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Oklahoma ve Yonaguni

Doç. Dr. Haluk BERKMEN
Asya Kökenli Barınaklar (1) başlıklı yazımda Mısır ve Maya piramitlerinin Sümer UR
Zigguratına olan benzerliklerinden söz ettim. Asya kökenli bir halkın iklim şartları değiştiğinde
dört bir yana göç etmeye zorlandıklarını biliyoruz. Bu göçler çeşitli dalgalar halinde
gerçekleşmiş ve Pasifik okyanusuna doğru dağılımın günümüzden 7,000 yıl önce olduğunu
40 sayılı Pasifik Dağılımı başlıklı yazımda belirtmiştim (2).
Tarih kitaplarında sözü edilmese de Japonya’nın güney adalarından olan Okinawa
adasına ilk yerleşenler OK halkıdır. Japonca “inaka” sözü “anavatan, veya yerleşim alanı”
demektir. Bu sözün “ina” kök sözünden değiştiği görüşündeyim. Wa ise Japonca “var” demek
olup Türkçe ‘var’ sözü ile ilişkili olması mümkündür. Zira ‘var’ sözünden dönüşmüş ve “var
olmak” anlamını içeren iki tane Japonca sözcük bulunuyor. Bunlar: wa ve aru sözleridir. Aru
sözünde v harfi düşmüş, sona u harfi gelmiştir. Japonca hemen hemen tüm sözler sesli
(ünlü) harflerle bittiğinden bu ekleme dilin yapısı gereği olmuştur.
Şu halde Okinawa = OK-İNA-WA şeklinde hecelere ayrıldığında “OK halkının
anavatanıdır” anlamı beliriyor. Okinawa dahil Japonya’nın güneyindeki takımadalarına
Ryukyu adaları denir. Bu adalar 1609 yılına kadar bağımsız bir krallıktı ve Japoncadan farklı
birçok dil bu adalarda konuşulmakta idi. Japonların anlayamadığı bu dillerden günümüzde
sadece 6 tane kalmıştır. Kadim bir kültürün Okinawa ve Ryukyu takımadalarına yerleştiğine
kanıt olarak Yonaguni adasındaki batık mimari eserden söz etmek isterim (3). Alttaki
haritada Ryukyu takımadaları ve en güney ada olan Yonaguni adası görülüyor.

1986 yılında yerli dalgıçlar tarafından varlığı ortaya çıkarılan bu mimari eserin ne
zaman ve kimler tarafından inşa edildiği halen tartışılmaktadır. Yapının özellikleri şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•

Birbirine yakın iki sütün.
Bu sütunlar su yüzeyinin 2.5 metre altına kadar yükseliyorlar.
Yapıyı üç yandan çevreleyen 5 m genişliğinde düz yol.
7 m yüksekliğinde bir sütun.
10 m uzunluğunda düzgün ve dik bir duvar.
Yıldız şeklinde bir düz zemin.
Kapı ve pencere şeklinde dikdörtgen düzgün girişler.

Tüm bu özelliklerin doğal olarak oluşabilmesi mümkün müdür? Akademik kişiler bu
yapının doğal olarak tabaka kayması sonucunda oluştuğuna inanıyorlar. Nedeni ise
günümüzden binlerce yıl önce böyle bir yapıyı oluşturacak teknolojinin bulunmadığı
görüşünde olmalarından dolayıdır. Altta Yonaguni yapısından fotoğraflar görülüyor.

Bu derece düzgün taş kesimlerinin ve insan yapısına uygun 20 cm yüksekliğinde
basamakların doğal olarak oluşmuş olabileceği görüşüne katılmam mümkün değil. Ayrıca
basamaklı yapıların birer tapınak olarak inşa edildiklerini de biliyoruz. Altta Mezopotamya’daki
Sümer kültürüne ait UR Zigguratı denen tapınağın basamakları görülüyor.

Ur Zigguratı

Her ne kadar Yonaguni adasında bulunduğu söylense de kesinlikle emin olmadığımız
kil üzerine kazılı iki adet yazıdan da söz etmek isterim. Altta görülen kil tabletlerde açıkça OK
damgalarını görmek mümkündür. OK halklarının her gittikleri bölgelere kendi simgeleri olan,
artı işaretine benzeyen damgalarını kazıdıklarını 22 sayılı OK Halkları başlıklı yazımda söz
ettim (4). Soldakinde büyük ve sağdakinde küçük OK damgalarını açık seçik görüyoruz.

Asya kökenli halkların hem Pasifik adalarına hem de Bering
boğazı üzerinden Amerika kıtasına yayıldıkları artık tartışmasız kabul
ediliyor. Kuzey Amerika kıtasının orta bölgelerinde bulunan
Oklahoma eyaletinin ve şehrinin adındaki Ok hecesi OK halkıyla
ilişkili olabilir mi? Oklahoma eyaletine yerleşmiş olan Kızılderili
Choktau halkının dilinde OKLA sözü “halk” demektir ki, OKLA =
OK-LU, yani “OK halkından” demek oluyor. Aynı dilde HOMA sözü
ise “kızıl” demek olduğuna göre, Oklahoma adında “Kızılderili OK
halkından” anlamı beliriyor (5).
Kayıp bir uygarlığın izlerini sürüp dünyaya tanıtmış olan
Gene Matlock “Ey Dünya insanları Hepiniz Türksünüz” başlıklı bir
kitap yayınlamıştır. Bu kitapta özellikle Amerika yerli halklarının
kökeni araştırılmıştır. Yanda bu kitabın kapağı görülüyor.
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