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Arkeoloji

Çin Yaz›s›na Kaplumba¤a H›z›
ﬁimdiye kadar Çin’de yaz›n›n, öteki
uygarl›k merkezlerine göre hayli geç
ortaya ç›kt›¤› düﬂünülüyordu. Nedeni,
ilk yaz›n›n Sümerler taraf›ndan
yaklaﬂ›k 5200 y›l önce icat edilmesine
karﬂ›l›k, ilk yaz›l› Çin belgelerine
bundan 200 y›l sonra, MÖ 1200
y›llar›nda rastlanmas›.

ﬁimdiyse bir grup Çinli ve Amerikal›
bilimadam›, karakterlerden oluﬂan
Çin yaz›s›n›n bundan 8000 y›l
öncesinden itibaren evrimleﬂmeye
baﬂlad›¤›n› öne sürüyorlar. Hefei
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden
arkeolog Xueqin Li ile, New York’taki
Brookhaven Ulusal

Tarihin Yeni
Dostlar›
Mimarlar, tarihi
yap›lar›n iklim
koﬂullar› ve hava
kirlili¤inin etkisiyle
gözleri önünde
erimesi karﬂ›s›nda
ﬂimdiye kadar
çaresizdiler. Ama art›k,
kalabal›k bir ordu,
yard›mlar›na yetiﬂmiﬂ
görünüyor: Mikroplar…
Kireçtaﬂ›, dolomit ve
mermer, havan›n, suyun,
rüzgar›n ve kirlili¤in
etkisine özellikle aç›k olan mineraller.
Nedeni, delikli yap›da olmalar›. Son
birkaç y›ld›r araﬂt›rmac›lar karbonat
salg›layan bakteriler kullanarak,
aﬂ›nan yap›lar›n yüzeylerini sert bir
kalsiyum karbonat katman›yla
örtmeyi denediler. Ancak, sonuç
istendi¤i gibi olmad›. Çünkü
salg›lanan mineral, taﬂtaki
mikroskopik delikleri t›k›yor, içeride
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hapsolan rutubet de
çürümeyi
h›zland›r›yordu.
ﬁimdiyse, Granada
Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar bolca
bulunan bir toprak bakterisi olan
Myxococcus xanthus’la, ‹spanya’da
tarihi yap›lar›n genellikle inﬂa edilmiﬂ
oldu¤u kireçtaﬂ› üzerinde yapt›klar›
deneylerde umut verici sonuçlar alm›ﬂ

Laboratuvar›’ndan kimyac› Garman
Harbottle ve ekip arkadaﬂlar›,
iddialar›n› Huai ›rma¤› üzerinde 1980
y›l›nda kaz›lan ve MÖ 7. ve 6.
yüzy›llara tarihlendirilen Jiahu
yerleﬂim merkezinde bulunan
kaplumba¤a kabuklar›na
dayand›r›yorlar. Ekip, k›sa süre önce
kaz› alan›n› gezerken, mezarlardan ve
ev kal›nt›lar›ndan ç›kar›lan kemikler
ve araç gereç aras›nda kaplumba¤a
kabuklar›na rastlam›ﬂlar.
Kabuklardan 14’ünün üzerinde 9
farkl› iﬂaret bulundu¤u gözlenmiﬂ.
Gerçi iﬂaretler çizgilerden oluﬂan
basit geometrik ﬂekiller; ama
araﬂt›rmac›lar, bunlar›n Çin
yaz›s›ndaki en eski “göz” karakteri
ile, baz› say›lara benzedi¤ini
vurguluyorlar. Baz› Bat›l›
arkeologlarsa, iddiay› aﬂ›r› buluyor ve
kaplumba¤a s›rt›ndaki iﬂaretlerle, ilk
gerçek yaz› örneklerinin tarihleri
aras›ndaki büyük boﬂlu¤a iﬂaret
ediyorlar.
Science, 2 May›s 2003

bulunuyorlar. Bakterinin üretti¤i
karbonat kristalleri, mineralde mevcut
kristallere yap›ﬂmalar›n› sa¤layan bir
tür çimento oluﬂturuyor. Bu çimento
da delikleri t›kamadan çeperlerine
yap›ﬂ›yor. Yüzeyde biriken kalsitin
yönü, mevcut kristallerin yönünü
izliyor. Araﬂt›rmac›lara göre, kalsiti
sertleﬂtiren moleküller de, onu
kayan›n orijinal halinden daha sert
yap›yorlar.
Onar›m malzemesinin,
orijinal kireçtaﬂ›yla ayn›
kimyasal yap›da olmas›,
önemli bir avantaj. ﬁimdilik
tek sorun, taﬂ üzerinde
oluﬂan tabakan›n ince,
dolay›s›yla ayn› etkilere aç›k
olmas›. Ancak halen ünlü
Elhamra Saray›’nda
yürütülen deneme
çal›ﬂmalar› sonunda, "bakterilerin,
ürünlerini biraz daha derine
b›rakmalar› konusunda ikna
edilebilecekleri" umuluyor.
Science, 25 Nisan 2003

