski dönemlerde 
deniz tanrısı ve Atlantis adasının kralı olan Poseidon tarafından kurulmuş olduğunu aktarır. 
Poseidon eş olarak bir ölümlü olan Kleito’yu seçmiş ve adanın merkezindeki tepenin üstüne 
sarayını inşa etmiştir. Sarayın etrafına da koruma amaçlı beş tane dairesel su kanalı 
yaptırmıştır. Alttaki resimlerden solda Poseidon ve sağda Atlantis’in olası çizimi görülüyor. 
 

 
    Merkezde kutsal alanın bulunduğu, iç-içe geçmiş dairelerden oluşmuş tapınaklara 
dünyanın birçok bölgesinde rastlıyoruz. Bunlardan en ilginç ve eski olanı güney doğu Anadolu 
bölgesindeki Göbeklitepe’dir. Günümüzden yaklaşık 13,000 yıl önceye ait bu tapınağın 
üstten çekilmiş fotoğrafını ve sağında bölgenin çizimini görüyoruz. 
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Kadim döneme ait aynı tür yapılar İngilere’de de bulunuyor. Altta solda Stonehenge ve 
sağda Meksikanın güneyindeki Cuicuilco görülüyor. Bunların bir dönemde tapınak olarak 
kullanıldıkları görüşü hâkimdir. Çok farklı coğrafi bölgelerde bulunan bu yapıların benzer 
dairesel görüntüleri bunların çok eski dönemlerde dünyaya yayılmış ortak bir kültüre ait 
olduklarını düşündürüyor. 
 

 
Eğer bu ortak kültürün çıkış bölgesi Asya ise, aynı türden bir yapının orada da bulunması 
gerekir. Nitekim, Asya’da bugünkü Rusya federasyonuna bağlı Türk Başkurt (Başkurdistan) 
bölgesine yakın Arkaim şehrindeki bu tür bir tapınak bulunmuştur. Altta solda Arkaim şehrinin 
yerini, ortada dairesel yapının ilk bulunduğunda çekilmiş bir fotoğrafı ve sağda kazılardan 
sonra ortaya çıkan yapının çizimini görüyoruz. 

   
  Farklı bölgelerdeki bu görüntüler Atlantis adasının bir zamanlar gerçekten Atlas 
okyanusunda bulunmuş olduğunu, hayal ürünü bir efsane olmadığını ve bir doğal felaket 
sonucunda sulara gömülmüş olduğunu düşündürüyor. 1875 yılında kurulmuş Teozofi derneği 
de Atlantis konusu ile ilgilenmiş ve alttaki haritayı çizmiştir. Atlas okyanusunun ortasındaki 
Atlantis adasına kurucusu olan Poseidon’un ismini vermişlerdir. 
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  Bu adanın doğal bir felaket sonucu batmış olduğuna dair elimizde kesin kanıt bulunmasa da, 
bundan yaklaşık 13,000 yıl önce Kanada’ya büyük bir göktaşının (astroidin) düştüğüne dair 
iddialar mevcuttur.  Indiana üniversitesinden Jeofizikçi Allan West’in bulgularına göre  Kanada 
üzerine düşen göktaşı tüm kuzey Amerika bölgesindeki insanların ve hayvanların büyük çapta 
yok olmalarına neden olmuştur. Kanada’dan oldukça güney bölgelerde bulunmuş olan elmas, 
altın ve gümüş örneklerini X-ışınları analizine tâbi tutmuş olan Prof. G.W. Huff, bu örneklerin 
Kanada’daki elmas yataklarından kaynaklandıklarını kesin olarak kanıtlamıştır. Bu örneklerin 
bu derece güneyde bulunmuş olmalarının tek açıklaması bir göktaşının çarpmış olduğu 
görüşüdür (Kaynak: http://www.uc.edu/News/NR.aspx?ID=8625)  . 
 
  Kanada bölgesine çarpan bu derece büyük bir göktaşının etkileri de büyük olabilir. Şöyle ki: 

1) Bölgeyi dümdüz edip tüm dağları ovaya çevirmiş olabilir. Nitekim Kanada dümdüz bir 
ovadır ve küçük birkaç tepeden başka herhangi yüksek bir dağa sahip değildir. 

2) Bölgedeki buzulları eritip deniz seviyesinin yükselmesine neden olmuş olabilir. Nitekim 
günümüzden yaklaşık 13,000 yıl önce kara geçiti olan Alaska-Asya arasındaki Bering 
boğazı bölgesi o dönemde sular altında kalmış, kara geçidi yok olmuştur. 

3) Göktaşının etkisiyle tüm bölgede çok güçlü depremler ve denizde tsunamiler oluşmuş 
olabilir. Bu tsunami dalgaları rahatlıkla 40-50 metre yüksekliğe ulaşmış olabilir. 
Böylesine güçlü ve yüksek dalgaların Atlantis adasını sulara gömmüş olması da pekâlâ 
mümkündür. Örnek olarak, 2011 yılındaki Japonya’ya büyük zarar vermiş olan 
tsunami dalgalarının 20-30 metre yüksekliğe ulaşmış olduklarını hatırlayalım. 

 
Altta Japonya deprem ve tsunami felaketinden iki resim görülüyor. 

 
  Atlantik okyanusundaki bu adaya Asya kıtasından batıya doğru göç etmiş insanların 
yerleşmiş olmaları da akla yakın bir hipotezdir. Çünkü Y kromozomu ile yapılan araştırmalar 
Karadeniz’in kuzeyinden günümüzden 30,000 ile 35,000 yıl ve Anadolu üzerinden 25,000 yıl 
önce batı Avrupa’ya göçlerin oluştuğunu alttaki harita gösteriyor (Kaynak: Science dergisi, 
The Europeans Trace Ancestry To Paleolithic People, 10 Kasım 2000, Cilt 290, sayfa 
1080)  
 

 
 
 
 
 


