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Batakl›k Kurbanlar›

erkek denek üzerinde çal›ﬂma yürütmüﬂ.
Yaﬂlar› 21 ile 38 aras›nda de¤iﬂen
deneklerden günde iki kez tükürük örne¤i
al›nm›ﬂ.
Testosteron düzeyinin en yo¤un oldu¤u
sabah saatlerinde bekarlara k›yasla evliçocuksuz erkeklerin testosteron
düzeylerinin %20, evli-çocuklu erkeklerinse
%50 oran›nda az oldu¤u belirlenmiﬂ.
Ekibin bulgular›na göre ö¤leden sonra
yap›lan ölçümlerde de testosteron
düzeyindeki farkl›l›klar, o kadar yüksek
olmasa bile yine önemini koruyor.
Northumbria Üniversitesi’nden (‹ngiltere)
psikolog Nick Neave’e göre bulgular
anlaml›; çünkü testosteron, erkeklerde
evlilikte, özellikle de küçük çocuklar›n da
yer ald›¤› bir evlilikte, mutlulu¤a yard›mc›
olmayan pek çok cinsel davran›ﬂ›n
temelinde yat›yor.

‹rlanda’da 2003 y›l›nda bir batakl›kta
keﬂfedilmiﬂ iki demir ça¤› adam›na ait
kal›nt›lar üzerinde 18 ay süreyle yap›lan
incelemeler, bunlar›n tanr›lara kurban
edildiklerini ve öldürülmeden önce a¤›r
iﬂkence gördüklerini ortaya koydu.
Çal›ﬂmay› yürüten ‹rlanda Ulusal Müzesi
araﬂt›rmac›lar›na göre, batakl›¤›n oksijensiz
ortam›nda son derece iyi korunmuﬂ
kal›nt›lar, kurbanlardan birinin gö¤üs
uçlar›n›n kesildi¤ini ve b›çaklan›p
öldürüldükten sonra da baﬂ›n›n kesilip
bedeninin parçalara ayr›ld›¤›n› gösteriyor.
Yaklaﬂ›k 2300 y›l önce yaﬂad›¤› belirlenen
kurbanlardan birinin saç› üzerinde yap›lan
incelemeler, büyük ölçüde sebze a¤›rl›kl› bir
diyete iﬂaret ediyor; bu da kurban›n yaz›n
öldü¤ünü gösteriyor. Saç ayr›ca büyük
olas›l›kla Güney Avrupa’dan gelmiﬂ olan
reçinelerden yap›ld›¤› düﬂünülen bir jelle
kapl›. Öteki kurbansa, 2 metre boyunda ve
rahat yaﬂam sürdü¤ü anlaﬂ›lan bir erke¤e
ait. T›rnaklar›n›n son derece bak›ml› olmas›,
hiç bedensel bir iﬂ yapmad›¤›na iﬂaret.
Bu arada araﬂt›rmac›lar Kuzeybat›
Avrupa’da ﬂimdiye kadar iyi korunmuﬂ
kal›nt›lar› bulunan 100’den fazla “batakl›k
adam›”n›n ço¤unun, ﬂiddet kurban›
olduklar›n› gösteren izler taﬂ›d›¤›na iﬂaret
ediyorlar. Bu son iki kurbanla birlikte daha
önce ‹rlanda’da ortaya ç›kar›lan 40 baﬂka
gövde, eski kabile topraklar›n›n s›n›rlar›nda
bulunmuﬂ. Bu da, ele geçirilen rakip kabile
üyelerinden baz›lar›n›n, bereket tanr›lar›na
kurban edilmiﬂ olabileceklerini gösteriyor.
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Evli Erkekler
Hoﬂlanmayacak!..
Memeli türlerinin %95’inde erkekler
diﬂilerine ba¤lanm›yor ve yavrular›n
yetiﬂtirilmesine katk›da bulunmuyor. O
halde türümüzün erkeklerini yuvaya
ba¤layan ne? Araﬂt›rmac›lar “erkeklik
hormonu” diye bilinen testosteronun bir
rolü oldu¤unu düﬂünüyorlar.
Hayvanlarda yüksek testosteron düzeyleri
sald›rgan davran›ﬂlarla iliﬂkilendiriliyorsa da,
baz› türlerde yavru bak›m› davran›ﬂ›na
paralel olarak testosteron düzeyinin büyük
ölçüde azald›¤› gözleniyor. Asl›nda bu
durumun Kuzey Amerika’daki insanlar için
de geçerli oldu¤u, daha önceki çal›ﬂmalarda
ortaya ç›km›ﬂt›. Ama bu yak›nlarda Çin’de
gerçekleﬂtirilen bir araﬂt›rma, durumun
kültürlerden ba¤›ms›z olarak tüm dünyada
geçerli oldu¤unu gösteriyor.
Nevada Üniversitesi’nden kültürel
antropolog Peter Gray yönetimindeki bir
araﬂt›rma ekibi, Beijing’de 66 bekar, 30 evli
ama çocuksuz, 30 da evli ve çocuk sahibi

Göçmen Çiftçiler
Avrupa’da Kök
Salmam›ﬂlar
Bundan yaklaﬂ›k 7500 y›l önce tar›m› Avrupa’ya taﬂ›yan çiftçilerin, günümüz Avrupal›lar›n›n kal›t›msal yap›s›na
fazlaca katk› yapmad›klar› belirlendi. Alman, Estonyal› ve ‹ngiliz araﬂt›rmac›lar, çeﬂitli Orta Avrupa ülkelerindeki neolitik yerleﬂimlerden ç›kart›lan ilk çiftçi iskeletlerinin 24’ünden mitokondri
DNA’s› elde edeB‹L‹M ve TEKN‹K 18 ﬁubat 2006

bilmiﬂler. Hücre çekirdeklerindeki DNA’lardan farkl› olarak hücrenin “enerji santralleri” olarak tan›mlanan mitokondri adl› organellerde de DNA bulunuyor. Ancak, mitokondri DNA’lar› yaln›zca anneden çocuklara geçiyor ve çekirdek DNA’lar›ndan farkl› olarak
baban›n da genetik ﬂifresini içermiyor. Bu nedenle, genetikçilerce soy a¤açlar›n›n incelenmesinde çok yararl› bir
araç olarak de¤erlendiriliyorlar.
Araﬂt›rmac›lar, bu 24 iskeletten al›nan mitokondri DNA’lar›n›n en az alt›s›n›n, “N1a” diye tan›mlanan ve günümüz Avrupal›lar›nda son derece ender

rastlanan bir soya ait oldu¤unu belirlemiﬂler.
Çal›ﬂmaya göre N1a soyunun, Avrupa’ya gelen ilk tar›mc›lar›n %6-42’sini temsil etmesi
gerekiyor. Oysa, ABD’deki veri bankalar›ndan al›nan ve modern Avrupal›lara ait
35.000 ayr› kiﬂiye ait genom örneklerinde
N1a soyundan olanlar›n oran›, %0,2’yi geçmiyor. Araﬂt›rmac›lar›n bu verilerden ç›kard›klar› sonuç, küçük öncü gruplar›n, tar›m etkinliklerini Avrupa’n›n de¤iﬂik bölgelerine taﬂ›m›ﬂ olduklar›. Bu küçük gruplar›n çevresinde yerleﬂmiﬂ olan topluluklar›nsa bir kez
tar›m kültürünü benimsedikten sonra, çok
daha h›zla artan nüfuslar›yla N1a soyunu günümüz düzeyine indirgemiﬂ olduklar› düﬂünülüyor.
Science, 11 Kas›m 2005

