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Arkeoloji
Amerika K›tas›n›n
En Eski Kenti
Bir Güney Amerika ülkesi olan
Peru’da bulunan antik Caral kentiyle
ilgili yeni bulgular, bu yerleﬂim
biriminin yaln›zca k›tan›n en eski
kenti oldu¤unu de¤il, ayr›ca hiyerarﬂik
bir toplumsal yap›ya ve yiyecek
fazlas›n›n bir de¤iﬂim arac› olarak
kullan›ld›¤› bir ticaret yaﬂam›na da
sahip oldu¤unu ortaya koydu.
Radyokarbon tekni¤iyle yap›lan
ölçümler, kentin M.Ö. 2627-2020
y›llar› aras›n› kapsayan 600 y›l süreyle
k›ta sakinlerine ev sahipli¤i yapt›¤›n›
gösterdi. And da¤lar›ndan deniz
k›y›s›na uzanan Supe vadisinde
bulunan Caral, bu durumuyla k›tadaki
öteki kentlerden 1000 y›l daha eski.
Antropolog Jonathan Haas
baﬂkanl›¤›nda Amerikal› ve Perulu
araﬂt›rmac›larca yap›lan ölçümler,
has›r sepetlerde kullan›lan saz
liflerindeki karbon 14 molekülleri
say›larak yap›lm›ﬂ. Sazlar›n yaln›zca
bir y›l yaﬂamalar›, araﬂt›rmac›lara
kentin kuruluﬂ tarihini çok duyarl›
biçimde ölçme imkan› vermiﬂ.
Kentteki büyük taﬂ yap›lar› inﬂa eden
iﬂçiler, dolgu maddesi olarak
kulland›klar› moloz ve çak›llar›,
bunlar› içinde taﬂ›d›klar› filelerle

birlikte yap› duvarlar› içine
b›rakm›ﬂlar. Kentte bulunan ve k›smen
tören alan›, k›smen de "apartman
bloklar›" olarak inﬂa edilmiﬂ yap›lar,
kentte baﬂkalar›n› çal›ﬂmaya
zorlayabilecek otoriteye ve güce sahip
bir soylular s›n›f›n›n varl›¤›na iﬂaret
ediyor. Çünkü Haas’a göre "insanlar
durup dururken, ‘hadi büyük bir yap›
inﬂa edelim ‘demez; bunlar›
yapmalar›n›n nedeni, birilerinin
kendilerinden bunu istemesi, ve bu
iste¤e uymaman›n sonuçlar›n›n a¤›r
olmas›d›r". Kentte bulunan kesme
taﬂtan istinat duvarlar›yla örülmüﬂ alt›
tepeci¤in en büyü¤ü, 160 X 150 m bir
alana oturuyor ve yüksekli¤i 18 m.
En küçü¤üyse 60 X 45 metre tabana
oturtulmuﬂ 10 m yüksekli¤inde bir
yap›. Binalardan birinin önünde de
topra¤a oyulmuﬂ, daire biçimli geniﬂ
bir tören alan› bulunuyor. Kaz›
bilimciler, ilk kez 1905 y›l›nda
keﬂfedilen antik kentin, çanak-çömlek

Böcek Yiyen Atalar›m›z
‹lk insanlar› avc›-toplay›c› olarak
biliriz. Oysa kula¤a pek hoﬂ gelmeyen
gerçek, atalar›m›z›n kar›nca benzeri
termitlerle ve baﬂka böceklerle
uzunca bir süre nefis köreltmiﬂ
olduklar›. Güney Afrika’da 1 ya da 2
milyon y›ll›k hominid fosillerinin
bulundu¤u merkezlerde ince, tahta
çubuklara benzeyen kemikten aletler
araﬂt›rmac›lar›n dikkatini
çekmekteydi. Uzun süre, kemik ili¤ini
ç›karmak için kullan›ld›¤› san›lan bu
araçlar üzerinde yap›lan daha dikkatli
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incelemeler, bunlar›n termit
yuvalar›na sokuldu¤unu gösteren
mikroskobik y›pranma izlerini
belirledi. Keﬂfi yapan iki
araﬂt›rmac›dan biri olan Fransa’daki

öncesi dönemde kurulmuﬂ, pamuk ve
meyve-sebze tar›m› yapan bir toplulu¤u
bar›nd›rd›¤›n› düﬂünüyorlar. Meyve ve
tatl› patates, kabak, fasulye gibi çok
say›da sebzenin ekildi¤i yerleﬂimde,
ayr›ca bal›k ve öteki deniz ürünlerinin
de bol miktarda tüketildi¤i anlaﬂ›l›yor.
Eksikli¤i hemen dikketi çeken bir
ürünse tah›l. Tah›l, ihtiyaç fazlas›
üretilebilen ve kolay bozulmad›¤› için
görece uzun süre depolanabilen bir
yiyecek türü. Bu bak›mdan öteki antik
yerleﬂim birimlerinde toplumsal
farkl›laﬂman›n arac› olarak görülüyor.
‹htiyaç fazlas› tah›la sahip olan
soylular, bu zenginli¤i emek sat›n
almak için kullanabiliyorlar. Oysa Caral
ve çevresinde m›s›r tar›m›n›n ortaya
ç›kmas› 600 y›ldan fazla zaman alm›ﬂ.
Bu durumda, araﬂt›rmac›lardan
Winifred Creamer’a göre "para" yerine
geçen g›da maddesi, kurutulmuﬂ bal›k
olabilir.
Science, 27 Nisan 2001

Quaternay Tarih Öncesi Araﬂt›rmalar
ve Jeoloji Enstitüsü’nden Francesco
d’Errico "antropologlar, insan
evriminde etin rolüne çok önem
veriyorlar, hatta beynimizin
büyümesine yol açan etkenlerden
birinin avlanmak oldu¤unu
düﬂünüyorlard›" diyor. "Oysa ilk
hominidlerin diyetinde termit ve öteki
böceklerin önemli bir yer tuttu¤unda
kuﬂku kalmad›¤›na göre, evrimi
h›zland›ran, g›dadan daha farkl› bir
ﬂey olmal›".
Discover, Nisan 2001

