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GÖBEKLİTEPE
THE GATHERING
Yüzyılın en heyecan verici arkeolojik buluntusu gün yüzüne 
çıkarıldığından beri tüm dünyada ilgi odağı. Bu nedenle 
kimi zaman Göbeklitepe sansasyonel, abartılmış söylemlerin 
merkezinde yer alıyor. The Gathering sergisi tüm bunların 
dışında, ziyaretçilerin içselleştirilmiş duygularına seslenerek, 
geçmişe yönelik zihinsel bir yolculuk sunuyor. İnsanlık tarihi-
nin en heyecan verici yapısını inşa eden toplumu ve o kadim 
zamanlarda insan olmayı deneyimlemek için daha önce 
böyle bir şansınız olmamıştı. 
 
İlk 10 günde 4000 misafir tarafından ziyaret edilen The Gat-
hering sergisi; ışık, renk, koku ve içerdiği hikaye ile birçok 
duyunuza aynı anda hitap ediyor. Alışık olduğunuz dünyayı 
terk ederek, neolitik zamanda bir gece yürüyüşüne çıkacak, 
o dönemin sembolik dünyasına tanıklık edecek ve 12.000 yıl 
önceki insanın gizemli macerasına ortak olacaksınız. O dö-
nemde yaşamış olan insanın perspektifinden bir bağlam 
oluşturarak, dünle bugün arasında  yeni anlamlar keşfetmeye 
hazır olun. The gathering sergisinin temel amacı , ziyaretçile-
re sansasyonel, abartılmış veya ‘’kesin gerçekler’’ sunmak 
yerine, sorulacak yeni sorulara ilham vermektir. 

The most exciting archaeological find of the century has 
been the focus of attention ever since it was unearthed. 
Therefore, Göbeklitepe is sometimes at the center of 
sensational, exaggerated discourses. Apart from all this,  
The Gathering exhibition offers a mental journey into the 
past,adressing the inner feelings of visitors. This is your first 
opportunity to experience the ancient community that built 
the most fascinating structure of human history.

The Gathering exhibition, which was visited by 4000 guests 
in the first 10 days; provides a multisensorial experience with 
its light, color, smell and story, it. You will leave the world you 
are accustomed to, take a night walk in the Neolithic time, 
witness the symbolic world of that time, and become a 
partner in the mysterious adventure of people 12,000 years 
ago. Get ready to explore new meanings by creating a 
context from the perspective of the people who lived in that 
period, building bridges between yesterday and today. The 
main purpose of The Gathering exhibition is to inspire 
visitors to ask new questions instead of presenting 
sensational, exaggerated or ’’ definite facts’. 
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12.000 YIL ÖNCESİNDEN BUGÜNE
VAROLUŞ ÜZERİNE SORGULATAN
SERGİ DENEYİMİNİ KEŞFEDİN. 
DISCOVER THE EXHIBITION EXPERIENCE
THAT HAS QUESTIONED ITS EXISTENCE
FOR OVER 12,000 YEARS. 



Bereketli hilalin kalbinde yükselen kireç ta-
şından oyma sütunlar tüm dünyanın tarihe 
ve insana olan bakış açısını değiştirdi. 
11.600 yıl önce insanlık tarihinin epik başa-
rılarından biri olan Göbeklitepe, dünyanın 
en ünlü tapınakları olan Mısır Piramitleri'n-
den 7.500 yıl ve İngiltere'deki Stonehen-
ge'den 8.000 yıl önce inşa edilmiş olması 
nedeniyle içerdiği gizem, tüm dünyada 
büyük bir merak uyandırdı. 
 
Kazılarla birlikte, yerleşik yaşama geçişle 
ilgili bilinen tüm bilgileri alt üst eden bulun-
tular ortaya çıktı. Herhangi bir gelişmiş 
teknik ve teknolojiden yoksun olarak, dikile-
bilmesi için devasa bir organizasyon ve iş 
birliği gerektiren 60 tonluk taşlar ne ifade 
ediyor? Avcı toplayıcıların, doğanın tüm zor-
luklarına karşı, bu yapıyı inşa etmelerindeki 
motivasyon ne idi? 11.600 yıl önce neolitik 
insanın sembolik dünyası bizlere ne ifade 
ediyor?

These limestone carved pillars, located at 
the heart of the fertile crescent, have 
changed the world's view on history and 
humans. Göbeklitepe, as a 11.600 year old 
epic success of humankind, triggers a uni-
versal enthusiasm. The ancient worship 
place is  7.500 years older than Egyptian 
pyramids and 8.000 years older than Stone-
henge of England.

 
Excavations revealed findings that have 
completely changed our understanding 
about sedentary life. These 60 ton stones 
were erected entirely by the power of man 
without any advanced modern technology. 
This was only made possible through organ-
ization and cooperation.  What do these pil-
lars mean? What motivated these ancient 
people to construct this monumental struc-
ture despite the harshness of nature? What 
does the symbolic world of neolithic man 
mean to us 11,600 years ago?

“GÖBEKLİTEPE İLKLERİN ÖTESİN-
DE ORGANİZASYON VE HAYAL 
GÜCÜNÜN ESERİ.”

Tapınakların amacının tam olarak ne olduğu 
cevaplanmayı bekleyen ve muhtemelen yıl-
larca sürecek araştırmaları gerektirecek gi-
zemler. Kesin olan Göbeklitepe yeryüzünde-
ki bulunan ilk tapınak, temsil ettiği anlam 
itibariyle farklı avcı toplayıcı grupları bir 
araya getiren bir mabed, insanlığın kültürel 
evriminin dönüm noktası olduğudur.  
 
Elinde sadece taşlarla, yaşadığı dünyayı bu 
denli karmaşık tasvir edebilen insanlar, 
modern dünyanın ‘’ilkel!’’ kabul ettiği bu 
gruplardı. Göbeklitepe ilklerin ötesinde Or-
ganizasyon ve hayal gücünün eseri. İnsanın 
DNA’sına kodlanmış olan yaratıcılık ve üret-
kenlik duygularının, belki de insanlık tarihin-
deki zirve noktası. Doğada kendi halinde 
karmaşık bir organizma iken, bir araya gele-
rek meydan okuyan ve kendi ırksal kaderini 
yazmaya cesaret eden insanlığın en çarpıcı 
örneği.

GÖBEKLITEPE IS THE WORK OF 
ORGANIZATION AND IMAGINA-
TION BEYOND THE FIRSTS.

The purpose of the temples is yet to be dis-
covered. The subject probably requires 
years of research. Certainly however, 
Göbeklitepe is the first temple to be discov-
ered and the turning point of cultural evolu-
tion. It has also united different hunter-gath-
erer groups due to its spiritual significance.

 
 
With only stones in hand, people who can 
portray the complex world they live in were 
the people that the modern world regarded 
as "primitive!". Göbeklitepe is the work of 
organization and imagination beyond the 
firsts. It is the human centered pinnacle of 
creativity and productivity that is encoded 
into the human DNA. It is the most striking 
example of mankind, who is a complex or-
ganism in nature in its own right, which 
challenges it to come together and dare to 
write its own racial destiny.
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İnsanlık tarihinin en heyecan verici yapısını 
inşa eden toplumu ve o kadim zamanlarda 
insan olmayı deneyimlemek için daha önce 
böyle bir şansınız olmamıştı. 
Cer Modern ve dijital müzeler geliştiren 
Reo-tek ortaklığıyla ortaya çıkan The Gathe-
ring sergisi büyük bir iş birliği ve emeğin 
eseri; tıpkı Göbeklitepe gibi. İnsanlık tarihin-
deki büyük sıçramaların her birinde ortak 
bir amaç ile birlikte hareket eden insanları 
görürüz. Karanlık ve vahşi doğa ile çevrele-
nen insanın ortak gaye ile bir araya gelip 
dikili taşlar üzerinde medeniyetlerin temeli-
ni attığı bu muhteşem yapı sizi “Göbeklite-
pe, The Gathering” sergisinde bir araya top-
lanmaya çağırıyor. Ayrıca bu sergi ile Gö-
beklitepe dünya dijital mirasındaki yerini 
alıyor.

This is your first opportunity to experience 
the ancient community that built the most 
fascinating structure of human history. The 
Gathering exhibition, developed by Cer 
Modern and Reo-tek, is a product of a great 
amount of labor and cooperation, just like 
Göbeklitepe. When we take a look at human 
history's biggest turning points, we come 
across to people who work together for a 
common purpose. The people who were 
surrounded by darkness and wild nature got 
together and built these pillars of civiliza-
tion. “Gobeklitepe, The Gathering” exhibi-
tion invites us to literally gather around an 
ancient moment in time and space. Moreo-
ver, Göbeklitepe joins world's digital herit-
age with this exhibition.
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BU MUHTEŞEM YAPI SİZİ
“GÖBEKLİTEPE, THE GATHERING”
SERGİSİNDE BİR ARAYA 
TOPLANMAYA ÇAĞIRIYOR. 

“GOBEKLITEPE, THE GATHERING”
EXHIBITION INVITES US TO 
LITERALLY GATHER AROUND 
AN ANCIENT MOMENT IN TIME 
AND SPACE. 
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A UNIQUE APPROACH TO THE STORIES 
HIDDEN UNDER STONES RISING TO THE SKY.

GÖĞE YÜKSELEN TAŞLARIN ALTINDA
GİZLENEN HİKAYELERE BENZERSİZ BİR YAKLAŞIM.  



SERGİ BÖLÜMLERİ
EXHIBITION SECTIONS



The gathering sergisi, ziyaretçilerine 12.000 yıl 
önceki insanın dünyasını deneyimletmeyi 
amaçlar. 4 farklı bölümde  koku, ses ve projeksi-
yonlardan yansıyan tasarımlar, neolitik insanın 
korkularının, ritüellerinin ve sembolik dünyası-
nın, ziyaretçiler tarafından içselleştirilmesini 
sağlar ve bu sayede insanları algısal bir zaman 
yolculuğuna çıkarır. 

The gathering exhibition aims to give visitors the 
experience of the human world 12,000 years 
ago. Designs reflected from the odor, sound and 
projections in 4 different sections enable the 
visitors to internalize the fears, rituals and 
symbolic world of the Neolithic by visitors and 
thus take people on a perceptual time journey.

KADİM ZAMANLARDA
SIRADAN BİR GÜN

ORDINARY DAY 
IN ANCIENT TIMES



DOĞADA TEK BAŞINA

Bu alan avcı toplayıcıların vahşi doğadaki 
yaşamlarına dair bir deneyim alanıdır. Amacı 
ziyaretçileri alışık oldukları günümüzün ay-
dınlığından çıkarıp, doğada savunmasız ol-
dukları bir gece yürüyüşüne çıkarmak, aynı 
zamanda tarım ve yerleşik hayata geçmeden 
önceki insanların doğada dağınık olarak sür-
dürdükleri yaşama dikkat çekmektir. 

ALONE IN NATURE

This is an experience of the wildlife of 
hunter gatherers. Its aim is to take visitors 
out of the familiar light of today, to take a 
night walk in which they are vulnerable in 
nature, and also to draw attention to the life 
of the people living before agriculture and 
settled life.
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İLK TOPLANMALAR

İkinci bölümde bulunan koniler, onların ha-
yatlarında büyük öneme sahip gündüz gece 
döngüleri, ay ve güneşin devinimleri ile ziya-
retçilerin bir araya geldiği ve avcı toplayıcıla-
rın sembolik dünyalarına tanıklık ettiği ilk 
toplanma alanlarını temsil eder. Bu bölümde 
yer alan sesli anlatım ise o dönemde yaşa-
mış olan kişinin perspektifinden bir bağlam 
oluşturarak etrafında gerçekleşen döngüler-
le yeni anlamlar üretmeyi hedefler. Bu alanın 
amacı ziyaretçilere kesin gerçekler sunmak 
değil, yeni anlamlar ürettirmek ve yeni so-
rulara ilham vermektir.

FIRST GATHERINGS

The cones in the second section represent 
the first gathering areas where visitors come 
together and witness the symbolic worlds of 
hunter gatherers. The audio narrative in this 
section aims to create new contexts by 
creating a context from the perspective of 
the person who lived in that period. The aim 
of this field is not to present certain facts to 
the visitors, but to produce new meanings 
and to inspire new questions.
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TOPLANMAYA GİDEN KESİŞEN YOLLAR

Buradaki temsil, insanların Göbeklitepe coğ-
rafyası etrafındaki hayat döngülerinin bir 
görselleştirmesini sunmayı amaçlar. Yalnız-
lıkla başlayan yolculuklarda kimi zaman eksi-
len hayatlar, kimi zaman çoğalır. Farklı yollar, 
zaman zaman kesişir. Zaman zaman ayrılır. 
Kesişen yollar ve kalabalıklar son toplanma-
ya doğru akarlar. Bu döngünün bir başı sonu 
yoktur, döngüsel bir anlatım şeklinde tasar-
lanmıştır.

CROSSROADS TO THE GATHERING

The representation here aims to provide a 
visualization of the life cycles of people 
around Göbeklitepe. The journeys that 
begin with loneliness, sometimes 
decreasing lives, sometimes increase. 
Different paths sometimes cross. sometimes 
they are separated. The intersecting roads 
and crowds flow into the last gathering. This 
cycle has no beginning and no end, it is 
designed as a circular expression.
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TOPLANMA 

Bu alan insanlığın bu gizemli macerasının bir 
özetiyle başlar. The Gathering sergisi 360 
derece projeksiyondaki insanların toplanma-
sının da ötesinde ziyaretçileri de belli bir 
amaç etrafında toplayarak dönem insanı ve 
günümüz insanı arasında bir köprü kurmayı 
hedefler.

THE GATHERING 

This field begins with a summary of this 
mysterious adventure of humanity. The 
Gathering exhibition aims to build a bridge 
between the people of the period and 
today's people by gathering the visitors 
around a certain purpose beyond the 
gathering of people in 360 degree 
projection.
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CERMODERN SERGİ YERLEŞİM PLANI
EXHIBITION SETTLEMENT PLAN AT CERMODERN

DOĞADA TEK BAŞINA
ALONE IN NATURE

İLK TOPLANMALAR
FIRST GATHERINGS

TOPLANMAYA GİDEN
KESİŞEN YOLLAR

CROSSROADS
TO THE GATHERING

TOPLANMA
THE GATHERING



06

A MYSTERIOUS JOURNEY

OF HUMANKIND

İNSANOĞLUNUN
GİZEMLİ MACERASI



SERGİ GEREKSİNİMLERİ
EXHIBITION REQUIREMENTS



A TİPİ YERLEŞİM 
LOCATION OF TYPE A

20 m

20 m
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• ALAN / AREA : 20m x 20m - 400m² 
  
• TAVAN YÜKSEKLİĞİ / CEILING HEIGHTS: 650 cm 
  
  
• PROJEKTOR SAYISI / NUMBER OF PROJECTORS : 9 
  
  
• SUNUCU SAYISI / NUMBER OF SERVERS : 1

TOPLANMA
THE GATHERING
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B TİPİ YERLEŞİM
• ALAN / AREA : 20m x 40m - 800m² 
  
• TAVAN YÜKSEKLİĞİ / CEILING HEIGHTS : 650 cm 
  
  
• PROJEKTOR SAYISI / NUMBER OF PROJECTORS : 16 
  
  
• SUNUCU SAYISI / NUMBER OF SERVERS : 2

40 m

20 m

LOCATION OF TYPE B
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DOĞADA TEK BAŞINA
ALONE IN NATURE

TOPLANMA
THE GATHERING
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C TİPİ YERLEŞİM60 m

LOCATION OF TYPE C

20 m

17

• ALAN / AREA : 20m x 60m - 1200m² 
  
• TAVAN YÜKSEKLİĞİ / CEILING HEIGHTS: 650 cm 
  
  
• PROJEKTOR SAYISI / NUMBER OF PROJECTORS : 20 
  
  
• SUNUCU SAYISI / NUMBER OF SERVERS : 2

DOĞADA TEK BAŞINA
ALONE IN NATURE

TOPLANMA
THE GATHERING

İLK TOPLANMALAR
FIRST GATHERINGS



www.reo-tek.com

DETAYLI BİLGİ ve İLETİŞİM
info@reo-tek.com +90-312-2101755


