Ölülerin Anlatt›¤›

Tarih
‹nsanlar, en az›ndan insans› canl›lar, yaklaﬂ›k 3 milyon y›ld›r yeryüzünde yaﬂ›yorlar. 3 milyon y›ll›k bir sürenin ne kadar uzun oldu¤unu ilk bak›ﬂta kavramak kolay de¤il. Bu süreyi bir
gün olarak varsayarsak, ortaya ﬂöyle
bir görünüm ç›kar: ﬁimdiki zaman gece yar›s›d›r ve ‹sa 57 saniye önce do¤muﬂtur. ‹lk yaz›l› tarih 2 dakika 20 saniye önce baﬂlam›ﬂt›r. 23:57’den önceki her olay da tarihöncesiyle ba¤lant›l›d›r. Belki zaman›n uzunlu¤unu kuﬂak olarak ele ald›¤›m›zda daha iyi
kavrayabiliriz. Eski kuﬂaklar erken evlenip çocuk sahibi olma e¤ilimindeydiler. Bu anlamda 20 y›l›n bir kuﬂak oldu¤unu düﬂünelim. Böyle bir oranlamada 3 milyon y›lda yaklaﬂ›k 150.000
kuﬂak olacakt›r. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂundan beri 4 kuﬂak bile
geçmemiﬂtir. 25 kuﬂak öncesi bizi Kolomb’dan önceki döneme götürür;
102 kuﬂak önce Caesar yaﬂ›yordu,
yaklaﬂ›k 150 kuﬂak önce Davut ‹srail
kral›yd› ve 250 kuﬂak önce yaz›l› kültür yeni baﬂlam›ﬂt›.
Yaz›l› kaynaklar bize tarihte neler
oldu¤unu anlatan en önemli ﬂeyler.
Ne var ki yaz›n›n kullan›lmas›ndan çok daha önce de insanlar
bir toplum halinde yaﬂ›yordu.
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da hiçbir ﬂey bilinmedi¤i anlam›na gelmez. Kaz›bilimciler pek çok tarihöncesi nesneyi inceleyerek o döneme ›ﬂ›k
tutmaya çal›ﬂ›yorlar. Bulunan yerleﬂim yerleri, kutsal idoller, ma¤ara resimleri ve daha pek çok ﬂey bize geçmiﬂ hakk›nda ipuçlar› veriyor. Bize tarihi anlatan en önemli ipuçlar›ndan biri de kaz›larda bulunan insan iskeletleri. Kaz›bilimciler bulduklar› iskeletlere bakarak geçmiﬂte pek çok inan›ﬂ›n ve bu çerçevede yap›lanan toplumu inceleyebilmeyi baﬂar›yorlar. Ölülerin anlatt›¤› tarih yaz›n›nki kadar
parlak de¤ilse de, uçurumun derinliklerinden duyulan bir ses gibi bize geçmiﬂi anlamada yeni aç›l›mlar sa¤l›yor.
Ölülerin gömülüﬂ biçimleri, nas›l öldükleri, ölülere sunulan arma¤anlar bize bir
toplum

hakk›nda çok ﬂey anlatabiliyor. Ölen
kiﬂinin zengin mi yoksul mu, asil mi
halktan m› oldu¤unu bir mezara bakarak anlayabiliyoruz.
Ölü gömme geleneklerine Ön Asya
neoliti¤inde s›kça rastlan›r. Konut içi
(Intramural) gömülerin yan› s›ra, protoneolitik dönemde (MÖ 9-7 bin) konut alanlar›n›n d›ﬂ›nda ayr› mezarl›k
alanlar›na rastlanmakta. Ölülerin gömülüﬂünde belirli bir tarz öne ç›kmaz.
Gömü buluntular›ndaki iskeletlerin
baz›lar› hoker (dizler kar›na çekilmiﬂ,
ana rahmindeki gibi bir duruﬂ) pozisyonundayken, baz›lar› uzat›lm›ﬂt›r.
Gömü arma¤anlar› (tak›, boncuk, silah
ve avadanl›klar, denizkabuklar›, çeﬂitli
yiyecekler) yayg›nd›r. Neolitik gömülerin en çarp›c›s› Anadolu

Arkeologlar ölülerin dizleri karn›na çekik halde küplerin içine yerleﬂtirilmesini, ana rahmine
dönüﬂ ve ikinci hayat için bir simge olarak düﬂünüyor.

içlerinden Levant bölgesine dek uzanan kafatas› kültüdür. Öyle ki, Anadolu prehistoryas› paleodemografyas›
için önemli bir kaynak oluﬂturan Çayönü’nde çömlekçilik öncesi döneme
(MÖ 7300-6750) ait ikinci mimari katta Kafatas› Binas› ad› verilen bir yap›ya rastland›. Bu yap›da yüzlerce yetiﬂkin ve çocuk kafatas› bulundu. Benzeri bir uygulamaya Levant’ta Eriha (Jericho) ve Beidha’da rastland›. Eriha’da bulunan on kadar kafatas› alç›yla kaplanm›ﬂ, göz yerlerine deniz kabuklar› yerleﬂtirilmiﬂti. Beidha’da da
baﬂlar› gövdeden ayr›lm›ﬂ iskeletler
ortaya ç›kar›ld›.
Ölü yakma uygulamas›n›n da neolitik ça¤a dek uzand›¤›n› görebiliriz.
Aksaray’daki Aﬂ›kl› Höyük neolitik
yerleﬂiminde ele geçen iskelet kal›nt›lar›n›n yüzde doksan›nda yan›k izlerine rastlanmakta. Ne var ki, bu uygulaman›n as›l nedeni henüz tam olarak
bilinmiyor. Bunun hijyenik amaçl› m›
yoksa bir külte iliﬂkin mi oldu¤u kesinlik kazanm›ﬂ de¤il.
Çayönü’nde bulunan iskeletler ölü
gömme adetlerinin geliﬂimini çok iyi
sergiler. En alt katmanda ölüler konutlar›n tabanlar›n›n alt›na, tam büzülmüﬂ durumda yat›r›l›yor, yanlar›na
k›rm›z› aﬂ› boyas› d›ﬂ›nda herhangi bir
arma¤an b›rak›lm›yordu. K›rm›z› boyan›n kan›, yaﬂam veren s›v›y› temsil
etti¤i düﬂünülürse, ölen kiﬂiyi yeniden
hayata döndürebilme iste¤i akla gelebilir. "Izgara Planl› Yap›" katman›ndaysa ölüler avlular›n kuzeybat› ya da
kuzeydo¤u köﬂesine, ender olarak da
iki avlu aras›ndaki ›zgara boﬂlu¤una
yine tam büzülmüﬂ durumda konmaktayd›. Aﬂ› boyas› d›ﬂ›nda ilk kez ölü arma¤an› olarak b›rak›lm›ﬂ ö¤ütme taﬂ›,
yass› balta ve boncuklara rastlan›r. Bir
sonraki katman olan "Kanall› Yap›lar"
katman›ndaysa ölüler, kural olarak
aç›k avlularda, ateﬂ çukurlar›n›n yan›nda ya da yak›n›nda büzülmüﬂ durumda. Bunlar bazen taﬂla çevrilmiﬂ
çukurlar›n içinde bulunuyor. Ölüyü
ateﬂin yan›na gömmek, yine hayatla
iliﬂkilendirilen ateﬂe yak›n olmas›
amac›yla olabilir. Ölen birinin so¤umuﬂ bedenini ›s›tarak yeniden hayata
döndürmeye mi inan›yordu acaba eski
insanlar? Bu katmanda ilk kez yüzükoyun yatan iskeletler bulunmuﬂtur.
Burada ölüler genellikle boncuk tak›lar› ile birlikte gömülüyordu.

sadece ﬂu biliniyordu: bu iki kent gömülmüﬂtü. Ama kaz›lar ilerledikçe olay›n ne kadar dramatik oldu¤u anlaﬂ›ld›. Ocakta piﬂen bir süt domuzu hâlâ
yerindeydi ve bir ekme¤i f›r›ndan almaya f›rsat olmam›ﬂt›. Her ﬂeyi koruyan donmuﬂ lavlar insanlar›n bu birdenbire yakaland›klar› felaket için ne
kadar haz›rl›ks›z olduklar›n› bugüne
dek saklam›ﬂt›. Hâlâ esirlik buka¤›lar›
taﬂ›yan, çevrelerinde k›yamet koparken zincire vurulu kalm›ﬂ iki kölenin
bedenlerini buldu kaz›bilimciler. Kim
bilir o anda ne hissetmiﬂlerdi? Kal›nt›lar› kazd›kça yeni insanlara rastlan›yordu. Çocuklar›n› kollar› aras›na alm›ﬂ analar bulundu; ﬂallar›n›n son
parçalar›yla onlar› korumaya çal›ﬂm›ﬂlard›. Hazinelerini toparlam›ﬂ, kap›ya
kadar varabilmiﬂ, sonra da lavlar›n alt›nda y›¤›l›p kalm›ﬂ kad›nlar ve erkekler ç›kar›ld›. Bunlar hâlâ son güçleriyle mücevherlerini kavr›yormuﬂ gibi
duruyorlard›. Herkül kap›s›n›n önünde üst üste ölüler bulundu. Bunlar hâlâ kendilerini a¤›rl›klar›yla ezen ev eﬂyalar›yla yüklüydüler.
Mezarlar bize birçok biçimde yap›ld›klar› tarihe iliﬂkin ipuçlar› verirler.
Mezar›n tipi, içinde bar›nd›rd›¤› kiﬂinin cinsiyeti ya da toplumsal konumu,
hatta mezar›n ﬂekli ve nas›l yap›ld›¤›
pek çok ﬂey anlat›r. Neolitik ça¤dan
ve ilk tunç ça¤›ndan kalma mezarlar›n
birço¤u tümülüs

"Hücre Planl› Yap›" katman›nda
hemen her yap›da hücrelerde büzülmüﬂ durumda iskeletlere rastlan›yor.
Ölüler sa¤a ya da sola yatm›ﬂ durumda ve yüzleri hep topra¤a dönük. Ölülerin etraf›nda genellikle beyaz renkli
bir toz bulunuyor. Ölü arma¤anlar›nda kad›n erkek ayr›m›na rastlanmaz.
Ölü arma¤an› olarak daha çok büyük
bir hayvan kemi¤i, yass› baltalar, boncuk ya da boncuk dizileri, kemik ya da
boynuzdan yap›lm›ﬂ aletler, bazen
çakmaktaﬂ› ve obsidyen b›rak›l›r.
"Hücre Planl› Yap›" katman›n›n üst
kat›nda mezarlar›n say›s› belirgin ölçüde azal›r, baz› binalardaysa hiç mezar bulunamaz. Bunun anlam› yerleﬂim d›ﬂ›nda mezar gelene¤inin bu dönemde yavaﬂ yavaﬂ baﬂl›yor olmas›. Nitekim daha sonraki katmanlarda neredeyse hiç yerleﬂim içi mezara rastlanm›yor.
Yaz›n›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan sonra bile ölüler bize pek çok ﬂey anlatmay›
sürdürüyor. Eski Roma yaﬂant›s›n› yak›ndan incelemek için Pompeii ve
Herculaneum kentlerinin kal›nt›lar›na
bakabiliriz. Vezüv yanarda¤›n›n külleri alt›nda kalan bu iki ﬂehirde MS 79
y›l›nda yaﬂanan korkunç felaket, sonradan kaz›bilimcilere tarihi ayd›nlatacak gözlemler yapma f›rsat› verdi. Yanarda¤dan f›ﬂk›ran kül ve çamur kentleri kaplam›ﬂ, bugüne dek bozulmadan gelmelerini sa¤lam›ﬂt›. Bu iki ﬂehir de tarihteki
baﬂka kentler gibi
yavaﬂ yavaﬂ çöküp
ölü bir kent halini
Vezüv Yanarda¤›’n›n
almam›ﬂt›. Pompeii
külleri alt›nda kalan
Herculaneum kentinde
ve Herculaneum,
yaﬂam birdenbire sona
yaﬂayan, canl› kentermiﬂti.
lerdi ve hayat sanki
bir filmin durdurulmas› ya da kopmas›
gibi birdenbire bitmiﬂti. Bu kentler
hakk›nda ilk kaz›lar
yap›l›ncaya kadar

biçimindedir. Bir mezar odas›n›n üstüne taﬂ ve toprak y›¤›larak yap›lan yapay tepeciklere tümülüs ad› verilirdi.
Do¤u Türkçe’sinde kale anlam›na gelen "kurgan" sözcü¤ü de bugün Türkçe’de, Urallar’dan Kafkaslara dek uzanan bölgedeki y›¤ma mezar tepelerini
tan›mlamak için kullan›l›r. Avrupa’n›n
bat›s›ndaki ve Britanya Adalar›ndaki
tümülüsler neolitik ça¤ ve ilk tunç ça¤›ndan kalmad›r. Neolitik ça¤da uzun
kurganlar daha yayg›nd›. Buna karﬂ›l›k dairesel yap›lar ilk tunç ça¤›n›n belirgin özelli¤i oldu. Tümülüslerin biçimleri bölgeden bölgeye de¤iﬂirdi.
Boynuz, çift boynuz, ya da pençe biçimli, uzun, armut biçimli ve bir ucu
yüksek tümülüsler, halka biçimli, kama ﬂeklinde olanlar bunlardan baz›lar›. Bat› Anadolu’da antik Sardes kenti
y›k›nt›lar› yak›n›nda bugün Bintepeler
diye an›lan yerdeki Lidya kraliyet
nekropolü (ölüler kenti, mezarl›k) 100
kadar koni biçimli tümülüsten oluﬂur.
Orta Anadolu’da Polatl› yak›nlar›nda
bulunan Gordion kenti y›k›nt›lar› yan›nda da 80 tane tümülüs bulunur.
Bunlar›n en büyü¤ünün Frigya kral›
Midas’a ait oldu¤u düﬂünülmekte.
Frigya mimarisinin kendine özgü izlerini taﬂ›r bu tümülüsler. Topra¤›n içine kaz›lm›ﬂ ahﬂap mezar odalar›n›n
üzerine yap›lm›ﬂlard›r. MÖ 8. ve 6.
yüzy›llar aras›na tarihlenen bu tümülüsler, Lidya ve Yunan tümülüslerinden farkl› yap›da olmas›yla dikkat çekerler. Dev boyutlardaki (çap 250-300
m, yükseklik 53 m) Büyük Tümülüs,
toprak düzeyinde tutulmuﬂ mezar
odas›yla di¤er Frigya tümülüslerinden oldukça farkl›. Hititlerde
tümülüs gelene¤i yoktu. Bugüne dek bulunmuﬂ bir tek Hitit
kral mezar› bile yok. Tümülüs gelene¤inin MÖ
2. biny›lda Karadeniz’in kuzeyinde çok
yayg›n olmas› Frigyal›lar›n Anadolu’ya
Balkanlar yoluyla
kuzeyden geldi¤i sav›n› güçlendiriyor.
Karadeniz’in kuzeyinden Çin Seddi’ne kadar olan bölgede kurgan gelene¤i
çok yayg›nd›r. Bu kurganlar Hun kültürünün aç›¤a ç›kar›lmas›nB‹L‹M ve TEKN‹K 94 Aral›k 2001

da büyük rol oynad›lar. Türk sanat›n›n en eski ve somut malzemesinin
Hunlar döneminden kald›¤› kabul edilir. Bu dönemi ayd›nlatacak yerli kaynaklar›n, sözgelimi Hun alfabesiyle yaz›lm›ﬂ belgelerin bulunmay›ﬂ› bu dönemi anlamakta büyük bir eksiklik.
Üstelik bölgenin tarihi, karmaﬂ›k yap›daki co¤rafyas› ve kaynaklardaki çeliﬂkili bilgiler Hun kültürünün s›k s›k ‹skit ve Sarmat kültürleriyle kar›ﬂt›r›lmas›na neden olmuﬂ. Baﬂlang›c›n›n
tam olarak ne zaman oldu¤u kesin
saptanamayan Hun kültürüne iliﬂkin
tek kaynak, Çin belgeleri. Ama Asya’daki kurganlar›n aç›lmas›ndan sonra elde edilen arkeolojik bulgular kesin ve aç›k sonuçlara gidebilmeyi kolaylaﬂt›rm›ﬂ bulunuyor.
Hun mezarlar›ndaki cesetlerin
mumyalanm›ﬂ ve eﬂyalar›yla birlikte
gömülmüﬂ olmas›, ölümden sonraki
hayat inanc›n›n kesin belirtileri. Topra¤a gömülü mezar odas›nda özenle
korunan ölü, yan›na yerleﬂtirilmiﬂ giysileri, silahlar› ya da di¤er kiﬂisel eﬂyalar›, hatta atlar›yla diriliﬂ gününü bekler gibidir. Öldükten sonra tekrar dirilece¤ine inan›lan insan›n bedeninin
topra¤a kar›ﬂ›p çürümemesi, ikinci yaﬂam›n› bekleyen ölünün bozulmadan
kalabilmesi için mumyalanmas› gerekir. Bunun için genellikle kar›n boﬂlu¤unun ve kafatas›n›n içindeki organlar boﬂalt›l›yor, bu boﬂluklara özel koruyucu maddeler konarak yeniden dikiliyordu. Büyük bir kurgan›n yap›lmas› bazen günlerce sürüyor, bu süre
içinde ölü mumyalanm›ﬂ olarak
bekletiliyordu. Hunlar›n mezar tekni¤i ve ölüleri de¤erli
eﬂyalar›yla, özellikle atlar›yla
birlikte gömme gelene¤i Göktürklerde de sürdürüldü.
T›pk› Attila gibi Bilge Ka¤an da at› ve gümüﬂ eﬂyalar›yla birlikte gömülmüﬂtü. Hun beyleri öldü¤ü zaman atlar›
da onlara öbür
dünyada hizmete
devam etmesi için
ayn› mezara konurdu. Avarlar,
Macarlar, Bulgarlar
Pompeii kentinde hayat›n›n
son an›nda oturup kalm›ﬂ
bir insan.

Paz›r›k kurgan›nda bulunan
kal›nt›lar o dönemin
gelenekleri hakk›nda pek çok
ipucu vermiﬂti. Bir cesedin
kolunda bulunan dövme
(üstte) ve atlar için
haz›rlanm›ﬂ bir koﬂum tak›m›
(sa¤da) bulunan önemli
kal›nt›lard›r.

ve Kumanlarda bu gelene¤in 13. yüzy›la dek
yaﬂat›ld›¤› biliniyor.
Kurgan yap›m› için
toprakta dikdörtgen biçiminde bir mezar çukuru kaz›l›r, bu çukurun içi
ço¤u zaman a¤aç ve kütüklerle kaplanarak duvarlar› ve çat›s› olan bir oda
haline getirilirdi. Mumyalanan ceset
genellikle baﬂ› do¤uya gelecek biçimde yat›r›l›r ve ölen kiﬂinin durumuna
göre atlar›, silahlar›, elbiseleri, mücevherleri, hatta çeﬂitli yiyecek ve içecek
bu odaya yerleﬂtirilir, üstü ahﬂap kiriﬂlerle örtüldükten ve çal›lar, a¤aç dallar›yla kapland›ktan sonra buras› korunakl› bir oda halini al›rd›. Çat›da kullan›lan birkaç tomruk dizisi, sonradan
üzerlerine y›¤›lacak toprak ve taﬂ kütlelerinin bas›nc›na dayanacak bir zemin oluﬂtururdu. Derin mezar çukurunun kaz›lmas› s›ras›nda boﬂalt›lan
topra¤›n bu kapal› odan›n üzerine y›¤›lmas›yla hem mezar korunmuﬂ oluyor, hem de ölünün yatt›¤› yer an›tsal
bir özellik kazanm›ﬂ oluyordu.
Kurganlar›n yayg›n oldu¤u co¤rafi
alan›n büyük bölümü Rusya topraklar›nda oldu¤u için bu konuya ilk el
atanlar Rus arkeologlar oldu. 18. ve
19. yüzy›llar boyunca çeﬂitli yay›nlarda sözü edilen kurganlar›, ciddi olarak ele alma gere¤ini duyan dönemin
Leningrad Devlet Etno¤rafya Müzesi
yönetimi, bir Altay seferi düzenledi.
Grizyanov ve Rudenko adl› iki arkeologun yönetimindeki kaz› ve araﬂt›rmalarda ortaya ç›kar›lanlar ola¤anüs-

tü zengin ve gösteriﬂliydi. 1936 y›l›nda bu buluntular Uluslararas› Paris
Fuar›’nda sergilendi. Kaz› raporlar›,
kitap ve makalelerle kamuoyuna tan›t›lan buluntular, Orta Asya’n›n biraz
kuzeyine düﬂen bir bölgeden, Sibirya’n›n güney kesimindeki Paz›r›k vadisinde bulunan kurganlardan geliyordu. Ad›n› ayn› adl› küçük bir yerleﬂme
bölgesinden alan Paz›r›k nekropolü,
Altay Da¤lar›’n›n do¤u kesiminde denizden 1500 metre yükseklikte bir arkeoloji cennetiydi. Burada bulunan
kurganlar MÖ 5-3. yüzy›la tarihlendiriliyordu. Paz›r›k bölgesindeki 1 numaral› kurgan› Griyaznov ve Rudenko
kazm›ﬂt›. Boyutlar› ve buluntular›yla
tipik bir Hun mezar› oldu¤u anlaﬂ›lan
bu kurgan›n arkeologlarca kaz›lmadan önce defineciler taraf›ndan bulundu¤una dair izler varsa da buluntular
günümüze dek bozulmadan kalabilmiﬂ. Bunun nedeni bir rastlant›. Kurgan›n yap›ld›¤› y›llarda aç›lan bir delikten s›zan sular mezar odas›na dolmuﬂ, burada donarak buluntular› günümüze dek koruyan bir buz tabakas›
meydana getirmiﬂ. Taﬂlarla örtülü
olan tepenin çap› 50, yüksekli¤i 2 metre. Y›¤ma tepenin alt›ndaki odan›n
içinde a¤aç gövdesinden oyulma bir
lahit bulunuyordu. Ayn› mezarda
mumyalanm›ﬂ 10 ata rastland›. Atlar
ola¤anüstü bezenmiﬂ maskeler ve koﬂum tak›mlar›yla cenaze töreni için
haz›rlanm›ﬂ olmal›yd›. Bu atlar Asya’da yayg›n olan küçük yap›l› yaban
at›n›n ›rk›ndan de¤ildi. Daha büyük,
daha gösteriﬂli atlard›. ‹ki numaral›
kurganda da oldukça gösteriﬂli atlara
ve bunlara giydirilmiﬂ zengin görünüﬂlü koﬂum tak›mlar›na rastlanm›ﬂt›.
Atlar›n kuyruklar› buzun içinde kald›¤›ndan günümüze dek bozulmadan,

Bilim adamlar›
mumyalar›
inceleyerek
birçok tarihi
gerçe¤i aç›¤a
ç›karabilirler.

saç örgüsü ﬂeklinde örülmüﬂ olarak gelebilmiﬂti.
Bu kurgandaki en çarp›c›
buluntulardan biri, cesetler üzerindeki dövmelerdi.
Bir erkek cesedinin incelenmesiyle, hayvan figürlerinden oluﬂan bu desenlerin deri alt›na is ya da
kurum zerk edilerek yap›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Desenlerin daha çok kol ve bacaklarda görülmesine dayanarak dövmeli k›s›mlar›n elbiseyle örtülü olmad›¤› sonucu ç›kar›labilir. Cesedin
sa¤ kolunda kanatl› bir at,
geyik ve di¤er y›rt›c› hayvanlar omuzdan baﬂlayarak bileklere dek iner. Paz›r›k’taki 5
numaral› kurgandaysa, bir arabaya ait
dört tekerlek bulunmuﬂ, ve bütünüyle
tahtadan yap›lm›ﬂ bu araban›n tüm
parçalar› bir araya getirilebilmiﬂtir.
Bunun ölüyü taﬂ›yan cenaze arabas›
oldu¤u ve tören s›ras›nda di¤er eﬂyalarla birlikte mezara indirildi¤i bilinmektedir. 4 numaral› kurgandaysa bir
kad›n ve bir erke¤e ait iki ceset ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu bulguya dayanarak,
Hun toplumunda kad›nlar›n eﬂleriyle
birlikte de gömüldü¤ü sonucuna var›labilir.
Ölülerin anlatt›¤› tarihin en bilinen
örnekleri eski M›s›r’dayd› kuﬂkusuz.
Krallar›n gömüldü¤ü an›tsal mezarlar
olan piramitler ve Krallar Vadisi’ndeki
mezarlar, bugüne dek bulunan pek
çok yaz›l› metinden daha fazla bilgi
sa¤lar eski M›s›r kültürü hakk›nda.
Sözgelimi Tutankamon’un mezar›n›n
aç›lmas›ndan sonra mumyas› üzerinde
çal›ﬂan bilim adamlar› onun döneminde günümüzde inan›lan›n aksine çok

Kafatas› Evi
denilen
yap›larda
ölülerin
özellikle
kafatas›
saklan›rd›.

da önemli bir firavun olmad›¤›n›, çünkü çok küçük yaﬂta öldü¤ünü aç›¤a ç›karm›ﬂlard›. Kafatas›nda bulunan darbe izleri, neredeyse çocuk yaﬂta ölen
Tutankamon’un bir cinayete kurban
gitti¤ini gösteriyordu. Resmi tarihin
kolay kolay bahsetmeyece¤i türden
bir iktidar kavgas› s›ras›nda genç ve
savunmas›z bir firavunun belki de ne
oldu¤unu anlayamadan öldürülmesi,
firavunun mumyas›n›n bütün tarih kitaplar›ndan daha çarp›c› bir biçimde
anlatt›¤› bir tarihtir. Nitekim Amarna
krallar› denen ve M›s›r’da tek tanr›
inanc›n› yerleﬂtirmeye çal›ﬂan Akenaton’dan, Tutankamon’a kadar olan firavunlar hakk›ndaki bilgiler, bu firavunlar eski tanr›lara karﬂ› suç iﬂledikleri için krallar listesinden ç›kar›lm›ﬂt›.
Amarna krallar› hakk›ndaki bilgilere
ancak mezarlar› aç›ld›ktan sonra ulaﬂ›lm›ﬂt›.
Ölüleri düﬂündü¤ümüz zaman baz›lar›m›z›n tüyleri diken diken oluyor.
Mezarl›klar bize suskun bir hüznü hat›rlat›yor. Oysa kaz›bilimciler bunlardan bir tarihi yeniden oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor. Bu da insan›n, geçmiﬂini aramak ad›na elinde ne varsa yararlanmak zorunda oldu¤unu gösteriyor.
Kaz›bilimcilerin yapt›¤› gibi onlarla
konuﬂmay› bilirseniz e¤er, ölüler bile
dile gelip pek çok ﬂey anlat›yor.
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