B‹L‹M VE TEKN

Uzun dü¤üm
4 dolamal› (L)

Tek dü¤üm (s)
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8 ﬂeklinde dü¤üm
(E)
Ana sicim

Üzerinde 4 tek dü¤üm,
5 tek dü¤üm ve 2 dolamal›
uzun bir dü¤üm at›lm›ﬂ
küme pozisyonlar› bulunan
uzun bir kordon,
(4x100)+(5x10)+(2x1)=45
2 say›s›n› gösteriyor.
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lin’e göre günümüz ikili bilgisayar
kodundaki 1 ve 0’lar birbirlerinden
ba¤›ms›zken, And da¤lar›nda geçerli
ikililik (dualite) kavram›, bizim bildi¤imizden çok farkl›. Bunlardaki karﬂ›tl›klar, bir gelgit dalgas› gibi, tek
bir olgunun ters, ama birbirleriyle etkileﬂen görünümleri. Baz›lar›na göreyse, bütün bunlar, ‹nkalar› yüceltme güdüsünün yol açt›¤› zorlama yorumlar. Bu eleﬂtirmenlere göre khipular de¤iﬂik bir hesap tahtas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤il. Tart›ﬂmay› noktaland›racak tek ﬂey, khipular›n yaz› oldu¤unun kan›tlanmas›. Bunun için
de M›s›r hiyerogliflerinin çözümünü
sa¤layan ve üzerinde ayn› metnin M›s›rca ve daha önce çözülmüﬂ baﬂka
dillerle yaz›lm›ﬂ oldu¤u "Rosetta Taﬂ›"n›n bir benzeri, yani bir çeviri gerekiyor. 1996 y›l›nda Clara Miccinelli
adl› bir ‹talyan amatör tarihçinin aile
arﬂivinde, ﬂiir kaydedilmiﬂ bir khipunun ayr›nt›l› bir ‹spanyolca çevirisinin bulundu¤unu iddia etmesi heyecan yaratt›ysa da, Miccinelli’nin belgelerini baﬂkalar›n›n kullan›m›na açmamas›, umutlar› hayal k›r›kl›¤›na
dönüﬂtürdü. ﬁimdi Urton ile, matematikçi ve web tasar›mc›s› Carrie
Brezine, bir yandan kendi khipu veri
tabanlar›n› oluﬂtururken, bir yandan
da kendi Rosetta taﬂlar›n› bulma çabas›ndalar: Örne¤in Peru’nun Amazon bölgesinde tutulmuﬂ baz› ‹spanyolca metinlerin, khipular›n do¤rudan çevirileri oldu¤u düﬂünülüyor.
Science, 13 Haziran 2003
wiscinfo.doit.wisc.edu/chaysimire/ titulo2/khipus/what.htm

Kolomb
Hangi Dünyada?
Amerika k›tas›n› keﬂfeden ünlü denizcinin kemiklerini, belki de soyunu
çevreleyen sis perdesi yak›nda aralanacak. Adli t›p uzmanlar›ndan kurulu uluslararas› bir ekip, geçti¤imiz ay
‹spanya’n›n Seville kenti katedralinde, o¤lu ve kardeﬂininkiyle birlikte
Kristof Kolomb’a ait oldu¤una inan›lan mezar› da açarak kemiklerden
doku örnekleri toplad›lar. Granada
Üniversitesi’nden Jose Lorente baﬂkanl›¤›ndaki ekip, al›nan dokulardan
DNA örnekleri elde ederek, Kolomb’un ‹spanya’da m›, yoksa keﬂfetti¤i ve "Yeni Dünya" diye adland›r›lan Amerika k›tas› aç›klar›ndaki Dominik Cumhuriyeti’nde mi gömülü
oldu¤u bilmecesine kesin yan›t getirecek. Tarihçiler, Kolomb’ûn 1506 y›l›ndaki ölümünün ard›ndan ‹spanya’da gömüldü¤ünü söylüyorlar. Ancak, daha sonra ünlü kaﬂif, vasiyetinde Amerika k›talar›nda gömülmek iste¤ini yazd›¤›ndan 1537 y›l›nda kemikleri Santa Domingo katedraline
gönderilmiﬂti. Baz› tarihçilere göre
kemikler 1899 y›l›nda tekrar ‹span-

ya’ya gönderilmiﬂti. Bilmeceyi çözmek için Lorente ve öteki uzmanlar,
örneklerden mitokondriyal DNAç›karmaya çal›ﬂacaklar. DNA, hücre çekirdeklerindeki kromozomlar›n üstünden baﬂka, hücrenin mitokondriya denen organelinde de bir miktar
bulunuyor. Mitokondriyal DNA’n›n
özelli¤i, yaln›zca anneden geçmesi.
Ekip ayr›ca, yaln›zca erkeklere özgü
Y-kromozomuna ait DNA da elde etmeye çal›ﬂacak. E¤er kemikler gerçekten Kolomb’unkilerse, mitokondriyal DNA’s›n›n, kardeﬂininkiyle ayn›
olmas› gerekiyor. Kolomb’un Y kromozomundaki DNA’n›nsa, o¤lununkine uymas› laz›m. ‹ncelemelerin, yine tart›ﬂmal› olan Kolomb’un milliyeti sorusuna da ›ﬂ›k tutmas› bekleniyor. ‹talyanlar, Kolomb’un Cenova’da
do¤muﬂ oldu¤unu iddia ederken,
baﬂkalar› kaﬂifin asl›nda ‹spanyol
prensi Carlos de Viana’n›n gayr›meﬂru o¤lu oldu¤unu öne sürüyorlar.
Prensin kemiklerine geçen y›l DNA
testi yap›lm›ﬂt›.
Science, 20 Haziran 2003
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