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Binlerce y›ld›r insanlarla atlar›n bir
arada yaﬂad›klar› biliniyor. Ancak araﬂt›rmac›lar, bugüne kadar bu hayvanlar›n nerede evcilleﬂtirildi¤ini tam olarak
saptayam›yorlard›. Atseverler ve araﬂt›rmac›lar aras›nda yayg›n varsay›m, vahﬂi
atlar›n ilk kez Avrasya’n›n geniﬂ çay›rlar›nda, bugünkü Ukrayna, Kazakistan
ve Mo¤olistan’› kapsayan bir bölgede
önceleri yemek için avland›klar›n›, yaklaﬂ›k 5000 y›l önce de yük ve binek hayvan› olarak ehlileﬂtirildiklerini öngörüyor. Ayn› varsay›ma göre daha sonra
dünyan›n öteki bölgelerine yay›lanlar,
iﬂte bu ehlileﬂtirilmiﬂ atlardan türemiﬂ.
Arkeolojik kaz›larda bulunan at kemikleriyse, bu varsay›m› gerekli kesinlikte
destekleyemiyor. Nedeni, kemiklerin binilen hayvanlara oldu¤u kadar, yenilen
hayvanlara da ait olabilece¤i. Gerçi fosilleri inceleyen araﬂt›rmac›lar, baz› diﬂlerde atlara tak›lan gemin neden oldu¤u aﬂ›nma izleri saptam›ﬂlar; ama bu da
tek baﬂ›na yeterli bir kan›t olarak kabul
görmemiﬂ.
‹sveç’in Uppsala Üniversitesi’nden
evrimsel genetikçiler Carlès Vila ve
Hans Ellegren, konuya genetik araçlarla yaklaﬂm›ﬂlar. Yöntemleri, çeﬂitli cinsten atlar›n genetik soya¤açlar›n› belirlemek ve bunlar› at fosillerinden elde edilen DNA örnekleriyle karﬂ›laﬂt›rmak.
Araﬂt›rmac›lar, yeni kuﬂaklara yaln›zca
anadan geçen mitokondrial DNA
(mtDNA) örnekleri toplam›ﬂlar. Bu
DNA türü, normal DNA gibi her canl›
hücrenin çekirde¤indeki kromozomlar
üzerine sar›lm›ﬂ biçimde de¤il, hücrelerde enerji üreten küçük bir organ›n içinde bulunuyor. MtDNA’n›n özelli¤i, mütasyonlar›n görece h›zl› birikmesi. Dolay›s›yla de¤iﬂik at soylar›n›n mtDNA’lar›,
birkaç bin y›ll›k sürede de olsa de¤iﬂimler gösterebiliyor ve böylece bu hayvanlar›n üretilme ve melezlenme tarihine
›ﬂ›k tutabiliyor. Araﬂt›rmac›lar, ‹sveç’te
191 cins at›n kan örneklerinin sakland›¤› bir bilgi bankas›ndan yararlanarak

mtDNA örneklerini incelemiﬂler. Bu örnekler aras›nda ‹ngiliz ve ‹sveç atlar› oldu¤u gibi Vikingkler taraf›ndan ‹zlanda’ya getirilmiﬂ bir at cinsi ve vahﬂi atlar›n en yak›n akrabas› oldu¤u düﬂünülen
küçük bir Mo¤ol at› da bulunuyor. Ekip
ayr›ca Alaska’dan 12 000 y›l buzlar alt›nda kalm›ﬂ bir at fosiliyle, ‹sveç ve Estonya’daki kaz› yerlerinden getirilmiﬂ
1000–2000 y›ll›k sekiz at fosilinden
DNA örnekleri toplam›ﬂ.
Sonuç, hayli ﬂaﬂ›rt›c›. Modern atlardaki genetik farkl›l›klar, at fosillerinde
görünen farkl›laﬂmadan az de¤il. Sonuçlardan ç›kan yorumlar aras›ndaki
fark da az de¤il. Dublin’deki (‹rlanda
Cumhuriyeti) Trinity College’dan genetikçi Daniel Bradley’e göre sonuçlar, atlar›n evcilleﬂtirilmesinin, öteki evcil
hayvanlara göre farkl› zaman, yer ve süreçler içerdi¤ini gösteriyor. New
York’ta Hartwick Üniversitesi’nden Arkeolog David Anthony, ‹sveç ekibinin

araﬂt›rmalar›n›n, "atlar›n tek bir yerde
evcilleﬂtirilip oradan yay›lmas› olas›l›¤›n› ortadan kald›rd›¤›n›" söylüyor. Anthony’ye göre sonuçlar modern atlar›n,
pek çok vahﬂi at soyunun farkl› yerlerde melezlenmesi sonucu ortaya ç›kt›klar›n› gösteriyor. Amerikal› arkeolog,
bununla birlikte atlar›n ilk kez Avrasya
bozk›rlar›nda ehlileﬂtirilmiﬂ olabileceklerini, çünkü eskiden burada yaﬂayan insanlar›n at eti yiyerek yaﬂad›klar›n› söylüyor. Anthony’ye göre buradan dünyaya yay›lan, ehlileﬂtirilmiﬂ atlar de¤il, atlar›n evcilleﬂtirilebilece¤i düﬂüncesi ve
bunun için gerekli teknikler olabilir.
Cambridge’deki (‹ngiltere) McDonnell
Arkeolojik Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nden
Marsha Levine ise, Anthony’nin de,
öteki arkeologlar›n da, ‹sveç ekibinin
sa¤lad›¤› verilerin de, evcil atlar›n anayurdu sorununa ›ﬂ›k tutabilmekten
uzak olduklar› görüﬂünde.
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