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Antropoloji

Birlikten Kuvvet
Do¤muﬂ
Gece haber bültenlerini dinleyen ya da bir
do¤a tarihi müzesinde av hayvanlar›n›n peﬂinde m›zrak sallayan insan maketlerini görenler, soyumuzun zaman›n baﬂlang›c›ndan
beri “öldürmeye programlanm›ﬂ” oldu¤unu
düﬂünebilirler. Ancak, Amerikan Bilim Geliﬂtirme Derne¤i’nin ﬁubat ay›ndaki y›ll›k
kongresinde yap›lan bir sunum, atalar›m›z›n
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avc› de¤il, av olarak yaﬂad›klar›n› ortaya
koydu. Washington Üniversitesi’nden biyolojik Antropolog Robert Sussman’a göre bu
av konumumuz, atalar›m›z› bar›ﬂ içinde bir
arada yaﬂamaya zorlayarak toplumun temellerini att›.
Sussman, antropolojik dogman›n ﬂimdiye kadar insanlar› ve atalar›n›, avc› olarak evrimleﬂtikleri için ﬂiddete ve savaﬂa e¤ilimli olarak gösterdi¤ine iﬂaret ediyor. Bu görüﬂü
benimseyenlerin gösterdikleri kan›tlar, modern primatlardaki sald›rganl›k e¤ilimleri, ilkel hominidlerin avland›klar›n› gösteren fosil kan›tlar, kabile ve avc›-toplay›c› kültürlerde savaﬂ ve ﬂiddeti inceleyen antropolojik
araﬂt›rmalar.
Ancak, fosil kan›tlar, daha sonra soyumuz
Homo sapiens’e evrildi¤i düﬂünülen 1,2 metre boyundaki hominid Australopithecus afarensis’in kendini savunacak taﬂtan araç ya
da silahlara, eti piﬂirecek ateﬂe, bu eti yiyecek sivri diﬂlere sahip olmad›¤›n› gösteriyor.
Sussman, milyonlarca y›l süreyle A. Aferensis’in ﬂimdi soyu tükenmiﬂ olan ay› büyüklü¤ünde köpekler, kama diﬂli kaplanlar, s›rt-

lanlar ve timsahlar gibi avc›lar›n tercih ettikleri bir yemek oldu¤unu vurguluyor.
Sunumunda Sussman, A. Afarensis fosillerinden %5’inin avc›larca yenmiﬂ olduklar›n›
gösteren iﬂaretler sergilediklerine dikkat
çekti. Örne¤in, kafataslar›ndaki delikler,
leopar atalar›n›n diﬂ konumlar›yla tam bir
uyum içinde. Araﬂt›rmac› ayr›ca günümüzdeki büyük avc›lar›n da ﬂempanze ve goril gibi
primatlar›n ayn› orandaki bir bölümünü mönülerine eklediklerine iﬂaret etti. Bugün bile insanlar Afrika’da timsahlar, Hindistan’da
kaplanlar, Tibet’te kahverengi ay›lar ve Amerika’da parslar taraf›ndan avlan›yor. Sussman’a göre, A. Aferensis avc›lar› kovacak
araçlara sahip olmad›¤› için grup yaﬂam›na
zorland›. Araﬂt›rmac› bugün de gündüz saatlerinde hareketli olan ve avc›lar›n hedefi
konumunda bulunan primatlar›n gruplar halinde yaﬂad›klar›na dikkat çekiyor. Grup yaﬂam›, tehlikeyi belirleyecek daha çok göz ve
kulak, avc›lar› h›rpalayacak ya da kaç›racak
daha çok birey demek.
Science, 24 ﬁubat 2006

Kafalar›m›z
Büyüyor mu?

Köpek Ne zaman
Dostumuz Oldu?
‹nsdanlarla köpekler aras›ndaki dostlu¤un tarihi, genetikçilerle antropologlar›n üzerinde s›kça
tart›ﬂt›klar› bir konu. Geneti¤e dayal› tahminlerin ço¤u, evcil köpek soyunun, kurtlardan
15.000 ile 40.000 y›l aras›ndaki bir tarihte ayr›ﬂt›¤› merkezinde. Ancak Kansas Üniversitesi’nden Darcy Morey’e göre köpek mezarlar›,
bu dostlu¤un baﬂlang›ç tarihi için daha iyi bir
gösterge. Araﬂt›rmac›, eski kay›tlar› tarayarak
köpeklerin tek tek, toplu halde ya da insanlarla
kucaklaﬂm›ﬂ biçimde gömüldükleri 50 mezar
belirlemiﬂ. Bilinen en eski köpek mezar› 14.000
y›l eskiye gidiyor ve Almanya’da bulunuyor. Sibirya’da bulunan baﬂkalar›, 10.650 y›l öncesine
ait. Kuzey Amerika’daki en eski köpek mezar›ysa 8500 y›l öncesine tarihlendirilmiﬂ. Morey’e göre evcilleﬂtirme yaklaﬂ›k 14.000 y›l önce baﬂlam›ﬂ olmal›. Portekiz Arkeoloji Enstitüsü’nden Simon Davis, araﬂt›rma sonuçlar›n›
inand›r›c› buluyor. Davis’e göre köpek atalar›n›n kurt soyundan ne zaman ayr›ld›klar›n› genetik kan›tlar ortaya koyabilir; ama sad›k dostlar›n ne zaman kamp ateﬂlerinin yan›na k›vr›lmaya baﬂlad›klar›n› gösteren en iyi kan›t, insanlar gibi gömülmüﬂ köpekler.
Science, 3 ﬁubat 2006
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Birmingham Üniversitesi (‹ngiltere) araﬂt›rmac›lar›nca gerçekleﬂtirilen s›ra d›ﬂ› bir araﬂt›rma, insan kafataslar›n›n son birkaç yüzy›l
içinde dikkat çekici biçimde büyüdü¤ünü ortaya koydu. Ortodontist Peter Rock yönetimindeki ekip, önce Londra’y› 1348-’49 y›llar›nda kas›p kavuran veba salg›n›nda ölen erkek ve kad›nlara ait 30 kafatas›n›, daha sonra da 1545’te Portsmouth liman›nda hizmete girdikten sonra hemen batan Mary Rose
adl› savaﬂ gemisinde ölen 54 denizcinin kafatas› ölçümlerini alm›ﬂ. Sonra bunlar› her
iki cinsiyetten 31 modern insan›n kafa röntgenleriyle karﬂ›laﬂt›ran araﬂt›rmac›lar, beyin
kaplar›n›n yüksekliklerinin, önceki örnekler-

deki boﬂluklardan %15 daha yüksek oldu¤unu belirlemiﬂler. Gerçi son yüzy›llarda daha
zengin diyetlerin insan vücut ölçülerinin büyümesine yo›l açt›¤› biliniyorsa da, Rock, beyin ölçülerinin bundan ba¤›ms›z olarak büyüdü¤ünü gösteren iﬂaretler bulundu¤unu
söylüyor. Rock’a göre son yüzy›llarda al›n,
yüzün geri kalan›na göre daha çok geniﬂledi
ve beynin zekayla ilgili olan bölümlerini (ön
loblar›) çevreleyen kafatas› parçalar›n›n boyutlar›, modern kafataslar›nda büyüdü.
Chicago Field Müzesi’nden primatolog
Robert Martin, çal›ﬂmay› heyecan verici
bulmakla birlikte, beyin büyümesinin,
kafatas›yla karﬂ›laﬂt›rma yap›lacak baﬂka
kemikler bulunmad›¤› için kesin olarak
kan›tlanamad›¤›na iﬂaret ediyor.
Science, 10 ﬁubat 2006

