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Rus Arkeolog Sklarov, eğer dünya tarihi yeniden yazılacak olursa, bu 
hareketin başlangıç noktasının Türkiye toprakları içerisinde olduğunu söyledi. 
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Oda TV’de yer alan habere göre, Hattuşaş'taki kazılar esnasında heyecan 
verici keşiflerle karşılaştıklarını belirten Sklarov, şu açıklamalarda bulundu: 

“Geçen ağustos ayında Tükiye'ye gittiğimizde Hattuşaş kazı bölgesini ziyaret 
ettik.Anladığımız kadarıyla orada İngiliz arkeologlar çalışıyor çanak çömlek 
arıyor. Çevreye bakınırken bizi bile inanılmaz şaşırtan bir keşif yaptık. 
Mısır'daki piramitler bile Hattuşaş'ta bulduğumuzun yanında gölgede kalıyor. 

Yerden çıkıntı biçimindeki monolit granit taşların mekanik usulle kesildiğini 
gösteren izi bulduk. Binlerce yıl önce bu izi bırakan Yuvarlak Abraziv Disk 
neden yapılmışsa , sert taşı tereyağı gibi kesmiş ve bu günümüzde dahi taklit 
edilemez. Çünkü dünya genelinde böyle bir disk mevcut değildir” 
TARİH YENİDEN YAZILACAK 

Göbeklitepe'nin M.Ö. 11. yüzyılda cilalı taş devri olarak bilinen zaman 
diliminde kurulduğunu belirten Sklarov, açıklamalarına şu şekilde devam etti: 
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”Uzman olmaya gerek bile yok… 65 milyon yıl önce yok olan dinozor 
resimlerinin, 13 bin yıl önce ilkel taş devri kabileleri tarafından inşa edilmiş 
olduğu iddia edilen yapının içinde ne işi var? Taş devri insanı yerin 
yüzeyinde dinazor iskeleti buldu diyelim, o iskelet dokuyla donatıldığında 
ortaya böyle bir şekil çıkacağını nereden ve nasıl biliyordu. Tapınak 
duvarlarında gördüğümüz hayvan resimlerinin ördek olmadığı kesin. Hatta 
burasını asıl inşa eden ve kullanan ev sahiplerinden sonra ikinci bir Kültür 
toplumu, tıpkı Mısır piramitleri örneğinde olduğu gibi farklı amaçla burayı 
kullanmış. Sütunlardan birinin temelinde dış bir etkenle kopan iki dinozorun 
kafaları daha sonra çok daha ilkel bir teknolojiyle taş taşa sürterek onarılmak 
istenmiş. 

Emin olduğum tek şey tüm bu yapıların şimdiki insanın eliyle yapılmadığı. 
Asıl ev sahipleri uzaydan mı geldi yoksa bilinen zamanlar öncesinde 
dünyamızda gelişen bir önceki uygarlık tarafından mı yapıldı sorusunun 
yanıtı bende yok. Sadece %50'den fazla olasılıkla bundan yaklaşık 15-17 bin 
yıl önce dünyamızda o eski uygarlıklar neyse aralarında ‘Tanrılar Savaşı' 
adını verdiğim bir ihtilaf yaşandığı kesin. Böyle bir savaşın izlerine Peru, 
Bolivya, Arjantin ve Türkiye'deki antik yerleşim bölgelerinde rastlamak 
mümkün… Ancak %100 emin olduğum bir şey var o da tarihin yeniden 
yazılması gerektiği…” 
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