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Taﬂ Devrinin ‹ri Kad›n›
Bundan 22 y›l önce Çin’de ortaya ç›kar›lan 260
bin y›ll›k iskelet kal›nt›lar›, parçalar›n yeniden incelendi¤i bir araﬂt›rman›n sonucuna göre, geçmiﬂ
akrabalar›m›z aras›nda bilinen en iriyar› kad›na
ait. Çal›ﬂmay› yürüten ekibin üyeleri, ABD’deki
Delaware ve Johns Hopkins Üniversiteleri, ayr›ca
Pekin Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar.
‹skeletin, Homo cinsinden bir kad›na ait oldu¤u
saptanm›ﬂ olmakla birlikte, türü kesin de¤il. Günümüzde “Jinniushan örne¤i” olarak bilenen bu
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kad›n, ölçüm ve hesaplara göre yaklaﬂ›k 1,66 1,68 cm boyunda ve 78 kg a¤›rl›¤›ndayd›. Bilinen
örnekler aras›nda a¤›rl›k rekorunu bundan önce
elinde tutan tek taﬂ devri kad›n›ysa (yine Homo
cinsinden) 73 kg kadard›.
Jinniushan örne¤inin boyutlar›na bak›l›rsa, so¤uk
bir iklimde vücut ›s›s›n› korumaya yönelik bedensel özellikler (geniﬂ ve büyük gövde, k›sa kol ve
bacaklar) geliﬂtiren bir populasyonun üyesi olma
olas›l›¤› büyük. Kad›n›n yine büyük oldu¤u
anlaﬂ›lan beyni de, Homo türlerinde taﬂ devri ortalar›nda beynin büyümeye baﬂlad›¤› yolundaki
kuram› do¤rular nitelikte. Çeﬂitli fosil parçalar›
üzerinde yap›lan daha önceki incelemeler, 1 milyon - 200 bin y›l öncesinde Homo soyunun vücut
büyüklü¤ü bak›m›ndan epeyce geliﬂme göstermesinin yan›nda, beynin de vücut büyüklü¤üne
oranla önemli bir büyüme sürecine girdi¤ine iﬂaret etmiﬂti.
Jinniushan örne¤ine ait kemikler, bol say›da üstçene diﬂini de içeren bir kafatas›, alt› omur kemi¤i, iki sol kaburga, bir önkol kemi¤i ve pelvisin
(le¤en kemikleriyle, omurgan›n en alt bölümünde
kaynaﬂm›ﬂ beﬂ omurdan oluﬂan sakrum kemi¤inin oluﬂturdu¤u yap›) sol yar›s›ndan ibaret. Pelvis
ﬂekil ve orant›lar›ysa iskeletin cinsiyetiyle ilgili soru iﬂaretlerine son noktay› koymuﬂ bulunuyor.
Science News 25 ﬁubat 2006

Peru’da Tar›m›n
Geçmiﬂinden ‹puçlar›
Gidenlerin övgüyle sözünü etti¤i Peru mutfa¤›n›n “cause” (içinde avokado ve deniz ürünleri
katmanlar› içeren patates püresi) ve “carapulcra” (kurutulmuﬂ patates ve f›st›k soslu tavuk
eti) gibi geleneksel yemeklerinin ço¤u, Amazon
ya¤mur ormanlar› havzas› ve And da¤lar› kökenli tar›m ürünlerinin bileﬂiminden oluﬂuyor.
Smithsonian Tropik Araﬂt›rmalar Enstitüsü
araﬂt›rmac›lar›ysa, iki bölge aras›ndaki bu kültürel ba¤lant›n›n kökenlerine iliﬂkin ilk tart›ﬂmas›z kan›tlar› ortaya ç›karm›ﬂlar: 3600-4000
y›ll›k bitki mikrofosilleri ve niﬂasta taneleri.
Amerika k›tas›nda avc›-toplay›c› topluluklar›n
tar›m toplumuna geçiﬂi, 10 bin y›ll›k bir tar›msal geliﬂmenin baﬂlang›c› olmuﬂtu. Ancak bu
geçiﬂle ilgili bilgilerimiz tam de¤il. Yeni araﬂt›rmaysa bulyap›n oldukça önemli baz› parçalar›n›
yerine koymuﬂ bulunuyor.
And da¤lar›n›n bat› yamaçlar›nda yer alan Arequipa’n›n kuzeyindeki Waynuna bölgesinde kaz› yapan araﬂt›rmac›lar, ortaya taﬂtan bir ev ç›kar›yor ve üç farkl› ö¤ütme taﬂ›nda bulduklar›
bitki kal›nt›lar›n› inceliyorlar. Buluntulardan biri, Amazon kökenli ararot bitkisine (Maranta
cinsinden) ait. Niﬂastal› ararot yumrular› Andlarda yetiﬂmiyor. Bitkiye ait niﬂasta taneleri ve
fosillerin ö¤ütme taﬂ› üzerinde, ayr›ca çevredeki
tortullarda bulunmas›, araﬂt›rmac›lara göre
B‹L‹M ve TEKN‹K

6

Nisan 2006

yumrular›n buraya Amazon bölgesinden geldi¤ini gösteriyor. ‹kinci önemli buluntu, m›s›r niﬂasta taneleri. Yaklaﬂ›k 9000 y›l önce Meksika’da yetiﬂtirilmeye baﬂlayan m›s›r, h›zla Amerika k›tas›nda da popüler olmuﬂ. Waynuna bölgesinde en bol bulunan bitki kal›nt›lar›n›n m›s›r
niﬂasta taneleri olmas›, m›s›r›n bölgede yetiﬂtirildi¤ini gösteriyor. Bu arada, Waynuna’daki ev,
içinde m›s›r›n bulundu¤u evlerden en eski olan›. Buna ba¤l› olarak da bölgede m›s›r›n yetiﬂtirildi¤i tarih, 1000 y›l kadar geriye at›yor.
Waynuna, Andlar›n en zengin obsidyen kaynaklar›n›n bulundu¤u bir bölgede. Daha önceki arkeolojik kan›tlar, bu zamanlarda obsidyenin
Andlardan Amazon havzas›na taﬂ›nd›¤›n› gösteriyor. Bu da araﬂt›rmac›lara göre, yeni yiyecek
ve bitkilerin iki bölge halk› aras›nda gidip gelmesi demek.
‹ﬂte küçücük fosillerden ortaya ç›kan büyük bilgilere bir örnek daha...

ﬁempanzeden
Yard›m Eli
Bir ﬂempanze ya da bebekten yard›m istemek kimin akl›na gelir? Ama Almanya’daki
Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden araﬂt›rmac›lar, ﬂempanze ve bebeklerin, yard›ma sand›¤›m›zdan çok daha haz›r
olduklar›n› göstermiﬂ bulunuyorlar.
Bak›c›s›n›n ‘yanl›ﬂl›kla’ düﬂürdü¤ü bir kalemi ona uzatan (ama ‘bilerek’ att›¤› zaman da
k›l› k›p›rdamayan!) ve buna benzer birçok s›nav› baﬂar›yla veren genç ﬂempanzelerden
yola ç›kan araﬂt›rmac›lar, ﬂempanzelerin, bir
baﬂkas›n›n yard›ma ihtiyac› olduklar›n› anlad›klar›n› söylemek için, bu kadar›n›n bile yeterli oldu¤unu söylüyorlar. Anlamakla kalm›yor, becerileri dahilindeyse ona yard›m da
ediyorlar. Tabii her konuda de¤il. Sonuçlar
ﬂaﬂ›rt›c›; çünkü ﬂempanzelerin, zeki olmakla
birlikte, ucunda bir ç›karlar› yoksa iﬂbirli¤ine pek de hevesli olmad›¤›n› söylüyor araﬂt›rmac›lar.
Çal›ﬂmada ﬂempanzelerin davran›ﬂ›, 18 ayl›k
bebeklerinkiyle de karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve bebeklerin düﬂen cisimleri sahiplerine uzatmaktan
öte, sözgelimi yetiﬂkin, kitaplar› e¤reti biçimde üstüstüste koydu¤unda da ona iﬂaretlerle
haber verdiklerini gözlemiﬂler.
Araﬂt›rmac›lar bu tür davran›ﬂlar›n, yetiﬂkinin ne düﬂündü¤ünü ya da ne yapmak istedi¤ini bilinmesi temeline dayan›yor. Bu, bebekler için de ﬂempanzeler için de geçerli.
Tabii, yard›m kavram›, onu gerçekleﬂtirenin
niyetiyle de ilgili. ﬁempanzeler bu tür bir
yard›m› oyun olarak m› görüyorlar, yoksa
gerçekten bak›c›lar›na ‘ac›d›klar›’ ya da
onun iyili¤ini ‘istedikleri’ için mi kalemi yerden al›p ona veriyorlar? Benzeri sorular bebekler için de geçerli.
Kabaca fedakarl›k olarak aç›klanabilecek “altruistik” davran›ﬂlar›n, canl›lar›n, özellikle
de insan›n evriminde önemli bir yeri oldu¤u
biliniyor (ancak kavram›n kapsam› da hâlâ
tart›ﬂ›lmakta). Kimileri bu özelli¤i yaln›zca
insana atfederken, kimileri bütün canl›larda
varolabilece¤i görüﬂünde. Biliminsanlar›, bu
konudaki neden-sonuç iliﬂkilerini kurarken
çok dikkatli olmak ve kavramlar› birbirine
kar›ﬂt›rmamak gerekti¤i konusunda uyar›da
bulunuyorlar. Ancak her durumda, ﬂempanzelerde genel anlam›yla gözlenen altruistik
davran›ﬂlar, ortak atalar›m›z›n da yard›mc›
davran›ﬂlar sergiliyor olabilece¤i konusunda
ipuçlar› veriyor.
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