Beynin, Dilin ve Bilincin Evrimsel Geliﬂimi

PALEONÖROLOJ‹
Paleonöroloji,
beynin zaman
içinde anatomik aç›dan
ve içerik aç›s›ndan (biliﬂsel yetenekler, ak›l, bilinç
gibi) de¤iﬂimini
inceler. Dilin ve
bilincin insan akl›n›n ürünü olarak
ne zaman ortaya ç›kt›¤›, konuﬂulan dilin
nas›l ve ne tür gereklerle do¤du¤u, bugünkü düzeyine ne zaman ulaﬂt›¤›, sanat ve dinin neden ortaya ç›kt›¤›, bunlara ek olarak, bahsedilen
ürünlerin, irileﬂmiﬂ bir beynin rastlant›sal
birer ürünü mü olduklar›, birdenbire mi
yoksa yavaﬂ yavaﬂ m› ortaya ç›kt›klar› ﬂeklinde birçok soru, paleonörolojinin konusudur.

Büyüyen Beyin
Kafatas›n›n iç k›sm›, nadir de olsa, bazen do¤al olarak fosilleﬂir. Beyin dokusu
kaybolur ve yerine mineraller dolar. Biriken bu mineraller beynin d›ﬂ yüzeyinin
bir kal›b›n› ortaya ç›kar›rlar. Bu ﬂekilde
beyin kabu¤unun, çevresindeki zarlar›n
ve damarsal yap›lar›n ayr›nt›lar› görülebilir. E¤er bu do¤al kafa içi kal›plaﬂmas›
gerçekleﬂmezse, bugünkü teknik olanaklarla bir modeli oluﬂturulabilir. Bunun
için silikon lateks kullan›l›r. Ancak bu ﬂekilde edinilecek bilgiler, do¤al kal›plaﬂmayla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda azd›r. Genellikle
kafataslar›n›n bütün olarak ele geçmesi,
ender bir durumdur; s›kl›kla parçalanm›ﬂ
halde olabildikleri gibi, baz› parçalar› da
eksiktir. Beynin kal›b›n›n elde edilmesi
için parçalar›n önce uygun ﬂekilde birleﬂtirilmeleri ve eksiklerinin tamamlanmalar›
gerekir. Daha modern bir teknik olarak,
üç boyutlu geometrik-morfometrik analizlerle sanal görüntüler oluﬂturulabilir. Burada, koordinat sistemleri yard›m›yla kafatas›ndan istatistiksel veriler elde edilir. Bu
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verilerden bilgisayarlar yard›m›yla üç boyutlu
beyin modeli oluﬂturulur. Elde edilen bu kafatas› iç ölçümleri ve
kal›b› "endokast" olarak adland›r›l›r. Buradan beyin a¤›rl›¤› ve hacmi hesaplan›r.
Beynin a¤›rl›¤› (g) ve hacmi (cc) aras›nda
geçiﬂler, beynin özgül a¤›rl›¤› yaklaﬂ›k
1,09 al›narak hesaplanabilir.
Ancak endokastlar›n ölçümünde baz›
sorunlar ortaya ç›kabilir. Büyük beyinlerde k›vr›mlar daha s›k› bir yap› oluﬂturmuﬂtur ve beyni d›ﬂar›dan saran zarlardan biri olan "dura mater" de daha kal›n
ve daha az esnek haldedir. Dolay›s›yla kafatas› iç izlerinden beyin k›vr›m› özelliklerini anlamak zorlaﬂ›r. Buna ek olarak, elde edilen kafataslar› genellikle eksiktir.
Bu da hacim ve dolay›s›yla a¤›rl›k aç›s›ndan farkl› yorumlar›n yap›lmas›na neden
olur. En önemlisi de, endokastlara bakarak beynin iç organizasyonu ve sinirsel
yap›lar› hakk›nda bir yorum yap›lamaz.
"Beyin gücü"nün ölçümü için de¤iﬂik
yöntemler uzun zamand›r önerilmiﬂtir.
Beyin büyüklü¤ünün (a¤›rl›k veya hacim
olarak) ölçülmesi bunlar içinde en s›k ve
kolay olan›d›r. Ancak, beyin büyüklü¤ü
ölçümleri içinde standart bir yöntem yoktur. Yöntemlerden birinde, vücut a¤›rl›¤›ndan yararlan›l›r. Ancak vücut a¤›rl›¤›
da büyük oranda ekolojik faktörlerle ve
beslenme al›ﬂkanl›klar›yla belirlendi¤inden, ayr›ca yaﬂam süresince vücut oynamalar gösterdi¤inden vücut a¤›rl›¤›yla beyin a¤›rl›¤› oranlar› güvenilir sonuçlar

vermez.
Beyin büyüklü¤ünü
saptamak
için önerilen
baﬂka yöntemler
de vard›r. "Ekstra kortikal nöronal indeks" (vücut büyüklü¤ü, beyin büyüklü¤ü ve sinirsel
yo¤unlukla hesaplanan, vücut iﬂlevlerindeki devaml›l›¤›n sa¤lanmas› için
gereksinim duyulan sinir hücresi say›s›yla, kortikal sinir hücrelerinin say›lar›n›n
oran›), "beyinleﬂme katsay›s›" (encephalisation quotient / EQ = vücut a¤›rl›¤› baﬂ›na düﬂen beyin veya neokorteks hacmiyle hesaplanan katsay›) gibi.

Beyinleﬂme Oran›
Son iki milyon y›lda insans› beynin bedene oran›, yani beyinselleﬂme katsay›s›n›n belirgin biçimde artt›¤› görülür. Hem
kesin hem de nisbi beyin büyüklü¤ü, zaman içerisinde ilk kez Australopithecus
türü içinde art›ﬂ gösterir: A. afarensis (beyin hacmi = 384, EQ = 2.2), A. africanus
(beyin hacmi = 420 cc, EQ = 2,5), A. boisei (beyin hacmi = 488 cc, EQ = 2,6), A.
robustus (beyin hacmi = 502 cc, EQ =
2,9). Yüzeysel bir bak›ﬂla bu art›ﬂ kademeli olarak seyreder. ‹lk büyük geliﬂim günümüzden yaklaﬂ›k 2 milyon y›l önce H.
erectus'un görülmesiyle ortaya ç›kar ve
EQ, 5’e ulaﬂ›r. Ancak H. erectus için bu
tarihlemeyi anlaml› olarak yorumlamak,
jeolojik tarihlemelerin daha az güvenilir
olmas›ndan, vücut a¤›rl›¤›n› belirlemenin
zorlu¤undan ve de¤iﬂkenli¤in fazla olmas›ndan dolay› zordur. ‹lk milyon y›l içinde
H. erectus'un beyin hacminde belirgin art›ﬂ görülmez. H. sapiens’in görüldü¤ü
çeyrek milyon y›l öncesindeyse EQ, 6’ya
ulaﬂm›ﬂt›r. Bugünkü modern insanlarda
da bu say› hemen hemen ayn›d›r. Bu, vücudun her gram› için 6 kez daha fazla beyin ve beyin kontrolü demektir. Modern
bir ﬂempanzede bu say› ortalama 2,5’tur.
Bu art›ﬂ elbette, eﬂzamanl› olarak beyin kabu¤u (korteks) büyümesi ile beraberdi. Di¤er türlerdeki stereotipik davran›ﬂlar-

dan farkl› olarak, korteksin büyümesi
davran›ﬂ ve kültürel de¤iﬂkenli¤e neden
olmuﬂ, iﬂlevsel ç›kt›larda ve konuﬂulan
dilde de olas›l›kla etkisini göstermiﬂtir.
EQ art›ﬂ›yla, alet yap›m›, beslenme özellikleri, göç özellikleri, ateﬂin kullan›m› ve
sosyal organizasyon aras›nda belirgin bir
paralellik saptanabilmiﬂ de¤il.
Bireyin birlikte yaﬂad›¤› kiﬂilerin say›s› artt›kça, yaﬂam biraz daha karmaﬂ›k
hale gelir. Artan sosyal iliﬂkilerle baﬂedebilmek için daha fazla beyin iﬂlem gücüne gereksinim vard›r. Bu düﬂünceyi ortaya atan Robin Dunbar, yapt›¤› çal›ﬂmalarla da, yaﬂayan primatlarda grup büyüklükleriyle beyin büyüklü¤ü aras›nda do¤rusal pozitif bir iliﬂki bulmuﬂtur. Buna göre, beyin a¤›rl›klar› göz önüne al›nd›¤›nda
Australopithecus’lar›n ortalama 67, H. habilis'lerin 82, H. erectus'lar›n 111, H.sapiens'lerin 131, Neandertallerin 144 kiﬂi
içeren gruplar oluﬂturduklar› tahmin ediliyor. Bu say›, ça¤daﬂ insanlar için ortalama 147,8 olarak hesaplanm›ﬂ. Sözkonusu
grup büyüklükleri, "biliﬂsel grup" denilen
bir kavramla, yani bireyin gündelik hayatta birlikte oldu¤u kiﬂilere karﬂ›l›k, hakk›nda sosyal bilgiye sahip oldu¤u kiﬂilerin say›s›yla ilgilidir. Grup büyüklü¤ünün türe
özgü bir üst s›n›r› vard›r. Hayvanlar, kendi neokortekslerinin (beyin kabu¤unun
evrimsel olarak en yeni k›s›mlar›) izin verdi¤i bilgi iﬂleme kapasitesinin s›n›r›n›n d›ﬂ›nda bir grup büyüklü¤ü oluﬂturamazlar
ya da oluﬂtursalar bile grup üyeleriyle iliﬂkileri s›n›rl› kal›r.
Neokorteks oran›, yani neokorteksin
geride kalan beyin k›s›mlar› toplam›na
oran›, türlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda kullan›lan en iyi yöntemlerden birisidir. Bu
oran, grup üyesi art›ﬂ›yla anlaml› do¤rusal iliﬂki gösterir. ‹nsan beynindeki önemli bir farkl›l›k, neokorteks oran›n›n di¤er
türlere göre fazla olmas›d›r. ‹nsanlarda,
neokorteksin, daha "ilkel" oldu¤u düﬂünülen ve solunumla dolaﬂ›m› kontrol
eden beyin sap› medullas›na oran›
105/1'ken, ﬂempanzelerde bu oran
40/1’dir. Grup büyüklü¤üyse, neokorteks oran›ndan Dunbar’›n verileriyle hesaplanabilir. Buna göre insan için 147,8
olarak hesaplanan grup büyüklü¤ü ﬂempanzelerde 53,5’dir. Bu sonuçtan da insanlar›n ﬂempanzelerden 3 kat daha sosyal olduklar› sonucuna var›labilir. Ancak
neokorteks büyüklü¤ünün ortaya koydu¤u gruplar, temel olarak türler için gözlenenden daha büyüktür; bunun nedeniyse
çevresel faktörlerin s›n›rlamas› olabilir.

Beyin boﬂlu¤u
(Endocast)
Hipoglossal
kanal
Basikranial
aç›
Kebara
hyoidi

Beyin hacmini ve dil yetene¤ini ortaya koymak için
yap›lan çal›ﬂmalar›n gösterimi. Hipoglossal kanal,
dile giden sinirin geçti¤i kanald›r. Bazikranial aç›
(kafataban› aç›s›) ve hyoid kemi¤inin yüksekli¤i larinksin konumunu anlamada kullan›l›r.

Arkeolojik verilerse bu sav› tam olarak
do¤rular nitelikte de¤ildir. Örne¤in, Neandertallerin küçük boyutlu gruplar halinde
yaﬂad›klar›n› gösteren kan›tlar vard›r. Yine bulunan el ürünlerinin geliﬂigüzel da¤›lm›ﬂ olmalar› da, toplu yerleﬂime karﬂ›t
bir durumdur. ‹lk insan›n beyin boyutlar›
geliﬂmiﬂ bir sosyal zekaya, arkeolojik verilerse bunun tam tersine; hiç bir sosyal yap›s› olmayan ve küçük gruplardan oluﬂan
topluluklara iﬂaret eder. Bunun en iyi örne¤i, büyük beyinlerine karﬂ›n sanat
ürünleri üretmemiﬂ (ya da sanat ürünleri
bulunamam›ﬂ) olan Neandertallerdir .

Alet Endüstrisi
1,2 milyon y›l süresince insanlar›n beyin hacmi de¤iﬂerek yaklaﬂ›k 900 cc’den
1100 cc’ye ulaﬂt›. Ancak, bu dönemdeki
alet teknolojisi incelendi¤inde, bu art›ﬂa
paralel ya da yak›n bir geliﬂme göze çarpmaz; çünkü üretilen alet say›s› ve türünde
adeta teknolojik bir duraklama vard›r. Ancak, kan›t yoklu¤u, yoklu¤un kan›t› olarak elbette yorumlanamaz.
Alet yap›m›, temelde beyindeki motor
ve duyusal alanlar›n geliﬂimine ba¤l› olmakla birlikte, asl›nda beynin tüm alanlar›n› ilgilendirir. Taﬂ› "tan›man›n" ve iyi bir elgöz eﬂgüdümünün yan›s›ra, tasarlanan
nesnenin sonuçta ne olaca¤› ve nas›l bir ﬂekil alaca¤›, ne amaçla kullan›laca¤›n› düﬂünmeyi, aletin bitmiﬂ halinin nas›l olaca¤›na iliﬂkin zihinsel bir görüntü oluﬂturmay›,
bu arada yap›lan vuruﬂlardan ç›kacak beklenmedik düzenlemeleri, zihindeki tamamlanm›ﬂ ürün görüntüsüyle karﬂ›laﬂt›rarak
yeni vuruﬂlar planlamay› gerektirir.
H. habilis dönemine rastlayan Oldowan taﬂ aletlerinin yap›m› için gerekli
olan biliﬂsel kapasite, ﬂempanzelerinkinin
çok üzerinde olsa da bunlar insan stan-

dartlar›na göre çok basit taﬂ araçlard›r.
Bunlarda biçim zorlamas› yoktur. Daha
çok kolay iﬂlenebilir olan bazalt ve kuvarsitten yap›lm›ﬂlard›r. Ayn› temel maddeden benzer aletler 1 milyon y›ldan uzun
süre de¤iﬂmeden yap›lm›ﬂt›r.
Üst paleolitik (son taﬂ devri) dönemin
baﬂlar›nda, yaklaﬂ›k 40 bin y›l önce alet
üretiminde çeﬂitlilik ve say›ca patlama yaﬂand›. Oysa bu dönemde beyin boyutlar›nda bir art›ﬂ söz konusu de¤ildi. Kemik, geyik boynuzu ve fildiﬂinden çok say›da aletler ve süsleme araçlar› yap›ld›. Bu daha
önceki dönemlerde rastlan›lan bir durum
de¤ildi. Üst paleolitik dönem insan›, üretimini tasarlad›¤› son ürün konusunda aç›k
seçik bir düﬂünceye ve onu gerçekleﬂtirebilecek yetene¤e sahipti. Bu dönemde,
"üst paleolitik sanat›" denen zengin ve geliﬂkin yeni bir sayfa aç›ld›. Üst paleolitik
dönem boyunca, çevresel koﬂullara uygun, sürekli ve yeni av silahlar› geliﬂtirildi. 18 bin y›l önce, son buzul ça¤›nda sertleﬂen çevre koﬂullar› nedeniyle büyük uçlu oklar üretilmeye baﬂland›. ‹klim yumuﬂay›nca, av hayvanlar›n›n bollaﬂmas›na
ba¤l› olarak çok parçal› aletler artt›. Yine
bu dönemlerde ö¤ütme taﬂlar› geliﬂtirildi.

Büyük Beyinin Maliyeti
Beyin vücudumuzdaki en anti-demokratik organd›r. Ayn› miktar kas›n dinlenme s›ras›nda gereksinim duyaca¤› enerjinin 22 kat› enerji harcar. Uyku veya dinlenme haline bakmadan toplam vücut
enerjisinin % 20’sini kullan›r. Bir kalp at›m›nda kan›n oksijeninin % 20’sini al›r. Oysa a¤›rl›k olarak vücudumuzun en fazla %
3 kadar›n› oluﬂturur. Yeni do¤an döneminde beyin a¤›rl›¤› vücut a¤›rl›¤›n›n %
10’u kadard›r ve kulland›¤› enerji % 60’a
ç›kar. Özetle, beyin büyüdükçe yak›t gereksinimi de artar. Üstelik bu yak›t› yakarken giderek ›s›nd›¤› için, çok çal›ﬂan bir
motor gibi so¤utulmas› da gerekir. Yaln›zca 2 °C’lik art›ﬂ bile beynin çal›ﬂmas›n›
zorlaﬂt›rabilir. Bu so¤utma sistemi, kafatas› içi ve d›ﬂ›ndaki damarsal yap›yla sa¤lan›r. Geliﬂen, büyüyen bir beyinde yeni
damarsal yap›lar›n da geliﬂmesi beklenir.
‹nsanlarda, hareket s›ras›nda solunumun
artmas›na ba¤l› olarak yüzdeki damarlar
geniﬂler ve yüz k›zar›r. Bu arada ortaya
ç›kan ›s›dan dolay›, damarlar›n içindeki
kan›n so¤utulmas› görevini, a¤ ﬂeklinde
olan kafatas› "radyatörleri" sa¤lar. Beyin
içi radyatörleri, kafatas› içindeki deliklerKas›m 2001 53 B‹L‹M ve TEKN‹K

den geçerek kafatas›n›n iç ve d›ﬂ toplardamar sistemlerini birbirine ba¤layan "emissar" (›s› yayan) toplardamarlar (venler) taraf›ndan oluﬂturulur. Bunlar kuyruksuz
maymunlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda insanlarda daha yo¤un bulunurlar. Bu ﬂekilde kafa içi ›s›s›n›n art›ﬂ› engellenerek, beynin
optimal bir ortamda çal›ﬂmas› sa¤lan›r.
Bu venlerin yo¤unlu¤unun A. africanus’tan H. sapiense do¤ru geldikçe belirgin biçimde artmas›, beynin de bu süreçte büyüdü¤ünün bir göstergesi olarak düﬂünülebilir.
Beynin büyümesi yaln›zca beynin sahibine de¤il, anneye de iﬂlevsel zorunluluklar yükler. Büyük beyinli olmak, diﬂilerin
enerji tüketimini art›ran bebek ba¤›ml›l›¤›n›n uzamas›yla sonuçlan›r. Bu da, diﬂilerin daha fazla yiyecek sa¤lama gereksinimini do¤urur.

Büyümüﬂ bir beyin taraf›ndan kullan›lan enerjiyi karﬂ›lamak için vücudun bir
baﬂka parças›n›n gereksinimlerinin, bazal
metabolizmas›n› devam ettirecek ölçüde
azalt›lmas› gerekir. L. Aiello ve P. Wheeler adl› araﬂt›rmac›lar, primatlarda mide
büyüklü¤üyle beyin büyüklü¤ü aras›nda
genel bir iliﬂki kurarlar. Buna göre, kalp
ve karaci¤er gibi organlar›n boyutlar›n›n
küçültülmesi mümkün olmad›¤›ndan, küçültülecek en uygun organ midedir. Mideyi küçültmenin yolu da besin seçimini, bitkilerden ziyade enerji kalitesi yüksek olan
ete çevirmektir. Buna göre, H. habilisin
beyin hacminin büyük olmas› Australopithecus’lardan farkl› olarak diyetinde etin
de oldu¤unu düﬂündürür.
Beynin aﬂ›r› büyümesi sinir hücreleri
aras› ba¤lant›y› ve iletiﬂimi zorlar, ileti süresini art›r›r. Bu da çevresel olaylara veri-

Bipedalizm: ‹ki Ayakla Yürüme
.

3,5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› öne sürülen bipedalizm, di¤er hominid özelliklerinden daha önce ortaya ç›km›ﬂt›r. Bedenin (özellikle ellerin) özgürlü¤ü, beraberinde beynin özgürlü¤ünü de getirmiﬂtir. Ancak kuyruksuz maymun benzeri maymunlardan hominidlere geçiﬂte bipedalizme ait
ara iskelet kan›tlar› yoktur.
Bipedalizm kinematik ve enerji yönüyle farkl›l›klar oluﬂturur. Bipedalizmle gelen en önemli iskelet de¤iﬂiklikleri, le¤en kemi¤i kanatlar›n›n k›salmas›, bel e¤rili¤inin k›salmas›, dizin ortaya
do¤ru yaklaﬂmas›, bacakta tibia olarak adland›r›lan kemi¤in alt eklem ucunun dikleﬂmesi, ayaktaki 1. tarak kemi¤inin güçlenmesi ve büyük parma¤›n alta do¤ru dönmesidir.
Dört ayakla hareket etmek, iki ayakla hareket
etmeye göre daha fazla enerji gerektirir. Ancak,
bipedalizm daha büyük bir beyin gerektirir. Daha
önce ayak kontrolü için kullan›lan beyin kabu¤u
k›s›mlar› serbest kalarak, baﬂka iﬂlevler için f›rsat
oluﬂturur.
Beynin büyümesi; do¤um s›ras›nda, yenido¤an döneminde ve gebe diﬂinin hareketlerinde
riskler oluﬂturur. Büyümeden dolay› diﬂide le¤en
kemi¤inin geniﬂlemesi gerekir. Modern insan yavrular›, ﬂempanze beyninden büyük olmayan yaklaﬂ›k 350 cc’lik bir beyinle dünyaya gelirler. Ancak insan yavrusunun beyni, di¤er primatlardan
farkl› olarak, do¤um sonras›nda da büyümeye devam eder. Dört yaﬂ›nda yaklaﬂ›k 3 kat› ve eriﬂkinlikte de yaklaﬂ›k 4 kat› hacme ulaﬂ›r. ‹nsanda beyin, geliﬂiminin önemli bir bölümünü do¤um sonras› ilk y›lda tamamlar. Di¤er primatlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda do¤umdan önce beyin belirgin ﬂekilde
geniﬂler. Hacmin 801-850 cc’den fazla olmas›,
do¤um s›ras›ndaki hasar riskini art›r›r. ﬁempanzelerde de do¤umda yaklaﬂ›k 350 cc olan beyin
hacmi, eriﬂkinlikte 450 cc’ye ulaﬂ›r. Paleontolojik
kan›tlar›n yard›m›yla, Neandertal çocuklar›n›n beyinlerinin, beklenenden büyük oldu¤u tespit edil-
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miﬂ. Çocuklar›n çabuk büyüdükleri, güçlü kaslara
ve modern insanla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda erken yaﬂta büyük bir beyne sahip olduklar› düﬂünülüyor.
Bulunan iskeletlerle yap›lan çal›ﬂmalarda, üç-dört
yaﬂlar›ndaki bir çocukta 1400 cc, 6 yaﬂ›ndaki bir
çocuktaysa 1250 cc’lik bir beyin hacmi saptanm›ﬂ
bulunuyor.
Bipedal kad›nlar›n hareketleri s›n›rlanm›ﬂ durumdad›r. Bu nedenle alt uzuvlar›n çal›ﬂt›r›ld›¤›
sporlarda erkekler avantajl› konumdad›r. Beynin
baz› alanlar›, belli iﬂlevler için uzmanlaﬂt›kça, daha çok kapasite için do¤al olarak beyin çok daha
büyük olmal›d›r.
Bipedalizm seslendirme ve dil aç›s›ndan da kolayl›k sa¤lar. Maymunlardan çok aﬂa¤›da yer alan
g›rtla¤a f›rsat verir ve daha büyük dil kapasitesi
ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Yine nefes alma mekanizmas›ndaki farkl›l›klar da ses üretiminde çeﬂitlilik
oluﬂturur. Bipedalizmin ortaya ç›k›ﬂ›yla, kafadaki
kan damarlar›n›n yerçekimine ba¤l› (hidrostatik)
bas›nç özellikleri de¤iﬂti¤inden, kan damarlar›nda
yeniden bir yap›lanma ortaya ç›kt›¤› da ileri sürülür. Ayr›ca bipedalizm vücut yüzeyinin güneﬂe maruz kalmas›n› % 50 azalt›r.

lecek yan›tlar›n zaman›n›n uzamas›na neden olarak, yaﬂamsal bir dezavantaj oluﬂturur. Ancak, yap›lan araﬂt›rmalarda görülen, do¤umdan sonra 3 kat büyüyen eriﬂkin insan beyninin maksimal iﬂletim gücüne sahip oldu¤udur. Beynin bundan daha
fazla büyümesi, iﬂletim gücünü s›n›rlar;
hem ›s›n›r hem de iç iletiﬂimi yavaﬂlar. Yani, H. sapiens sapiens (modern insan), büyüklük aç›s›ndan hemen hemen beyin geliﬂiminde yolun son aﬂamas›na ulaﬂm›ﬂt›r.

Beyin Büyüklü¤ü ve Zeka
Beyin büyüklü¤ü ve zeka aras›nda basit bir iliﬂki yoktur. Yani, kafan›n küçük,
ya da beyin a¤›rl›¤›n›n yüksek olmas› düﬂük zekasal iﬂlevlere iﬂaret etmez. Tarihsel Daniel Lyon vakas› buna iyi bir örnektir. Beyin a¤›rl›¤›, H. erectus’unkinden bile küçük olan (680 g, 624 cc) Lyon, normal zekal›yd› ve okuyup yazmas› olan biriydi. Ölümü üzerine yap›lan otopside
beyninde herhangi bir sorunun varl›¤›
saptanmam›ﬂt›. Beyinci¤i ise normal büyüklü¤üne yak›nd›.
Di¤er bir örnek ise Anatole France’dir.
Anatole France (1844-1924) Nobel ödüllü
ve 80 yaﬂ›nda bile üstün zekasal iﬂlevler
sergileyebilen bir yazard›. Beyin a¤›rl›¤›,
otopsisinde 1017 g (933 cc) olarak bulunmuﬂtu. Einstein’in beynindeyse a¤›rl›k bak›m›ndan normalden herhangi bir sapma
yoktu; ancak beyin yan loblar›n›n alt k›sm›nda bulunan bir k›vr›mdaki sinir hücresi oran›, normal insanlara göre fazlayd›.
Bu da beynin özelleﬂmiﬂ alanlar›nda, kullan›ma ba¤l› olarak de¤iﬂiklikler olabilece¤inin bir göstergesidir. Baﬂka örnekler de
bulmak mümkün. Keman çalan kiﬂilerde,
sol eldeki parmak hareketlerinin etkin olmas›ndan dolay›, ilgili beyin alanlar›nda 23 kat daha fazla kortikal temsil alan› bulundu¤u gösterilmiﬂ durumda. Buna ek
olarak, iki eli birbiriyle eﬂgüdüm içinde
kulland›klar›ndan, her iki beyin yar›küresi aras›ndaki ba¤lant›lar›n da geliﬂmiﬂ oldu¤u saptanm›ﬂ.
Küçük beyinli kiﬂilerde görülebilecek
düﬂük zeka düzeyi, hacim kayb›ndan çok,
sinirsel bütünlü¤ün bozulmas›na ba¤lan›r. ‹nme veya kazalar sonras›nda beyin
dokusu kayb› oldu¤u halde, zeka normal
düzeyde kalabilir. Sonuçta, biliﬂsel iﬂlevler, ilgili sinirsel ba¤lant›lar›n say› ve iliﬂkisine ba¤l›d›r.
Zeka düzeyi (IQ) ile beyin büyüklü¤ü
aras›nda % 40’l›k korelasyon oldu¤u tespit edilmiﬂ durumda. Manyetik rezonans

görüntüleme (MRG) ile yap›lan çal›ﬂmalar
da, beyin büyüklü¤üyle biliﬂsel performans aras›nda olumlu bir iliﬂkinin varl›¤›na iﬂaret ediyor.

Dilin Geliﬂimi
Konuﬂman›n geliﬂimi, konuﬂmada devreye giren organ ve yap›larda (ses telleri,
dudak, dil, çene, vb.) oldu¤u kadar bunlar› denetleyen merkezi sinirsel mekanizmalarda da baz› de¤iﬂiklikleri gerektirir.
Konuﬂman›n geliﬂimi, sesin üretimi ve alg›lanmas›yla çok yak›ndan iliﬂkilidir. Tüm
memeliler, sesleri temel olarak hemen hemen ayn› yolla oluﬂtururlar. Yine de en
önemli akustik geliﬂim insanda görülür.
Fosil kafatas› kemiklerinden dilsel kapasiteyi nas›l ö¤renebiliriz? Bunun için üç
yöntem önerilmiﬂ bulunuyor: beyin boyutlar›n›n, sinirsel yap›n›n (konuﬂma merkezlerinin var olup olmad›¤›) ve ses sisteminin do¤as›n›n incelenmesi. Bunlardan birincisi, en basit yöntem gibi görünüyor. H.
erectus'la Neandertallerin beyin boyutlar›
modern insana yak›n. Hatta Neandertallerin beyni, daha önce belirtildi¤i gibi daha
büyük. Beynin büyüklü¤ü e¤er sosyalleﬂmenin bir göstergesiyse (Robin Dunbar’›n
düﬂüncesine paralel olarak), dil de temelde sosyalleﬂmenin getirdi¤i bir gereksinim
olarak düﬂünülebilir. ‹nsanlardaki al›n lobu dilsel iﬂlevlerin bir k›sm›n› yerine getirmekle kalmaz, ayn› zamanda da sosyalleﬂmede en önemli iﬂlevi üstlenen beyin k›sm›d›r. Paleontolojik bulgulara dayanarak
dilsel yetilere iliﬂkin kan›tlar elde etmek
zordur. Üst paleolitik ça¤da dilsel yetinin
ve sosyalleﬂmenin var oldu¤una dair güçlü kan›tlar öne sürülmüﬂtür. Ölülerin eﬂyalar›yla birlikte gömülmesi, beden süslemeleri, alet yap›m›nda h›zl› ilerleme, uzak
bölgelerdeki gruplar aras›nda de¤iﬂ-tokuﬂ,
taﬂa ba¤›ml› teknolojiden kemik ya da kil
gibi araçlara geçilmesine iliﬂkin bulgular,
bunlar›n aras›nda.
Beyindeki konuﬂma merkezi, ses üreten organlarla yak›n iliﬂki içindedir. Bu
organlar dilsel kapasite aç›s›ndan üçüncü
kan›t grubunu oluﬂturur. Bol miktarda
yumuﬂak doku içerdiklerinden (g›rtlak ve
yutak) bunlar› fosil olarak bulmak mümkün olmam›ﬂt›r. Ancak, anatomik olarak
biliyoruz ki, insan d›ﬂ›nda tüm memelilerde larinks (g›rtlak) boynun yukar›s›nda,
yüksek konumda yer al›r. Bunun sonuçlar›ndan biri, beslenirken ayn› zamanda nefes al›p verilmesi, ikincisiyse ses oluﬂturman›n zorlaﬂmas›d›r. ‹nsanda eriﬂkin dö-

Üstte: orangutan (a), ﬂempanze (b) ve insan ses düzene¤inin karﬂ›laﬂt›r›m›. K›rm›z›, dili; sar›, larinksi ve mavi de hava
keselerini gösteriyor. ‹nsanlarda a¤›z boﬂlu¤u daha uzun ve larinks daha düﬂük düzeyde (c). Boynun yukar›s›nda olan
larinks, soluk alma ve yutkunman›n eﬂ zamanl› olabilmesini sa¤lar. Ancak, farinks (yutak) boﬂlu¤unda oluﬂan sesler s›n›rl› düzeyde kal›r. Üstte orta hattan, ayn› bölgelerden al›nan manyetik rezonans görüntüleri görülmekte.

nemde yutkunma s›ras›nda ses ç›karmak
ve solumak olanaks›zd›r; bu arada k›sa
bir soluk tutma dönemi vard›r. Tersi durumda bo¤ulma riskiyle karﬂ› karﬂ›ya kalabilirdik. Ancak, insan yavrular›, larinksin yukar›da olmas›ndan dolay› meme emme s›ras›nda soluk al›p (a¤›zdan) verme
(burundan) eylemini gerçekleﬂtirebilirler.
Bebekli¤in 3. ay›nda larinks aﬂa¤› inmeye
baﬂlayarak 3-4 y›l sonra eriﬂkin düzeyine
iner. ‹kinci ve daha yavaﬂ bir iniﬂ, erkeklerde ergenli¤e do¤ru gerçekleﬂir. Bundan dolay› erkeklerde ergenlikte ses de¤iﬂikli¤i ortaya ç›kar. Bu iniﬂ, bizim fonetik
repertuar›m›z› büyük oranda geniﬂletir.
Yap›lan baz› araﬂt›rmalar sonucunda
kafatas› taban› biçiminin, larinksin konumuyla yak›n iliﬂkili oldu¤u görüﬂü öne sürülmekle birlikte, sonraki çal›ﬂmalarla bu
görüﬂ do¤rulanm›ﬂ de¤il. Kafataslar› temel al›narak, insan›nkine benzer ses ç›kar›labildi¤i dönem, 300-400 bin y›l öncesi
olarak saptanm›ﬂ bulunuyor. Daha büyük
hacimli beyine sahip Neandertaller ise
anatomik farkl›l›k gösteriyor. Anatomik
yap›lar›ndan anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla olas›l›kla yaln›zca burundan ses ç›kar›yorlard›.
Konuﬂulan dil üzerindeki merkezi etkinin hangi evrimsel aﬂamalarda art›ﬂ gösterdi¤ini anlamak için de¤iﬂik yöntemler
önerilmiﬂtir. Yumuﬂak dokular fosilleﬂmedikleri için, dolayl› olarak, kemik dokularda oluﬂturduklar› etkiler araﬂt›r›l›r. Bir
yöntem, beyindeki dille ilgili alanlar›n büyüklü¤ünü hesaplamaya dayan›r. Beynin
yüzey bulgular›n›n dil yetene¤iyle iliﬂkisi
zay›f oldu¤undan bu yöntem çok güçlü
de¤ildir. Dil yetene¤ini sa¤layan sinirsel
süreçler, beynin sol taraf›na yerleﬂme e¤i-

limindedirler. Bu beyin yar›s›nda baz›
alanlar dil aç›s›ndan özelleﬂmiﬂtir. Australopithecus’larda konuﬂman›n motor merkezi (Broca alan›) ile ilgili bir kan›t bulunmazken, H. erectus'un bir üyesine ait, 1,7
milyon yaﬂ›ndaki bir fosilde konuﬂman›n
motor merkezini oluﬂturan alan› temsil etti¤i düﬂünülen bir bölge saptanm›ﬂ. Baz›
paleonörologlarsa Neandertallerin beyin
kal›plar›nda hem Broca (konuﬂma merkezi) hem de Wernicke (beyinde, iﬂitilen seslerin de¤erlendirildi¤i ve anlamland›r›ld›¤› bölge) alan›n›n tan›mlanabilece¤ini ve
bu alanlar›n görüntülerinin ça¤daﬂ insanlardan hiç de farkl›l›k göstermedi¤ini öne
sürerler.
Di¤er bir yöntem, memelilerde dil kaslar›n› çal›ﬂt›ran hipoglossal sinirin geçti¤i
hipoglossal kanal›n büyüklü¤ünü ölçerek, sinirin olas› etkisini ortaya koymak.
Kanal çap›n›n büyüklü¤ü, sinirin kal›nl›¤›n›n bir göstergesidir. Modern insanlarda
kanal›n alan›, pigme ﬂempanzelerinden
1,85-2,44, gorillerden 1,33 kat daha geniﬂtir. Kuyruksuz maymunlar içinse bu de¤er, insanlar için saptanm›ﬂ de¤erlerin alt
s›n›r›ndad›r. Ancak, kuyruksuz maymunlarda dil, anatomik olarak daha büyüktür.
Yani, kanal geniﬂli¤i zengin bir sinirsel
beslenmeden çok büyük yap›daki dile iﬂaret eder. Neandertallerin kanal geniﬂli¤ininse bugünkü insanlarla hemen hemen
ayn› oldu¤u ortaya ç›k›yor. Bu da Neandertallerin, daha önce belirtildi¤i gibi k›s›tl› da olsa konuﬂma yetenekleri oldu¤unu desteklemekte. ‹nsan›nkine benzer hipoglossal kanala, 300 bin y›ldan yaﬂl› örneklerde rastlanmas› da konuﬂmaya, arkeolojik buluntular›n iﬂaret etti¤inden
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çok daha önce baﬂland›¤›n› düﬂündürüyor.
Üçüncü bir yöntem de, gö¤üs omur
kanal›n›n geniﬂli¤ini ölçmek. Bu ölçümün dayand›¤› temel, kar›n ve gö¤üs kafesi kaslar›na giden sinirlerin artmas›yla
kanal çap›n›n geniﬂleyece¤i, bu geniﬂlemeyle de sözkonusu sinir liflerinin solunumda ve (dolayl› olarak da) konuﬂmada
kullan›laca¤›. H. erectus ve H. sapiens’te
kanal›n di¤er primatlara ve erken dönem
hominidlerine göre geniﬂlemiﬂ oldu¤u
bir gerçek; ancak bunun dil yetene¤ini
do¤rudan gösterebilece¤ine dair kuﬂkular da yok de¤il. Çünkü, sadece konuﬂma
de¤il yüzme ve koﬂma gibi etkinlikler de
bu geniﬂli¤e neden olabilir.
Harry Jerison’a göre, dili ve bilinci
oluﬂturan, kendi kendini de¤erlendirip
sorgulama ve imgeleme yetene¤iydi. Baﬂ-

Fosil kay›tlar›na göre beyinleﬂme katsay›lar› ile bugün yaﬂayan H.sapiens sapiens, G. gorilla ve ﬂempanzenin beyinleﬂme katsay›lar›.

kalar›n›n seslerini-sözlerini duyarak onlar›n bilincine ortak olmak mümkün oldu.
Böylece karmaﬂ›k toplumsal sorunlarla
baﬂedilebilmeye baﬂland›. ‹mgeleme, çözümleyici oldu¤u kadar, yarat›c› da olabilen bir yetidir. Dil bu yönleriyle bilinçle
yak›ndan iliﬂkilidir. Bilinç, karmaﬂ›k toplumsal çevrenin anlaﬂ›lmas› için ortaya
ç›km›ﬂ olabilir. Özellikle günlük yaﬂamdaki kestirilemezlik, belirsizlik, baﬂkalar›n›n
davran›ﬂlar›n› yönlendirebilmek, yönlen-

Kafatas› Fosilleri ve Tiyatro Sahnesi
.

‹nsans›lara ait bulunan en eski kemikler, moleküler analizlerle yaklaﬂ›k 5 milyon y›l öncesine
tarihlenir. ‹nsan›n ilk öncüsü say›lan Australopithecus’lar yaklaﬂ›k 4-5 milyon, Homo habilis 2 milyon, H.erectus 1,8 milyon, H. neanderthalensis
150 bin y›l öncesine tarihlenir. Günümüz insan›
(H. sapiens sapiens) ise 100 bin y›l önce ortaya
ç›km›ﬂt›r. Australopithecus’lar›n ilk örne¤i A. ramidus'u 300 bin y›l sonra sahnede görülen A.
anamensis izlerken, bundan 3,5 milyon y›l önceyse sahneye A. afarensis (bilinen popüler ad›yla
Lucy) ç›kar. 1 milyon y›ll›k bir serüven sonras›nda, günümüzden yaklaﬂ›k 2,5 milyon y›l önce de
Lucy tiyatro sahnesini terkeder.
Australopithecus’lardan sonra kafataslar› ve
beyinleri yaklaﬂ›k 1,5 kat daha büyük olan H. habilis sahneye ç›km›ﬂt›r. Öncekilerden farkl› olarak
bunlar›n taﬂ aletler kulland›klar›, ancak vejeteryen
beslenme tarz›n› k›smen de¤iﬂtirerek eti de besin
gruplar› aras›na katt›klar› düﬂünülüyor. H. habilis'lere ait fosil kal›nt›lar› daha eksiksizdir. Onlar
Australopithecus’lara göre daha ince gövdeli ve
narin yap›l›d›rlar.
H. erectus ise 1 milyon y›l kadar sahnede kal›r; bu s›rada yeni simetrik aletler yapt›¤› görülür.
300 bin y›l kadar öncesine kadar da yaﬂam›n› devam ettirir. Bu dönemde sanat ve dinsel motiflerde herhangi bir varl›k ve geliﬂme göze çarpmaz.
H. sapiens sapiens, yani bugünkü insan, sahneye ç›kt›¤› 100 bin y›l öncesinden 40 bin y›l öncesine kadarki dönemde, beyinsel üretim aç›s›ndan daha önceki dönemlerden bir farkl›l›k göstermezken, 40 bin y›l önce "üst paleolitik" olarak adland›r›lan dönemde, yeni alet teknolojileri kullan›lmaya baﬂlan›r ve insan-hayvan figürlerinden oluﬂan ma¤ara sanat eserleri ortaya ç›kmaya baﬂlar.
Bu sanatsal ve aletsel geliﬂme, 30-12 bin y›l önceki dönemde patlama yaparcas›na doru¤a ulaﬂ›r.
10 bin y›l önce son buzul ça¤›n›n ›s›nma nedeniyle sona ermesiyle tar›ma ve yerleﬂik hayat düzenine geçiﬂ yap›l›r. Bugünkü insan›n, yani H. sapiens
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sapiens’in beyniyse ortalama 1371 cc. Fosil buluntular›n›n seyrekli¤inden, art›ﬂ›n kademeli olarak m› yoksa keskin s›çramalarla m› oldu¤u bilinmiyor.
Buzul ça¤› insanlar› olan Neandertallere bak›ld›¤›nda ortalama 1550 cc’lik bir beyin hacmi
(1200-1750 cc aras›) göze çarpar. Di¤er fosillerle k›yasland›¤›nda Neandertal beyni hacim yönünden bir çeliﬂki oluﬂturur; zamansal-do¤rusal beyin
büyümesi iliﬂkisini bozar. Ancak, bu büyük beyinlerine ra¤men Neandertaller, teknik uzmanl›k yönünden di¤er türlere göre çok farkl›l›k göstermezler. Nedeni, belki de içinde yaﬂad›klar› buzul ça¤›n›n, onlar için yaratt›¤› güçlükler. ‹ncelenen fosillerdeki bulgular, onlar›n % 70-80’inin 40 yaﬂlar›nda öldü¤ünü gösteriyor. Büyük beyinli olmalar›na
karﬂ›n, so¤uktan korunmak için geliﬂtirilmiﬂ giysilere ait kan›tlar bulunabilmiﬂ de¤il. Neandertallerin, baz› ölülerini dini ayinlerle ve çiçek süslemeleriyle mezarlara gömdükleri öne sürülmüﬂse de,
verilerin o kadar da kesin yorumlanamayaca¤›, bulunan polenlerin rüzgarla ya da kaz›da çal›ﬂan iﬂçilerin giysileriyle oraya gelmiﬂ olabilece¤i görüﬂü
daha fazla a¤›rl›k kazanm›ﬂ durumda.
Elde edilen fosil kan›tlara göre, zaman içinde
iki beyin büyümesi ya da patlamas› gerçekleﬂmiﬂ
bulunuyor. Bunlardan ilki 1,5-2 milyon y›l önce H.
habilis'in varl›¤›yla iliﬂkilendirilebilir. Daha az belirgin olan ikinci patlamaysa 500-200 bin y›l önce
yaﬂanm›ﬂ. Birinci patlamayla alet yap›m› aras›nda
iliﬂki kurulmuﬂsa da ikinci patlamayla, sanat ve
alet yap›m› aras›nda herhangi bir iliﬂki kurulamam›ﬂ durumda. Bu dönemde yaﬂayanlar, eski alet
teknolojisini ve temel yaﬂam tarzlar›n› devam ettirmiﬂler. Ancak, beyin büyümesi bir kenara b›rak›larak düﬂünüldü¤ünde, arkeolojik verilere göre
yaﬂanan iki önemli de¤iﬂim de H.sapiens sapiens
döneminde olmuﬂ. Bunlardan ilki 60-30 bin y›l öncesinde sanat, dinsel motiflerin ortaya ç›k›ﬂ›, ikincisiyse 10 bin y›l önce baﬂlayan tar›m ve bununla
iliﬂkili olarak yerleﬂik hayata geçiﬂ.

dirilmekten kaç›nmak, zihinsel etkinli¤e
ve bilince olan gereksinimi do¤urmuﬂtur.
Özetle, konuﬂman›n -dilin- ortaya ç›k›ﬂ›, iç
gözlemin bir sonucudur. Dillerin kökeninin tek olmay›ﬂ› da olas›l›kla bu imgeleme
farkl›l›klar›na dayan›r.
Steven Mithen'sa, sosyal zekadan baﬂlang›çta sosyal içerikli "konuﬂma parçac›klar›" oluﬂturuldu¤u ve sonradan genel
amaçl› bir dile do¤ru ilerlendi¤i görüﬂünde. Buna göre, hem beynin hem de sosyal
gruplar›n büyümesiyle dil daha da zenginleﬂti. Kimine göreyse dil, yaln›zca evrimsel bir süreç olmakla kalmay›p, beyin geliﬂimine de katk›da bulunmuﬂtu.

Bilincin Evrimsel
Geliﬂimi
Nicholas Humphrey bilincin, ak›llar›m›z› di¤er insanlar›n ak›llar› için birer model olarak kullanmam›z› ve onlar›n davran›ﬂlar›n› önceden tahmin etmemizi sa¤lamak amac›yla; yani, di¤er insanlar›n da bizim gibi düﬂündüklerini düﬂünme yoluyla
ortaya ç›kt›¤›n› savunur. Roger Penrose
buna karﬂ› ç›karak, evrimsel aç›dan bilincin do¤uﬂunun, insan›n kendini baﬂka birinin yerine koymas›yla aç›klanamayaca¤›n› belirterek, "Bir sistem, kendi modeline ancak kendi içinde sahip olursa, ‘kendi kendinin bilincinde olabilir’. Bir video
kamera, kaydetti¤i sahnelerin; aynaya yöneltilmiﬂ bir video kamera, kendi varl›¤›n›n bilincinde olamaz" der.
Bugün, insan olarak konuﬂan, düﬂünen ve araﬂt›ran ve bilincimizle bunlar›
yapt›¤›m›z›n fark›nda olan varl›klar›z. Bütün bunlar insan için iyi yönde kullan›ld›¤›nda asl›nda beynin geliﬂimi aç›s›ndan
pek de kötü bir noktada olmad›¤›m›z› görürüz. Beynimizin büyük olmas›n› istemekten çok, onu iyi amaçlar ve düﬂünceler için kullanmay› istemeli ve bu konuda
da kendimizi olabildi¤ince iyi ﬂekilde yetiﬂtirmeliyiz.
Dr. Sultan Tarlac›
Nöroloji Uzman›
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