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Bu bölüm yine sizler için haz›rlanm›fl yaz›lar ve köflelerle dopdolu. Bu ay sizlerle deniz
binip dünyada dolaflaca¤›z ve piramitlerin gizlerini çözece¤iz. Bunlar›n yan›nda di¤er y
bu bölümü tümüyle size ayr›ld›. Siz de Y›ld›z Tak›m›’n›n birer üyesi olarak istek ve
paylaflabilirsiniz. Bilimi y›ld›zlar kadar uzak san›yorsan›z “Y›ld›z Ta

Çölde Yükselen
Gizem
Piramitler

Eski M›s›r dendi¤inde akla ilk olarak firavunlar ve onlar›n
birer an›tmezar olarak yapt›rd›klar› piramitler gelir. Binlerce y›ll›k M›s›r uygarl›¤›ndan günümüze kalan bu dev yap›lar, günümüzde de insanlar› etkilemeyi sürdürüyor. Eski
M›s›r uygarl›¤›n›n tümüyle aç›¤a ç›kar›lmas› için kaz›bilimciler çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor. Bununla birlikte eski M›s›r’la ilgili hâlâ bilinmeyen pek çok fley var. Bilinmeyen fleyler ve aç›¤a ç›kar›lan uygarl›¤›n görkemi insanlar›n
ilgisini M›s›r’da tutmaya yetiyor. Öyle ki kimi zaman ortaya bilim d›fl› kuramlar›n at›ld›¤›, hatta akla s›¤maz aç›klamalar›n yap›ld›¤› da görülüyor. En çok ilgi çeken konularsa elbette piramitler ve mumyalar. Peki, eski M›s›rla ilgili
anlat›lanlar›n hangileri do¤ru hangileri yanl›fl? Bunu birlikte gözden geçirelim.
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M›s›r piramitleri nedir?
Eski M›s›rl›lar ölümden sonraki yaflama inan›rlard›. ‹nan›fla göre, bir tanr› kral olarak görülen firavunlar, öldükten sonra gökyüzüne yükselecek
ve burada di¤er tanr›lar aras›ndaki
yaflamlar›na bafllayacaklard›. Bu nedenle öldükten sonraki yaflamlar›nda kullanmak istedikleri eflyalar›n›,
kölelerini, efllerini hatta yiyecek ve
içeceklerini de beraberlerinde gömmek istiyorlard›. Piramitler, onlar›
ölümden sonraki yaflama ulaflt›racak
yap›lar olarak düflünülüyordu. Piramitlerin bir di¤er amac› da, öteki
dünyadaki yaflam›nda firavunu say-
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Y›ld›z Tak›m›

nizlerin derinliklerine dal›p yunuslar ve balinalarla birlikte yüzece¤iz, k›talar›n s›rt›na
er yaz›lar›m›z› da okuyunca dünya hakk›nda bilmedi¤iniz fleyler azalacak. Dergimizin
ve önerilerinizle dergimize katk›da bulunabilir, görüfl ve düflüncelerinizi bizimle
Tak›m›”n› okumaya bafllay›n, bilmedi¤iniz daha az fley kalacak.

!

g›s›z mezar soyguncular›ndan korumakt›. Mezar soy-

da hüküm süren üçüncü ve dördüncü hanedan üyesi

gunculu¤u firavunlar döneminden bafllayarak günü-

firavunlar için yap›lm›flt›. Bilinen en ünlü piramitler, Ke-

müze dek geldi. Öyle ki, kaz› bilimciler firavunlar›n

ops, Kefren ve Mikerinos’a aitti.

mezarlar›na girdiklerinde mühürlerin çoktan parçalan›p mezardaki de¤erli eflyalar›n ya¤maland›¤›na tan›k
olmufllard›. Baz› mezarlara yüzy›llar içinde birçok kez

Piramitleri kim yapt›?

girilmiflti. Piramitler afl›lmaz duvarlar›yla, içlerindeki la-

Günümüzde popüler olmak isteyen kimi insanlara gö-

birentler ve baflka güvenlik sistemleriyle firavunu ko-

re piramitlerin yap›m› neredeyse imkâns›z. Deniyor ki,

rumaya çal›fl›yorlard›, ama bir yandan da ba¤›r›yorlar-

böylesine görkemli bir yap›y› infla etmek için insan eme-

d›: Bende çözülmesi gereken bir s›r ve de¤erli hazine-

¤i yeterli de¤ildir ve bunu mutlaka uzaydan gelmifl zi-

ler var!

yaretçiler yapm›fl olmal›d›r. ‹leri sürülen bu savlara gülmemek elde de¤il. Evrende var olmas› olas› zeki canl›

Piramitler nerededir ve kimler için
yap›lm›flt›r?

türlerinden birinin uzayda yolculuk yap›p gezegenimize ulaflmas› neredeyse olanaks›z. Böyle bir olas›l›¤›n
gerçekleflti¤ini varsaysak bile, o kadar uzak bir yoldan
gelen ziyaretçiler baflka iflleri b›rak›p piramit yapmaya
koyulacak de¤illerdir. Uzay bofllu¤unu geçmeye yetecek teknolojiye sahip bir uygarl›¤›n betonarmeden, çelik konstrüksiyondan habersiz oldu¤unu düflünmek komik. Kald› ki mükemmel oldu¤u söylenen Keops piramidine kadar yap›lan kusurlu piramitler de gösteriyor ki
bu süreç asl›nda deneme yan›lma yöntemiyle ö¤renilen ve her seferinde kusurlar›ndan ar›nd›r›lan bir yöntem. Zoser’in mastabas›n› yapan ve bilinen ilk mimar›n
ad› ‹mhotep’ti. Onun ard›llar› da piramitleri giderek daha düzgün bir hale getirdiler. ‹nflaat s›ras›nda binlerce

M›s›rda çeflitli dönemlerde yap›lm›fl irili ufakl› çok say›da
piramit var. Bunlar›n bir k›sm› firavunlar için de¤il yüksek rütbeli görevliler, zengin asiller için yap›lm›flt›. Bununla birlikte en büyük ve bilinen birkaç tanesi firavunlar için yap›lm›flt›. Bunlar›n ilki firavun Zoser’in mastaba-

M›s›rl› çal›flt›. Önceleri yaln›zca kölelerin eme¤inin kullan›ld›¤› düflünülüyordu, kaz›bilimcilerin çal›flmalar›, yaln›zca kölelerin de¤il, ayn› zamanda özgür M›s›rl› iflçilerin de piramitlerin yap›m›nda çal›flt›¤›n› ortaya koyuyor.

s› ya da di¤er bir deyiflle basamakl› piramidiydi. Zo-

Piramitler nas›l yap›ld›?

ser’inki gibi mastabalarda, tu¤la ya da tafl kullanarak

Firavun Hufu’nun, ya da Yunanl›lar›n ona verdi¤i adla, Keops’un

basamakl› tepecikler yap›lm›flt›. Bu mastabalar zamanla

piramidi 5 hektarl›k bir tabana oturuyordu ve yüksekli¤i 146 met-

gelifltirilip, flekillerindeki kusursuzluk artt›kça piramide

reden fazlayd›. Herodot’a göre haz›rl›k çal›flmalar› için on y›l, bin-

dönüflmeye bafllad›lar. Firavun Zoser için Sakkara’da

lerce tonluk tafl kütleleri yerlefltirmek için de yirmi y›l gerekmiflti. Bu

yap›lan basamakl› piramidin ard›ndan firavun Snefru,
flekli düzgün olmayan piramitler yapt›rm›flt›. Yap›lar zamanla kusurlar›ndan daha da ar›nd›r›l›yordu. En sonunda Gize’deki dev yap›lar ortaya ç›kt›. Bunlar “Eski
Krall›k” denen dönemde, MÖ 2686-2136 y›llar› aras›n-
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tafl bloklar e¤ik düzeylerden ve halatlara koflulmufl iflçilerce çeki-

ve günümüz dünyas›nda çok bilinen firavunlardan biri

len tahta araçlardan yararlan›larak yerlerine konulmufllard›. Bu

olan Tutankamon’un mezar›, bir tepeye mezar odalar›

tafl bloklar tafl ocaklar›ndan nehir yoluyla gemilerle, ya da k›zak-

kaz›larak yap›lm›flt›. Carter mezara girdi¤inde birbirine

lar yard›m›yla karadan tafl›n›rlard›. Piramitlerde firavunun ölüm-

ba¤l› dört oda oldu¤unu gördü. Bulgular onun mezar›-

den sonraki yaflam›nda gerek duyabilece¤i eflyalar da bulunur-

n›n bile bir “ziyarete” u¤rad›¤›n›, ama hazinelerinin ye-

du. Bu de¤erli eflyalar onun öbür dünyada da al›flkanl›klar›n› de-

rinde oldu¤unu gösteriyor. Tutankamon çok genç yaflta

¤ifltirmeden sürdürmesi içindi. Piramitler dünyan›n yarat›l›fl› söy-

ölmüfl önemsiz bir firavundu. Kaz›bilimciler buradan yo-

lencesindeki kaostan ç›kan ilk tümse¤i simgeliyordu. Tepelerinde

la ç›karak e¤er soyulmam›fl olsalard› di¤er firavunlar›n

M›s›r’a ›fl›k ve yaflam getiren Günefl gibi parlayan, alt›n renginde

mezar odalar›n›n çok daha zengin buluntular içerece¤i

ç›k›nt›lar vard›.

görüflünde.

Her firavunun piramidi var m›?

Firavunun laneti nedir?
Bat› dünyas›nda firavun Tutankamon’un mezar›n›n bulunmas› genifl ölçüde yank›lanm›flt›. Öyle ki Carter’in bu
buluflu yaln›zca meslektafllar›nca de¤il, her kesimden insan taraf›ndan ö¤renilmiflti. Bunda gazete, foto¤raf ve
yay›na yeni bafllayan radyo programlar›n›n da etkisi oldu. Dünyan›n ilgisini üzerine çeken böylesi bir olay›n gazetelerde haber olarak genifl yer tutmas› do¤al. Ne var
ki, gazeteler haberlerini ço¤unlukla bilim adamlar›yla
yapt›klar› görüflmelere göre de¤il, sansasyonel olaylardan yola ç›karak yaz›yorlard›. 1930’lu y›llara dek gazetelerde yer alan “firavunun laneti” haberleri böyle bir sansasyon uyand›raca¤› düflünülerek bafllat›lm›fl olabilir. BuFiravun Tutankamon’un mezar›n› bulan kaz› bilimci
Howard Carter (solda) ve onun çal›flmalar›n› destekleyen
Lord Carnavon.

Hay›r. Piramitleri a¤›rl›kl› olarak eski krall›k olarak an›lan
dönemde yaflam›fl firavunlar yapt›rm›fllard›. Bütün önlemlere karfl›n mezar soyguncular›n›n önüne geçilemiyordu. Firavunlar›n kutsall›¤›na bile sayg› göstermeyen
h›rs›zlardan korumak için mezarlar›n gizli bir yere yap›lmas›na karar verildi. Bugün “Krallar Vadisi” olarak bilinen
Luksor yak›nlar›ndaki bir vadide firavunlar›n mezarlar› infla edildi. Krallar vadisinde 30’dan fazla firavunun mezar› bulunuyor. Buna karfl›n bu bölgenin korunmas› da
mümkün olmam›fl, kaz›bilimciler buraya ulaflt›¤› dönemde çoktan soyulmufllard›. Kaz›bilimcilerin dokunulmam›fl
olarak bulduklar› tek mezarsa firavun Tutankamon’un
mezar›yd›. ‹ngiliz kaz›bilimci Howard Carter’›n buldu¤u
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Y›ld›z Tak›m›

nun yan› s›ra Tutankamon’un mezar›n› ortaya ç›karan

ferber edilirdi. Bugün mümkün olmayan, insan kaynak-

grupta yer alan Lord Carnavon’un bu tarihten k›sa bir

lar›n›n ve paran›n on y›llarca böyle bir ifle aktar›lmas›d›r.

süre sonra sivrisinek sokmas› sonucu aniden ölmesi, bu
tür haberleri körüklemifl olabilir. “Ölüm, firavunun rahat›n› bozana h›zl› kanatlarla gelecektir!” Tutankamon’un
mezar›nda yaz›l› oldu¤u söylenen lanet rivayete göre
böyleydi. Gazetelerden biri bir gün Carter’›n da öldü¤ünü yazd›¤›nda, bilim adam› art›k dayanamam›flt›. Bas›na
öfkeyle bunun gerçek olmad›¤›n› duyurdu; ölen kendisi
de¤ildi ve olay yaln›zca isim benzerli¤inden ibaretti.
Carter’› k›zd›r›p öfkeli bir aç›klama yapmas›na neden
olan lanet asl›nda yoktu, hiç olmam›flt›. M›s›r geleneklerinde yaflayanlar için böyle bir lanet yazma gelene¤i
yoktu, tersine mezarlar›n duvarlar›na ölünün hayattayken yapt›¤› ifller yaz›l›r ve insanlar›n onun arkas›ndan
dindarca hay›r dualar etmesi istenirdi. Firavunun laneti o dönemin “magazin” gazetecili¤inin uydurmas›ndan baflka bir fley de¤ildi.

Peki neden piramit?
Firavunlar›n yaflamlar›n›n sonunda gö¤e yükselip di¤er
tanr›lar yan›ndaki yerlerini alacaklar› düflünülüyordu. Bunun yan›nda devasa büyüklükler, firavunun görkemine
yak›fl›r nitelikteydi. Gö¤e yak›n olmas› ve görkemli görünmesi için piramitlerin çok yüksek olmas› gerekiyordu.
Günümüzdeki modern mimari tekniklerinin ve malzemelerinin o dönemlerde olmamas›ndan ötürü yüksek bir bina yapman›n temel koflulu, yap›n›n genifl bir tabana
ulaflmas›yd›. Böylece gittikçe daralarak yükselen binan›n,
a¤›rl›¤›yla üzerine çökmesi engelleniyor, binan›n denge-

Kirletilmifl su birkaç gün piramitin içinde bekletilirse kirden ar›nm›fl olur. Bitkiler, piramitin içinde daha çabuk büyürler. Piramit içine b›rak›lan su, 5
hafta süre ile bekletildikten sonra yüz
losyonu olarak kullan›labilir. Kesik, yan›k, s›yr›k gibi yaralar piramitlerin içinde daha çabuk iyileflme gösterir… Bu
gibi savlar›n gerçeklik de¤eri nedir?
Bu gibi savlar›n hiçbir gerçeklik de¤eri yok. Yap›lan deneyler gösteriyor ki piramidin içinde do¤aüstü bir geliflme yaflanm›yor. Piramitin d›fl›ndaki dünyada iflleyen do¤a kanunlar› içinde de geçerli.

Çöp bidonu içindeki yemek art›klar›
hiç koku yaymadan piramit içinde
mumyalafl›r m›?
Bu sav bütün piramitler için de¤il yaln›zca M›s›r’da, çölde yer alan piramitler için geçerlidir. Bir organizman›n
çürüyüp, kötü kokular ç›karmas›na neden olan fley mikroorganizmalard›r. Çetin çöl flartlar›nda mikroorganizmalar›n bile yaflamakta güçlük çekti¤i görülür. Öyle
ki Eski M›s›r’da çok fakir olduklar› için hiçbir ifllem yapmadan kuma gömülen insanlar›n bedenleri mumyalaflm›fl biçimde günümüze ulaflm›flt›r. Bunun do¤aüstü bir
yan› yoktur.

ve beton gibi malzemeler, günümüzde bu sorunu çözü-

M›s›r piramitleriyle Güney Amerika
piramitleri aras›nda bir iliflki var m›?

yor ve gökdelenler gibi ince uzun binalar yapabiliyoruz.

Biçimlerinin piramit olmas› d›fl›nda hiçbir iliflki yok. Gü-

li olmas› sa¤lan›yordu. Modern mimaride kullan›lan çelik

ney Amerika kültürlerinde Günefl, sayg› gösterilen, tanr›

Madem elimizdeki teknoloji o kadar
ileri, neden piramitlerin bir benzerini bugün yapam›yoruz?
Bugünkü bilim ve teknolojinin bunu gerçeklefltiremeyecek olmas› düflüncesi gerçekçi de¤il. Bugün Keops piramidi ayar›nda görkemli bir piramit yap›lmamas›n›n nedeni çok pahal› olmas›. Bir mezar olarak y›¤ma tafltan piramit biçiminde bir bina yap›lmas›n›n hiç de ekonomik olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Eski M›s›r’da firavuna tanr› gibi tap›l›rd› ve onun bir sözüyle ülkenin bütün kaynaklar› se-

gibi tap›lan bir varl›kt›. Rahipler ibadet ederken Günefl’e
en yak›n yere kurduklar› sunakta kurbanlar sunarlard›.
Günefle yak›n olabilmek için yüksek yap›lar infla edilmiflti. Eski ça¤larda tafl y›¤ma yöntemiyle yap›labilecek en
yüksek bina biçimi piramitti. Bu zorunluluktan dolay›,
geçmiflte dünyan›n farkl› yerlerinde yer alan yüksek binalar hep piramit biçimde yap›ld›.
Gökhan Tok
http://www.ancientegypt.co.uk
http://www.egypt-tehuti.org/faq-ancient-egypt.html
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