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Piramitlerin S›rr›
Eski M›s›r uygarl›¤›n›n görkemli
an›tlar› olan piramitlerin
gezegenimize baﬂka dünyalardan
gelen üstün teknoloji sahibi
ziyaretçilerin tasar›m› oldu¤una
inananlar›n say›s› az de¤il. Oysa
anlaﬂ›l›yor ki, bu dev yap›lara ilham
veren do¤an›n kendisi, ve bunlar›
üstün bir uygarl›¤a taﬂ›y›p kabul
ettirenler de, bu do¤ayla mücadele
içinde yaﬂam›ﬂ yoksul göçebeler.
Boston Üniversitesi’nden jeolog
Faruk El-Baz’a göre yaklaﬂ›k 5000
y›l önce M›s›r uygarl›¤›n›n aniden
yükselmesinin nedeni iki kültürün,
Nil k›y›lar›nda yaﬂayan çiftçilerle,
bat›daki çölde yaﬂayan ve giderek
artan kurakl›k nedeniyle Nil
Vadisi’ne s›¤›nan göçebelerin
kaynaﬂmas›. El-Baz, bat›dan
gelenlerin, do¤a koﬂullar›yla
mücadele içinde bilenmiﬂ
yeteneklerinin yan›s›ra, do¤al yer
ﬂekilleri hakk›nda ileri bilgileri de
yeni yurtlar›na getirdikleri
görüﬂünde. Boston Üniversitesi’nin
Uzaktan Alg›lama Merkezi’nin
yöneticisi olan M›s›r as›ll› arkeolog,
do¤ayla bu yak›n tan›ﬂl›¤›n
piramitler ve ünlü Sfenks’in mimarisi
için esin kayna¤› olabilece¤ini
söylüyor. El-Baz, ABD’de yanlanan

En Eski Ders Aleti
En eski matematik dökümanlar›ndan
biri, M.Ö. 2000 – 1600 y›llar›
aras›nda eski Babil döneminden
kalma, avuç büyüklü¤ünde çivi
yaz›s›yla yaz›lm›ﬂ bir tablet. Plimpton
322 diye bilinen tablet, uzun
süre bir arﬂiv belgesi san›lm›ﬂ. Ta
ki ünlü matematikçi Otto
Neugebauer’in 1945 y›l›nda
içeri¤ini tan›mas›na
kadar…Belge, asl›nda 60 temelli
say›larla yaz›lm›ﬂ Pythagoras
üçlüleriyle doluymuﬂ. Bunlar,
hepimizin bildi¤i, bir dik üçgenin
tam say› kenarlar›yla
hipotenüsün uzunlu¤unu
gösteriyor. Çivi yaz›l› belge
gösteriyor ki, Phytagoras

Achaeology dergisi’nin Mart-Nisan
say›s›nda yer alan makalesinde,
çöldeki sert kayalar›n rüzgarca
piramit biçiminde yontuldu¤unu ve
bu biçimleriyle rüzgar erozyonuna
karﬂ› direnç kazand›klar›n› öne
sürüyor. Rüzgarlar, ayr›ca M›s›r’›n
Bat› Çölü’nde "yardang" diye
adland›r›lan ve tersine dönmüﬂ gemi

gövdelerini and›ran Sfenks benzeri
yap›lar da meydana getiriyor. El-Baz,
bu yap›larda baﬂa benzeyen
ç›k›nt›n›n daima rüzgar›n geldi¤i
yöne dönük oldu¤una ve rüzgar›n
kaya dibinde oluﬂturdu¤u girdaplarca
oyuldu¤una iﬂaret ediyor.

teoremi, kendi kuramc›s›ndan 1000
y›l önce ispatlanm›ﬂ. Bundan sonra
iﬂ, bu tabletin ne için yaz›ld›¤›n›
anlamaya kalm›ﬂ. Uzun y›llar boyunca
kimi belgeyi gökbilim hesaplar› için
geliﬂtirilmiﬂ bir trigonometri tablosu

olarak de¤erlendirmiﬂ, kimi de dahi
bir say› kuramc›s›n›n eseri olarak
görmüﬂ. Ancak Oxford Üniversitesi
Do¤u Bilimleri Enstitüsü’nden
Eleanor Robson’a göre tablet,
san›lanlardan çok daha basit bir amaç
taﬂ›yormuﬂ. Robson, tabletin
zaman›n bir matematik
ö¤retmeninin ö¤rencilerini
s›namak için geliﬂtirdi¤i bir cevap
cetveli oldu¤u düﬂüncesinde.
Araç, ö¤retmene her seferinde
ö¤rencilerine farkl› de¤erler
vererek bir problem sorma, ve
problemi kendi de çözme
zahmetine katlanmaks›z›n do¤ru
cevab› kontrol etme olana¤›
sa¤l›yormuﬂ.
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