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‹nkalar›n Sicimli Bilgisayar›
‹spanyol "fatihler"in kanl› istilas›na
kadar Güney Amerika’n›n en görkemli uygarl›klar›ndan birini oluﬂturan
‹nkalar, "yaz›s› olmayan tek büyük
uygarl›k olma" damgas›ndan kurtulmak yolunda görünüyorlar. Çünkü
‹nkalar›n "khipu" denen dü¤ümlü sicim demetlerinin, yaln›zca bir haf›za
yard›mc›s› ya da muhasebe arac› de¤il, ayn› zamanda "üç boyutlu bir"
yaz› dili oldu¤u yolundaki iﬂaretler
ço¤al›yor. Hatta khipular› ikili sistemi
kullanan ilkel bir bilgisayara benzetenler de var. ‹spanyol istilac›lar, baﬂta bir hesap ya da muhasebe arac›
olarak gördükleri khipularla fazla ilgilenmemiﬂler. Ancak, günün birinde
‹spanyol askerlerin durdurduklar› bir
‹nkan›n, üzerinde bulunan sicim demetleriyle "‹spanyollar›n sevap ve günahlar›n› kayda geçirdi¤ini" söylemesi üzerine sicim demetleri imha edilmeye baﬂlanm›ﬂ. Bu garip demetlerden yaln›zca 600 kadar› günümüze
kalm›ﬂ bulunuyor. Khipular, 0,5-0,7
cm kal›nl›¤›nda bir sicim üzerine tutturulan ve say›lar› 100 ile 1500 aras›nda de¤iﬂebilen daha ince sicimlerden oluﬂuyor. Bu ince sicimlerin üzerine bazen daha da ince sicim salk›mB‹L‹M ve TEKN‹K
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lar ekleniyor. Tüm bu sicimlerin üzerinde irili ufakl› dü¤ümler oluyor.
Bilim tarihçisi L. Leland Locke 1923
y›l›nda Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi’ndeki 100 khipunun, hesap sonuçlar›n› kaydetmek için kullan›ld›¤›n›
kan›tlad›. Sicimlerde 1 rakam›n› temsil edem dü¤ümler sicimlerin alt›na
at›l›yor. Daha sonra bir tür ondal›k
sistemle, 10’lar›n, 100’lerin ve
1000’lerin dü¤ümleri düzenli aral›klarla sicimlerin daha üst bölümlerine
yerleﬂiyorlard›. Ancak Locke’un yöntemi, ‹spanyollardan kurtulan 600
khipunun hepsinin ﬂifresini çözemedi¤i gibi, bu dü¤ümlerdeki say›lar›n
neyin kay›tlar› oldu¤unu da aç›klayabilmiﬂ de¤ildi. Bunun üzerine, khipular›n bir tür yaz› olabilece¤i yolundaki görüﬂler yeniden
gündeme geldi. 1981
y›l›nda Cornell Üniversitesi arkeologlar›ndan Robert Ascher
ve matematikçi kar›s›,
khipular›n yaklaﬂ›k
beﬂte birinin "say›sal
olmad›¤›" tezini ortaya att›lar. 1997 y›l›ndaysa bir tekstil uz-

man› olan William J. Conklin, ilk kez
sicimlerin son derece karmaﬂ›k eyrilme, dokunma ve boyanma biçimlerine dikkati çekti, Araﬂt›rmac›, sicimlerin her birinin farkl› yap› ve boya kodu taﬂ›d›¤›na dikkat çekerek "bilginin
%90’›n›n, daha dü¤ümler ba¤lanmadan sicime yüklendi¤i" görüﬂünü öne
sürdü. Bu yaklaﬂ›m› benimseyen Harvard Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ndan
Gary Urton, sicim eyirme ve örmenin
esaslar›ndan yararlanarak ‹nkalar›n
bir ikili tercihler sistemi geliﬂtirdikleri görüﬂünde. Bu sistemde, sicimin
yün ya da pamuk olmas›, ikili (binary) sistemde seçilmiﬂ bir de¤eri ifade ediyor (t›pk› günümüz bilgisayarlar›n›n kulland›¤› ikili kodda, 0 ya da
1’in ve bunlar›n tekrarlar›n›n bilgi depolamada kullan›lmas› gibi). Sicimin
dönüﬂ yönü ve e¤imi, demetteki sicimleri ana sicime ba¤layan dü¤ümlerin yönü (düz ya da ters ilmekler) bu
ikili tercihler sisteminin birer parças›.
Urton’a göre bütün bunlar dikkate
al›nd›¤›nda, her dü¤üm "yedi-bit
uzunlu¤unda bir dizge" haline geliyor. Her dizge de, 26 x 24 potansiyel
bilgi ünitesinden birini kodluyor.
Toplam 1536 olan bu bu birimler, say›s› 1000-1500 oldu¤u düﬂünülen Sümer çiviyaz›s› karakterlerinden biraz
fazla. M›s›r ve Maya hiyeroglif yaz›s›ndaki ﬂekillerinse 2-3 kat›. Bu durumda Urton, khipular›n yaln›zca bir
yaz› türü olmakla kalmay›p, t›pk› günümüz bilgisayarlar›nda kullan›lan gibi, bir ikili kodlama sistemi olarak geliﬂtirildi¤ini düﬂünüyor.
Tabii bu görüﬂe
kuﬂkuyla bakanlar
yok de¤il. Urton’un
destekçilerinden
olan Conklin bile,
khipular›n anlam
içerdi¤i tezini kabul
etmekle birlikte, bilgisayar analojisinin
aﬂ›r› iddial› oldu¤unu söylüyor. Conk-

B‹L‹M VE TEKN

Uzun dü¤üm
4 dolamal› (L)

Tek dü¤üm (s)

LOJ‹ HABERLER‹

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.

4s
5s
2L
452

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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