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Antropoloji

Yaz›y› Yaﬂatan
Para De¤il, Kültür

Üç arkeolo¤un üç eski yaz› sisteminin yok
oluﬂu üzerinde yapt›klar› bir araﬂt›rma, bu
sistemlerin ekonomik faktörlerden çok, dini
ve kültürel temeller üzerine oturdu¤unu
ortaya koydu. Brigham Young
Üniversitesi’nden (Utah, ABD) Maya
arkeolojisi uzman› Stephen Houston,
Oxford’dan eski M›s›r arkelo¤u John Baines
ve Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore,
ABD) araﬂt›rmac›lar›ndan Jerrold Cooper,

Buz Adam Kolay
Teslim Olmam›ﬂ!
Mumyalaﬂm›ﬂ cesedi 12 y›l önce Alp
buzullar›n›n birinin alt›ndan ç›kar›ld›¤›nda,
hangi ülkenin “vatandaﬂ›” oldu¤u ve nerede
sergilenece¤i konusu uluslararas›
tart›ﬂmalara neden olmuﬂtu. Siyasileri ve
bilimadamlar›n› karﬂ› karﬂ›ya getiren
çal›ﬂmalar o zamandan bu yana yat›ﬂt›; ama
5300 y›ll›k “Buz Adam Ötzi”, yeni
sürprizlerle dünya antropoloji camias›n›
sallamaya devam ediyor.
Araﬂt›rmac›lar ilk baﬂta Ötzi’nin
avlan›rken so¤uktan donarak öldü¤ü
sonucuna varm›ﬂlard›. Ancak, 2001 y›l›nda
ceset üzerinde yap›lan detayl›
incelemelerde, kürek kemi¤ine saplanm›ﬂ
bir ok ucu bulunmuﬂ ve avc›n›n bir
cinayete kurban gitti¤i görüﬂü
benimsenmiﬂti.
ﬁimdiyse, Ötzi’nin habersizce s›rt›ndan
vurulmad›¤›n›, güçlü avc›n›n
sald›rganlarla sonuna kadar bo¤uﬂtu¤unu
gösteren bulgular ortaya ç›km›ﬂ
bulunuyor. Araﬂt›rmac›lar avc›n›n
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M›s›r hiyeroglif yaz›s›n›n,
Mezopotamya çivi yaz›s›n›n
ve Maya yaz›s›n›n ne zaman
ve nas›l ortadan kalkt›¤›n›
araﬂt›rm›ﬂlar. Görülmüﬂ ki,
hiyeroglif MÖ 500 y›llar›nda
gözden kaybolmuﬂ. Bunu,
800 y›l sonra çivi yaz›s›
izlemiﬂ ve nihayet 16.
yüzy›lda da Maya yaz›s› son
nefesini vermiﬂ.
Eski ça¤larda pek az kiﬂi
okuma ve yazma bildi¤inden
yaz›, genellikle hükümet iﬂleri
ya da dini törenler gibi özel
amaçlar için kullan›l›yordu.
Araﬂt›rmac›lara göre bu özel
temeller y›k›ld›¤›nda yaz›n›n
da ortadan kalkmas›
gerekiyordu. Nitekim Maya
yaz›s›n›n kayboluﬂu, bu
öngörüyü do¤rular nitelikte. ‹spanyol
“fatihler” Mayalar› zorla
H›ristiyanlaﬂt›rd›klar›nda, yaz›c›lar bu
güç mesle¤i ö¤renmek için yapt›klar›
yat›r›m›n hiçbir kar getirmedi¤ini
gördüler.
Çivi Yaz›s›’ysa, ifade etti¤i diller ortadan
kalkt›ktan yüzy›llar sonra bile varl›¤›n›
koruyabildi. Yale üniversitesi
antropologlar›ndan Michael Coe’ya göre
bunun nedeni, Latince gibi, bir bilim ve ayin
dini olarak iﬂlevini sürdürebilmesi.
Araﬂt›rmalar, ayn› ﬂekilde M›s›rl›lar›n da
pratik iﬂler için daha farkl› yaz›lar›
benimsedikten çok sonra bile, dini ve edebi
yaz›lar için hiyeroglifi kullanmaya devam

ettiklerini gösteriyor.
Oxford’lu araﬂt›rmac› Baines,
“bu durum, yaz›n›n
korunmas›nda inançlar›n ve
de¤erlerin güçlü rolünün çok
çarp›c› bir örne¤i” diyor. Ayn›
araﬂt›rmac›ya göre sonuçlar, bu
olgulara teknolojik ve
ekonomik nedenler bulan
“materyalist” yorumlar›n
alt›ndan hal›y› çekiyor.
Yaz›lar›n ortadan kaybolmas›na
getirilen yeni bak›ﬂ aç›s›n›n,
gelecek y›l Oxford’da bu
konuda toplanacak uluslararas›
bir konferansta da tart›ﬂ›lmas›
bekleniyor.

ellerinde kendini korumaya çal›ﬂ›rken ald›¤›
baz› yaralar›n izlerine rastlam›ﬂlar. Ayr›ca
elinin biçimi, ölürken bir b›çak tuttu¤unu
gösteriyor. Ayr›ca Avustralya’n›n
Queensland Üniversitesi’nden moleküler
arkeolog Tom Loy’un yönetimindeki bir
ekipçe yap›lan DNA analizleri, Ötzi’nin
giysileriyle, taﬂ›d›¤› silah ve gereçler
üzerinde dört farkl› kiﬂiye ait kan izleri
belirledi.
Loy’a göre, uzman bir avc› olan Ötzi, Alp
da¤lar›nda orman seviyesinin üzerinde

yabani hayvanlar›n izini sürerken, büyük
olas›l›kla kendi avlanma bölgesine giren
yabanc›larla ﬂiddetli bir kavgaya tutuﬂtu.
Araﬂt›rmac›, belirlenen kan izlerinden
baz›lar›n›n, Ötzi vuruldu¤unda okun sap›n›
s›rt›ndan çekip ç›karan bir arkadaﬂ›na ait
olabilece¤ini düﬂünüyor. Avustralyal›
araﬂt›rmac› Ötzi ile iﬂini bitirmiﬂ de¤il. Taﬂ
devri adam›n›n avlanma yöntemleri
üzerinde bilgi edinmek için yeni DNA
analizleriyle hayvan kanlar› arayacak.
Bu arada, Ötzi’nin üzerinde dost ve
düﬂmanlar›na ait izler, çevrede
baﬂka “buz adam”lar›n
keﬂfedilmeyi beklediklerini
gösteriyor. Bu nedenle Güney
Tirol Arkeoloji Müzesi,
önümüzdeki haftalar içinde
Ötzi’nin bulundu¤u yerlerin
yak›nlar›nda bir arama
baﬂlatmay› planl›yor. Yetkililer,
bu yaz Avrupa’y› kavuran
s›caklar›n, buz örtüsünü
eriterek aramay› kolaylaﬂt›raca¤›
düﬂüncesindeler.
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