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GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinin Örencik mahallesi yakınlarında, İl merkezine 22 Km.
mesafede bulunan Göbeklitepe'nin tarihi 12.000 yıl öncesine dayanmaktadır.
Göbeklitepe, günümüze kadar keşfedilen inşaa edilmiş en eski tapınağı olarak kabul
edilmektedir.
Etrafında herhangi bir yerleşim yeri olmayan ve doğal bir tepenin üzerinde yer alan
tapınağın çevresi düz çizgiler halinde dizilmiş taşlarla sınırlandırılmıştır.
Göbeklitepe’de, henüz sadece altı tanesi gün ışığına çıkarılmış, toplam 20 adet
olduğu belirlenen yapı bulunmaktadır. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10 - 12
dikilitaş dairevi biçimde dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür. Bu yapının
merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.

Göbeklitepe, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen
“Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi” kapsamında tespit edilmiş,
1994 yılında, sürüsüne otlatan bir çobanın yeryüzüne çıkan bazı garip taşların farkına
varması sonucu konunun tekrar gündeme alınmasına yol açmıştır. 1994'te Heidelberg
Üniversitesi’nden Klaus Schmidt'in araştırmalarıyla anıtsal karakteri anlaşılmış ve kazı
çalışmalarına 1995'te başlanmıştır.
Göbeklitepe, yakın zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınak olan Malta’daki
Ggantija (M.Ö.3500) ve Tarxien (M.Ö 3250) den 6500 - 6750, İngiltere’deki
Stonehenge’den ( M.Ö.3000 ) 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eskidir.
Dünya’da bilinen en eski yerleşim yerleri ise, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan
ve geçmişi M.Ö 10200 yılına dayanan Çayönü, Şanlıurfa’nın Hilvanlı ilçesinde yer
alan Nevali Çori ( M.Ö 10000), Batman’ın Kozluk ilçesi Kaletepe köyü sınırları içinde
bulunan Hallan Çemi (M.Ö 8000) dir.
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Tarih öncesi en eski yerleşim yeri olarak bilinen, Avustralya Burrup Peninsula
yarımadasında bulunan bir milyondan fazla resmin bazıları 40 bin yıldan eski olup,
İspanya’daki Altamira Mağarası da bu döneme ait duvar resimleriyle ünlüdür.
Fransa’da bulunan Lascaux Mağarasında 17000 yıl öncesine ait resimler iç duvarları
ve tavanı süslemekte, Slovenya’daki Potok Mağarasında yaklaşık 35000 yıl öncesine
ait kalıntılar bulunmaktadır.
Arkeloglar tarafından, Göbeklitepe’de T biçimindeki sütunların üzerine bulunan kol
ve el tasvirleri nedeniyle stilize edilmiş insan tasvirleri olduğu düşünülmekte birlikte,
bu sütunlar üzerine işlenmiş hayvan tasvirleri ve soyut semboller dikkati çekmektedir.
T biçimindeki dikilitaşların yüksekliği 3 - 6 metreyi ağırlıkları 40 ila 60 ton arasında
değişmektedir. Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut
semboller, kabartma ya da oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir
süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bulunan aletlerin çoğu
çakmaktaşından yapılmıştır. Göbekli Tepe’de mezar tespit edilememekle birlikte
tapınaklar arasında çok miktarda insan kemiği parçası ve kafatası buluntular
arasındadır. Kafataslarının üzerindeki çizgilerin çakmaktaşından yapılmış aletlerle
bilerek oyulduğu anlaşılmıştır. Bulunan diğer bir kafatası parçasında ise delik olduğu
görülmüştür. Bu bulgu da, Hindistan’daki Naga kültürüne benzer bir şekilde
kafataslarının asıldığı düşüncesini doğurmuştur. Bütün bu bulgular, Göbeklitepe’de
yaşamış insanların ölenlere saygılarını sunduğu bir çeşit ‘kafatası kültüne’ sahip
olduğunu göstermektedir.
Kafatası kültünün, Göbeklitepe kullanıldığı zamanlarda farklı bölgelerde ve. Neolitik
dönemde ölülerini mezarlarından çıkardıktan sonra kafataslarını sergileyen veya
kafataslarını kil ile yeniden şekillendiren toplumların olduğu bilinmektedir.
İlkel el aletlerinden başka bir aletin olmadığı bu dönemde sütunların nasıl taşındığı ve
dikildiği arkeologlar tarafından henüz çözülememiştir. İnsanlığın avclık ve toplayıcılık
döneminde yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olduğu 12.000 yıl öncesinde
bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu da henüz cevaplanamamıştır.
Göbeklitepe’nın avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanlar tarafından yapıldığı ileri
sürülmektedir. Ancak mezkur yapıların çevresinde en yakın yerleşim yeri
Şanlıurfa‘dır. Taşların ağırlıkları ve duruş biçimleri dikkate alındığında ilkel bir
topluluğun bu bölgeye nereden ve nasıl getirildiği henüz açıklığa kuvuşturulamamış
tonlarca ağırlıkta taşları işleyerek ve birbiri üzerine koyarak ıssız bir bölgede böyle bir
tapınak inşa etmeleri gizemini korumaktadır. Halen gün yüzüne çıkartılmamış olan
kısımlar açıldığında belki konu biraz daha açıklık kazanacaktır.
Göbeklitepe kadar eski olmamakla birlikte en yakın dönem olan M.Ö 10200 – M.Ö
8000 yıllarına tarihlenen ve bögeye yakın yerleşim yerlerinden Çayönü, Nevali Çori
ve Hallan Çemi’de, hatta Konya Çumra’da bulunan Çatalhöyük’te bile avcı-toplayıcı
toplulukların yerleşik hayata geçişlerinin izleri ve inançları ile ortaya çıkartılan dairevi
yapılar, hayvan figürleri Göbeklitepe ile kısmen benzerlik göstermektedir.
Çayönü'de. birbirinden farklı mimari tasarımlar mevcut olmakla birlikte yuvarlak planlı
binalar da bulunmuştur. Çayönü kazılarında günümüze kadar gelen taş temelli kerpiç
binaların ilk örneklerine rastlanmıştır.
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Bölgenin en önemli özelliği avcı - toplayıcı toplulukların yerleşik hayata geçişinin
yaşandığı yer olmasıdır.
Çayönü'nde çok sayıda küçük alet ve eser bulunmuştur. En sık av hayvanlarının
kemiklerinden iğneler, saplar, oraklar çengeller ve boncuk, halka, düğme, basit kaplar
ortaya çıkarılmıştır.
Çayönü yerleşmesinin çeşitli evrelerinden o dönemdeki inançlar ile ilgili törenler için
kullanıldığı anlaşılan yapılar da bulunmuştur. Bunların en ilginçlerinden biri
‘’Kafataslı’’ yapı olarak bilinen ızgara planlı yapıların sonu ile kanatlı yapılar
dönemine yaklaşık olarak M.Ö.7. bin yıllarına tarihlenen ölü kültü ile ilgili olan
yapılardır. Güney kısmında geniş bir avlu, bu avlunun iki yanında sekiler ve ortasında
özenle işlenmiş bir sunak bulunmuştur. Sunağın üzerinde insan ve hayvan kan
pıhtısına rastlanmış olup, bu da tanrıya kurban kesme geleneğini göstermektedir.
Kuzey kesiminde ise insan kemiklerinin depolandığı hücre gibi bölümler de
bulunmaktadır. Arkadaki küçük hücrelerde 73 insana ait kafatasları depolanmış
olarak bulunmuştur. Çayönü insanı, ölülerini oturdukları evlerin altına gömmüş olup,
hemen her yapının altında mezarlara rastlanmıştır. Mezarlarda Hocker (çömeltilmiş
ve yan yatırılmış) tarzda konulmuş iskeletler olduğu gibi doğrudan mezara
gömülmüş örneklere de rastlanılmıştır. Bu döneme ait ölü kültü yapılarına
yakındoğuda birçok kazı yerinde rastlanılmasına rağmen, Çayönü yapısı bunların
içinde anıtsallığı ve iskelet sayısı ile en önemli olanıdır.(diyarbakirmuzesi.gov.tr)
Nevali Çori, Anadolu'da inşa edilmesi güç dikdörtgen yapıların ilk görüldüğü
yerleşimdir. İçerisinde tapınak ve ortak kullanım alanı olan alanlar mevcuttur.
Yerleşim alanında bulunan en büyük yapının boyutları 15 m x 7 m 'dir. Burada
Göbeklitepe’de olduğu gibi T şeklinde taşlara da rastlanmıştır.
Genelde, dini anlam vermiş oldukları hayvanların figürleri heykellere çizen dönemin
insanları, Nevali Çori'de ilk defa insan figürlerini heykellere işlemiştir.
Avcı toplayıcı bir şekilde yaşayan topluluğun özellikle tahıl ürünleri tarımını yapmaya
çalıştığı kefşedilmiştir.
Hallan Çemi, İnsanlığın yerleşik hayata geçiş yaptığı yerlerin başında gelmektedir.
Kazı çalışmalarında evler ve fırınlar bulunmuştur. Yapılar çember şekildedir. Çember
yapılar, inşaa edilmesi dikdörtgen yapılardan daha kolaydır.
Burada yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular, insanların ilk defa tarımla
uğraştığı ve yabani tohum ekerek mercimek ve bezelye elde ettikleri anlaşılmıştır.
Fakat bu yerleşimde yaşayan insanlar avcılık ve toplayıcılığa devam etmiştir.
Göbeklitepe’deki yapılara en çok benzeyen, İngiltere'nin Wiltshere kentinde,
Londra’nın 130 km batısında bulunan ve geçmişi M.Ö 8000 yılına kadar dayanan
asılı taşlar anlamına gelen Stonehenge tapınağıdır.
Stonehenge sahasındaki faaliyetin 11.000 yıl öncesine kadar gittiğine dair kanıtlar da
bulunmaktadır Bu dairesel yapı çok sayıda büyük taşlardan oluşmakta ve gerek
yapılışı gerekse işlevi konusunda gizemini korumakta, gömü bölgesi, tapınak,
gözlemevi, dini hac yeri, anıt gibi muhtelif amaçlarla kullanıldığına dair görüşler ileri
sürülmektedir. Yapının bir benzeri Rusya Başkurdistan'daki Uçalı Buluntuları'ndadır
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Göbeklitepe

Stonehenge

Bazı arkeologlar, Stonehenge'in yerleşim yerinden ziyade bir kilise gibi “kutsal toprak”
olduğunu belirtmişler, Bournemouth Üniversitesi'nden Profesör Tim Darvill ve Londra
Antik Çağlar Derneği'nden Profesör Geoffrey Wainwright ise, Stonehenge'in bir
“iyileştirme yeri” olarak hizmet etmiş olabileceğini de ileri sürmüşlerdir. Bölgedeki
mezar kazıları, orada gömülen insanların kalıntılarının ciddi hastalık veya yaralanma
belirtileri gösterdiğini belgelemktedir.
Birçok kültürde bazı hayvanlar farklı ve ayrıcalıklı bir muamele görmüşlerdir. Bu
hayvanlar, o kültürün kutsal inançlarında önemli bir yer tutmuş, o toplumlarda birer
dini sembol olarak görülmüşlerdir. Doğadaki denge ve gücün de bir parçasını
oluşturan bu hayvanlar, bu açıdan saygın bir yere konulmuşlardır. İnsan ile hayvan
arasındaki ilişkide, kutsal sayılan hayvan bütün bir topluluğu temsil etiği için bu
hayvan kesinlikle öldürülmüyor, eti yenmiyor, her ferdin ruhunun bir parçası kabul
ediliyordu. Kaplumbağa, birçok doğu toplumunda, özellikle de Japonya'da çok kutsal
bir hayvan, Şamanizmin yaygın olduğu Laponya'da da geyik, Pasifik Okyanusu'ndaki
sayısız adacıklarda yaşayan yerli halka göre, köpekbalıkları insan ruhu taşıyan yaratıklar, keza inek Hindistan'da kutsal sayılıyor ve tüm iyiliklerin anası olarak kabul
ediliyor, Hindistan'da kutsallığını sürdüren bir başka hayvan yılan, sürekli deri
değiştirdiği için Doğu toplumlarında ölümsüzlüğün de simgesidir. Birçok Kızılderili
kabilesine göre, Amerika’daki dağ aslanları olarak nitelendirilen pumalar yaşayan
canlıların en güçlüsü olması nedeniyle kutsaldır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Antik çağda da birçok hayvan kutsallaştırılmış olup, örneğin şifa veren hayvanlar
olarak bilinen köpekler, Tıp Tanrısı olarak bilinen Asklepius'la özdeşleştirilmiştir.
Hastaları nasıl yalayacaklarını öğrenen köpeklerin onları iyileştireceğine inanılırdı.
Köpeklerin salyası yaraların temiz kalmasını sağlıyordu; ayrıca, bir hayvanın
gösterdiği yakın ilgi, kuvvetli bir ilacın etkisine yakındı. Doktorların, şifa veren
tanrıçası Gula'nın hayvanı köpek. Güney Mısır tanrılarından Uto'nun simgeleri, yılan
ve onun baş düşmanı gelincikti. Mezopotamya'dan günümüze kalan süs
tabaklarındaki hayvan şekilleri, kutsal hayvanların hangileri olduğu konusunda
oldukça geniş bilgi vermektedir. Örneğin insan başlı bizon, köpek, aslan, ayı, insanakrep karışımı bir yaratık, ceylan, eşek vs. erkeklik ve güç sembolü olan boğanın
kutsal sayıldığı Mısır tek yer değil, bugün İspanya'nın ünlü boğa güreşleri bile eski
geleneklerin bir devamı olarak görülüyor. Eski Yunan'da da en çok adı geçen hayvan
boğaydı. Tanrılara kurban edilen hayvanların başında boğa geliyordu. Kanatlı atlar
da mitolojilerin vazgeçilmez birer parçasıydılar. Pegasus, Medusa'nın kanından
oluşmuştu. Atlara verilen değer o kadar fazlaydı ki, onları kurban etmek pek sık yapılan bir şey değildi. Poseidon için kurban edilmesi gereken atlar da kesilerek değil,
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suda boğularak öldürülüyordu. Aynı şekilde, eski Hindistan'da kurban edilen atlar da
boğularak öldürülüyor, hiç kan akıtılmıyordu, Poseidon'a kurban edilen atların etleri
yenmiyordu. Türklerde de ejderha, yılan, kurt, kartal, at, geyik gibi bazı hayvanlar
makbul sayılıyorlardı. Her ne kadar islamiyette kutsal hayvan kavramı yoksada
kurban bayramlarında koçların kesilmesi, kişilerin Allah'a yaklaşma duygularından ve
bunu sağlamak için de yoksullara yardım etmelerinden kaynaklanmaktadır. Tanrıya
birşeyler sunmak, insan kadar eski bir gelenektir. Selçuklullarda özellikle kartal, ejder,
yılan ve köpek güç ve şifa sembolü olarak görülmüştür. Büyük Selçuklu
İmparatorluğu bayrağının çift başlı kartal olarak belirlenmesi, kutsal hayvan
sayılmasından kaynaklanmaktadır.

Selçuklu Şifa taslarının merkezindeki boşlukta dört hayvan figürü bulunmaktadır.
insanın iyileşmesini sağladığına inanılan Şifa tasları üzerindeki yazıların büyük bir
bölümü Kuran’dan alıntı yapılmış olup, şifa tasının kullanım amacını açıklayıcı bilgileri
de içermektedir. Manası bilinmeyen yazılar, geometrik şekiller, yıldızlar, sayılar,
harfler, hayvan figürleri, tılsımların sembolik bir yansımasıdır. Bu tasların ön ve arka
yüzlerindeki bezemeler, Türk Kültürünün izlerini taşımakta olup, muhtelif zaman ve
yörelere ait şifa taslarında da rastlanmamaktadır.Ejder,yılan,köpek ve akrep. figürleri,
Selçukluların gezegen ve burç tasvirleri ile de uyum sağlamaktadır. Ayrıca, Orta Asya
Türkleri tarafından kullanılan hayvan takviminde ayları temsil eden hayvanlardan her
birinin Şamanizmde bir anlam ifade ettiği, bazılarının ise tılsımlı ve manevi güçleri
olduğu inancı hakimdir. Bu takvimde bulunan hayvanlar arasında, ejder, yılan ve
köpek de bulunmaktadır. Selçukluların islamiyeti kabul ettikten sonrada Şaman
inancını devam ettirdikleri ve bu hayvanları süsleme sanatında da kullandıkları
bilinmektedir. Kuran’da tasvir yasağı ile ilgili bir hüküm bulunmamakla beraber, İslam
dini başlangıcında resim ve heykel gibi putlaştırılmış nesnelere karşı
Hz.Muhammed’in hadisleri uygulamada etkili olmuştur. Daha sonraki süreçte tapınma
maksadı dışında kalan tasvirlerin yasaklanmasına ilişkin ciddi bir uygulamaya
rastlanmamaktadır.
Özellikle mitolojik hayvan figürleri içinde yer alan ejder, koruyuculuk, uğur, bereket,
bolluk, kudret, güç, iktidar gibi çeşitli sembolik anlamlar taşımakta ve Türk sanatın da
en çok kullanılan bir motif olarak öne çıkmaktadır. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk
sanatında yaygın olarak kullanılan tek ve çift başlı ejder figürü, her alanda taş, alçı,
ahşap, metal üzerinde süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. İslam sanatında ejder
tasvirleri, Türklerin islamiyeti kabülüyle çoğalmış ve Büyük Selçuklular yoluyla
Anadolu Selçuklu sanatına girmiştir. Selçuklu sanatında genellikle düğüm halinde

www.girlandkultursanat.com

www.girlandkultursanat.com
görülen ejder, yılan gibi pullu gövdeli, ayaksız olabileceği gibi sadece ön ayakları
olan, kanatlı veya kanatsız şekilde de olabilmektedir. Ejder figürü, Selçuklu sanatında
çoğunlukla çift olarak uygulanmıştır. Cizre Ulu Camiinin sanat harikası olan kapısının
üzerinde iki adet bulunan ve 1969 yılında biri Danimarka’ya kaçırılan, diğeri
İstanbul’da Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenen ejder figürlü Kapı tokmağı,
yapıyı kötülüklerden koruyan bir sembol olarak düşünülmüş olup, XI ve XII.
Yüzyıllarda Anadolu Selçuklu sanatında buna benzer ejder ve yılan figürleri çok
yaygın olarak kullanılmıştır. Yılanlı tılsımların hastalıklara karşı çok kuvvetli tesiri
olduğu yaygın bir inanıştır. Yılanı ölümsüzlük sembolü olarak gören toplumlar da
bulunmaktadır. Tıp ve Eczacılık amblemlerinde de yılan figürü ön plandadır.Akrep
tılsımının da, kötülüklerden ve düşmanlardan koruduğuna inanılmıştır.Çağlar
boyunca önemli bir tılsım simgesi olarak kullanılmıştır.Keza köpek de koruyucu
olarak bilinmektedir. (girlandkultursanat.com)

Şifa taslarındaki ejder figürü

Cizre Ulu Camiinin Ejder figürlü Kapı Tokmağı

Hunlarda ve İskit - sakalarda da yılan ve ejder kutsal bir varlık olarak kabul görmüş,
özellikle ejder gücün, ihtişamın gizemin sembolü olmuştur. Fars kökenli bir efsane
olan Şahmeran, hem Türk kültüründe hem de dünyanın dört bir yanında birçok
hikayeye kaynak olmuştur. Belinden aşağısı yılan üstü insan formunda olan bu
gizemli efsane karakteri, Kürt mitolojisinin de en ünlü figürlerden biridir ve iyiliği
sembolize eder.

Şahmeran
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Göbeklitepe’deki bir sütun üzerinde, akrep, akbaba, yılan, kuş ve çeşitli
figürler vardır. Yılanlar Göbeklitepe’deki en yaygın motiftir. Yılanlar
genellikle mitolojideki ölüm veya yıkımın bir göstergesidir. Bazen de
yeniden doğum ve iyileşmeyi tasvir etmek için kullanılmı ştır.

Neolitik dönemlerde görülen tanrıca ve kadın formlarının üzerinde sıkça rastlanılan
yılanımsı şekiller ve spiraller, doğum – üreme olgusunun birer göstergesidir. Yılan
figürü, doğum ve üremenin bir sembolü olmanın yanı sıra dünyanın birçok yerinde
olumlu, koruyucu ve uğurlu sayılan bir hayvandır. Aynı zamanda yeniden doğmanın
da bir sembolüdür

Bazı araştırmacılara göre, sütunlar üzerindeki hayvan figürleri genellikle
takım yıldızlarını temsil eder. Göbeklitepe, sahip olduğu işlevlerin yanı sıra
bir tepenin üstünde inşa edilmesi nedeniyle gözlemevi olarak
kullanılmıştır.
Yılanlar ve sitilize şekillerine, ilk çağlardan günümüze kadar çeşitli
anlamlar yüklenmiştir ve halen günümüzde sembolize edilerek karşımıza
çıkmaktadır. Yılan, tıp, diş hekimliği, farmakoloji, toksikoloji gibi bilim
dallarının sembolleri ve ayrıca birçok ilaç firmasının amblemi olmuştur.
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Asklepius

Asklepius

Sağlık kuruluşları tarafından kullanılıyor da olsa Caduceus aslında Hermes'i
simgelemektedir. Mitolojiye göre Hermes'e, abisi Apollon'un verdiği asa, uyuşmazlık
içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne sahiptir. Hermes yeni asasını
denemek için birbirlerine öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar
kavgalarını unutup, asanın etrafına sarılırlar ve o günden sonra hep asanın üzerinde
kalırlar. Caduceus’ta yılanlardan biri dişiliği, diğeri erkekliği sembolize etmektedir.

Caduceus

Tıp Sembolü

Sümerlere ait vazo

Mısır kültüründe “tıp” kelimesinin orijinini aldığı Teb (thebai) şehrinin totemi yılandır.
Burası mısır’ın en önemli tıp merkezidir. Mısır’da yılan ilahi bir varlık sayılmaktadır.
kudretli ve kararlılık göstergesi olarak görülmüş ve bu nedenle hükümdarlar
başlarında kobra ile tasvir edilmiş ve bazı tapınakların girişlerinde yine kobra tasvirleri
kullanmışlardır. Yılanda doğurganlık özelliği olduğu yaygın bir inanıştır.
Mezopotamya’da yılan betimlemeleri, Mısır’da da olduğu gibi sıkça kullanılmıştır.
Yılanın tıp sembolü olarak ilk defa Sümerliler tarafından kullanıldığı yaygın görüştür.
Bu görüşü destekleyen arkeolojik kanıtlar ise; Lagaş kazıları sırasında bulunan bir
vazodur. Bulunan bu vazo hekimliğin sembolünün Grek’ler den değil, Sümerler’den
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geldiğini gösteren bir buluntudur. M.Ö. 2600 yıl önce kral Gudea devrinde yapılmış
bu vazo üzerinde iki cin kabartması arasında bir ağaca sarılmış iki yılan
görülmektedir Yılan Sümer panteonunda /tanrıların tapınağı) Ningişzida adlı ilahın da
sembolüydü. Gudea simgesi boynuzlu yılan (başmu ejderi) olan Ningişzeda’yı kendi
koruyucu tanrısı olarak ilan etmiştir.
Yılana, Mezopotamya’da kutsallık kazandığı gibi koruyucu anlamlarda yüklenmiştir.
Özellikle yılan, ejder; Akad döneminden Hellenistik döneme kadar çeşitli tanrıların
sembolü olmuştur. Özellikle koruyucu, büyülü bir melez hayvan olarak temsil
edilmiştir. En güzel örnek İştar kapısını süsleyen yılan ejder Muşhuşşu’dur.(Arkeolog
ve Sanat Tarihçi Gonca Tutuk)
Bir insanı kısa sürede öldürebilen kobra zehri sağlık ve bazı diğer alanlarda
kullanılmaktadır.
Yılan zehrinin iyileştirici etkisi olduğu kanısı yüzyıllardır
sürmektedir. Yılan zehri antik çağlardan beri melankoli, öksürük, egzama, iktidarsızlık
ve veba gibi çok çeşitli problemlerin tedavisinde kullanılmıştır.Anadolu da yılanın halk
hekimliğinde, vücut şişlikleri, yılancık hastalığı, göz yılancığı, yaralar, yel, baş ağrıları,
diş ağrıları, mide ağrıları, doğum sancıları, çıbanlar, siğiller, mayasıl, sivilceler,
egzamalar, kaşıntılar, cüzzam, sıtma, kabakulak, havale, çeşitli deri hastalıkları, idrar
yolu hastalıkları, tüberküloz, kemik veremi, frengi, iktidarsızlık, nefes darlığı, sarılık,
romatizma ağrıları, böbrek rahatsızlıkları, boğaz ağrısı, göz hastalıkları, kellik, akrep
sokması; ruhsal hastalıklar ve delilik gibi fiziksel olmayan rahatsızlıklarda da
kullanıldığı görülmektedir. Diğer taraftan Yılan zehri üretimi, belirli laboratuar
koşullarını gerektiren bir işlem olup bunun için alınması gereken izinler ve yerine
getirilmesi gereken yasal yükümlülükler vardır.

Köpek Figürü

Muşhuşşu

Ejder benzeri Figür

Göbeklitepe’de, Monolit kayaların üzerinde en öne çıkan figür "Köpek" figürleridir.
Köpek figürlerinde, köpeğin gövde kısmının genellikle normalden uzun resmedilmiş
olması "Canis Majoris" ( Büyük Köpek ) olarak bilinen Sirius Takımyıldızının
sembolize edildiği izlenimini oluşturmaktadır.
Bir taşın üstünde ejder veya timsaha benzeyen yaratık figürü mevcuttur.Arkeozoolojik
bilgilere göre Fırat ve Dicle’de timsah benzeri bir hayvana hiç rastlanmamıştır.
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Prof. Klaus Schmidt’e göre leopar olarak nitelendirilen yaratık

Prof. Klaus Schmidt, yukarıda fotoğrafı bulunan hayvanın büyük olasılıkla bir leopar
olduğunu ileri sürmüştür. Görünüşe göre bu hayvan leopardan ziyade bir sürüngene
benzemektedir.
Göbeklitepe’deki taşların üzerinde bulunan hayvan motifleri, buranın sadece tapınak
değil, aynı zamanda başka amaçlarla kullanılmış olabileceği ihtimalini de akla
getirmekte olup, sadece avcılıkla izah edilebilir mi? Bazı araştırmacıların gözlemevi
tanımlamaları M.Ö 12.000 yıl öncesi için ne kadar gerçekçi olabilir? Göbekli tepede
totemlerin mevcudiyeti, bazı inanışların olduğunu kanıtlamaktadır. T şeklindeki
taşlarım insan sembolleri olduğu, hayvan motiflerinin de insanların muhafızı olduğu
düşüncesi sadece bir varsayım olarak kabul edilebilir. Hayvanların insanlar
üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, göbeklitepe’nın bir tapınak, bir gözlemevi, bir
şifahane veya hepsini kapsayan bir işlevi olması düşünülemez mi? Arkeolojik
çalışmalar ilerledikçe bilinmeyen birçok hususun açıklığa kavuşturulması imkan
dahilindedir. Bunlar aydınlatıldıkça insanlık tarihi de bir o kadar belirlenebilecektir.
Ancak, bu konunun sadece arkeologlarla çözülmesi yetersiz kalabilecektir. Bu
nedenle zoolog, jeolog, antropolog gibi bilim adamlarının da çalışmalara katılarak çok
yönlü bir araştırma yapılmasında ve yayınlanmasında yarar görülmektedir.
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