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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Arkeoloji

Yi¤idi Kemi¤ine Sor

Eski M›s›r’da
Camc›l›k
Tarihi kan›tlar›n ﬂimdiye kadar,
hammaddelerin iﬂlenerek cam haline
getirildi¤i ilk yerin Mezopotamya oldu¤unu
göstermesine karﬂ›n yeni bulgular, ayn›
tarihlerde eski M›s›rl›lar›n da bu de¤erli
mal› büyük miktarlarda üretti¤ini ortaya
koydu. Londra’daki University College’dan
Thilo Rehren ile, Almanya’daki Pelizaes
müzesinden Edgar Pusch, Nil deltas›n›n
do¤usundaki Qantir’de MÖ 1250 y›llar›ndan
kalma büyük bir cam üretim merkezi
keﬂfettiler.
Kal›nt›lar M›s›rl› üreticilerin iki aﬂamal› bir
süreç uygulad›klar›n› gösteriyor. ‹lk
aﬂamada silikat ve soda bak›m›ndan zengin
otlar›n külü kar›ﬂt›r›larak, büyük olas›l›kla

Uzun Ömürlü Ayakkab›

kilden küpler küpler içinde 900 derece
s›cakl›kta bir ön ›s›tmaya tabi tutuluyor,
kat›laﬂan kar›ﬂ›m ezilip toz haline
getirildikten sonra y›kan›yor ve toza boya
kat›l›p özel kaplarda 1000 derece s›cakl›¤a
kadar ›s›t›larak büyük cam külçeler elde
ediliyordu. Daha sonra üreticiler bu
yuvarlak külçeleri, onlar› yeniden eritip
kal›playarak ya da üfleyerek parfüm ﬂiﬂeleri
ya da süs eﬂyalar› haline getiren cam
sanatç›lar›na gönderiyorlard›.

“Dilin kemi¤i yoktur” derler; ama
anlaﬂ›lan kemi¤in dili var. S›k s›k
tekrarlanan güçlü hareketler kemiklerin
strese tepki olarak bükülmesine ve
kal›nlaﬂmas›na neden olur. Bradford
Üniversitesi’nden (‹ngiltere)
araﬂt›rmac›lar Jill Rhodes ve
Christopher Knusel, ortaça¤larda k›l›ç
talimlerinin iskeletlerde çarp›lmalara yol
açaca¤› varsay›m›n› s›namak üzere baz›
mezarlarda inceleme yapm›ﬂlar.
York kenti mezarl›¤›nda 10. ve 16.
yüzy›llar aras›nda k›l›ç yaralar›ndan
ölmüﬂ on erke¤in iskeletlerini inceleyen
araﬂt›rmac›lar, sa¤ kollar›n›n
günümüzde beyzbolda top f›rlatan
oyuncular›nki gibi kal›nl›k ve biçim

Science, 17 Haziran 2005

‹ngiliz arkeologlar, Exeter kentinin
yak›nlar›nda bir çak›l oca¤›nda 2500 y›ll›k
deri bir ayakkab› buldular. Bir su kayna¤›na
aç›lan kuyunun a¤z›na yerleﬂtirilmiﬂ içi
oyulmuﬂ bir kütü¤ün içinde bulunan
ayakkab›n›n bozulmadan bu kadar uzun
süre dayanmas›, içi çamur dolan kütük
içindeki havas›z ortama ba¤lan›yor.
Arkeologlar, ayakkab›n›n 30 cm boyunda
olmas›na bakarak sahibinin bir erkek
oldu¤unu düﬂünüyorlar.
Science, 27 May›s 2005

Mozaikte Yaz›l› Tarih
Libya k›y›s›ndaki eski Roma kenti
Leptis Magna’n›n y›k›nt›lar› aras›nda
bulunan bir mozaik, boyutlar› ve
içeri¤iyle arkeologlar› ﬂaﬂ›rt›yor.
2000 y›ll›k mozaik panonun uzunlu¤u
9 metre. Yak›nlardaki bir amfitiyatrodaki
kanl› “e¤lence”leri betimleyen
panoramik mozaikte bir gladyatör
öldürdü¤ü rakibiyle bir arada
görünürken, bir baﬂka bölümde bir yar›ﬂ
arabas›n›n u¤rad›¤› kaza izleniyor.
Mozaik ayr›ca Roma imparatorlu¤u’nun
parçalar› aras›ndaki yak›n iliﬂkileri de
ortaya koyuyor. ‹nsanlarla güreﬂirken
görülen ay› ve geyikler, e¤lence amac›yla
Avrupa’dan Afrika’ya getirilmiﬂ ilk
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hayvanlar olmal›. Hamburg
Üniversitesi’nden arkeolog Helmut
Ziegert’e göre, rakibini alt etmiﬂ olan
gladyatörün saçlar› ve yüz yap›s›,
Almanya’dan getirilmiﬂ bir barbar›
tan›ml›yor. Araﬂt›rmac›ya göre bu,
sayg›n gladyatörlerin adlar›n›n
yaz›lmas›n›n adet olmas›na karﬂ›n,
sar›ﬂ›n savaﬂç›n›n panoda neden ads›z
b›rak›ld›¤›n› da aç›kl›yor.
Science, 24 Haziran 2005

olarak de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›n›
belirlemiﬂler. Knusel, “K›l›ç sallamak,
beyzbol topu f›rlatmaya çok benzer;
ikisi de baﬂ›n üzerinden baﬂlat›lan güçlü
hareketler” diyor. Ayn› mezarl›ktan
al›nan, do¤al nedenlerle ölmüﬂ 9 baﬂka
iskeletin kollar›ndaysa herhangi bir
farkl›laﬂma görülmemiﬂ.
Ekip ayr›ca 1461’de Towton Savaﬂ›
sonras›nda ölenlerin gömüldü¤ü bir
toplu mezarda da inceleme yapm›ﬂ.
‹ncelenen 13 iskelette daha farkl› bir
de¤iﬂim kendini göstermiﬂ. Bu
iskeletlerde e¤ilip kal›nlaﬂm›ﬂ olanlar
sol kollar. Knusel’e göre bu iskeletler
uzun yaylar› sol kollar›yla tutan
okçulara ait olabilir.
Science, 3 Haziran 2005

