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Kleopatra
Çirkin miydi?!
Güzelli¤i dillere destan M›s›r Kraliçesi
Kleopatra ve Romal› general Marcus
Antonius’la ilgili yeni bir film yap›lacak
olursa, Newcastle Üniversitesi uzmanlar›na göre seçilecek baflrol oyuncular›,
bu sefer kesinlikle Elizabeth Taylor ve
Richard Burton’a benzememeli. Henüz
kurulma aflamas›ndaki bir müzenin koleksiyonuna kat›lmadan önce incelenmekte olan ve MÖ 32 y›l›ndan kalma
küçük bir gümüfl paran›n iki yüzeyindeki betimlemelere bak›l›rsa, ne Kleopatra ne de Antonius birer estetik harikas›. Kleopatra, burada dar bir al›n,
uzun ve sivri bir burun, ince dudaklar

ve sivri bir çeneyle; Mark Antonius ise
patlak gözler, uzun, kanca bir burun
ve kal›n bir boyunla resmedilmifl! “Romal› yazarlar Kleopatra’n›n zeki ve karizmatik kiflili¤inden, büyüleyici ve bafltanç›kar›c› sesinden sözetseler de, do¤-

rudan güzelli¤inden sözeden pek yok”
diyor araflt›rmac›lardan Clare Pickersgill. “Kleopatra’n›n bu imaj› asl›nda görece yeni; büyük ölçüde de Hollywood
filmlerinden kaynakl›.”

ve iflaret, kenarlar›ndan biri üzerinde
de, Günefl’e hizalama yapmaya yarayan
bir çift gözlem deli¤i var. fiu anda
bulunmayan ve levhaya as›l› biçimde
duran bir çekül de kadran›n üzerindeki
iflaretlere hizalanarak saati anlamaya
yard›mc› olmufl olabilir. Kadran

gündo¤umu ve günbat›m› zaman›n›, ya
da bulunulan enlemi belirlemek için de
kullan›lm›fl olsa gerek. Dekker bunun,
benzerlerine göre yeni oldu¤unu
söylüyor. Bir özelli¤i de, di¤erlerinin
hem y›ld›zlar hem Günefl’e hizalanabilir
olmalar›na karfl›n, Canterbury
kadran›n›n yaln›zca gündüzleri
kullan›labiliyor olmas›. Dekker, bu tür
gereçlerin zaman›nda da oldukça pahal›
olduklar›n› ve genelde elden ele,
nesilden nesile dolaflt›¤›n› söylüyor.
Yani as›l soru, kadran›n nas›l olup da
böyle bir alandan ç›kt›¤›.

Newcastle Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 14 fiubat 2007

Tarihi Çöplükte
Bilimsel Hazine
‹ngiltere’nin tarihi kenti Canterbury’de
16. yüzy›ldan kalma bir binaya yap›lacak ek bölüm için temel kaz›l›rken, büyük bir sürpriz ortaya ç›kt›: bir usturlab
kadran›. Bu, zaman ve enlem hesaplamalar› için kullan›lm›fl, karmafl›k bir
gökbilimsel hesap makinesi. Kadran›n
bulundu¤u yerse, 14. yüzy›ldan kalma
ve istenmeyen ›v›r z›v›r›n yan›s›ra çömlek parçalar› da bar›nd›ran bir tür çöp
çukuru! Bu tür gereçler çok ender olarak ortaya ç›k›yor. Canterbury kadran›,
flu ana kadar keflfedilmifl benzerleri aras›nda sekizincisi.
Temel kazma ifllemi s›ras›nda, önce
Ortaça¤dan kalma bir yap›n›n kal›nt›lar›
ortaya ç›km›fl; ard›ndan da çukur.
‹çindeki çanak çömlek parçalar›
tahminlere göre 1374-1425 y›llar›ndan
kalma. Canterbury Arkeoloji Vakf›’ndan
inflaat bölgesini gözetmekle görevli
Andrew Linklater, eline ald›¤› çeyrek
daire biçimindeki pirinç levhan›n ne
oldu¤unu anlayamay›nca onu British
Museum’a götürmüfl. Gördükleri
karfl›s›nda flaflk›nl›ktan donakalan müze
yetkilileri de kadran›, uzmanl›¤› eski
gökbilimsel ayg›tlar olan Hollandal› Elly
Dekker’a göndermifller. Dekker, flimdi
incelemesini tamamlam›fl, parçay› da
1388 y›l›na tarihlemifl bulunuyor.
Kadran›n üzerine kaz›nm›fl bir dizi e¤ri

Nature, 14 fiubat 2007
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