B‹L‹M VE TEKN

Paleontoloji
Arkeoloji

Dil Kuram› Sorunlu
De¤iﬂik dillerin ortaya ç›kt›¤›
yerlerden çok uzak bölgelere nas›l
yay›ld›klar› uzun süredir merak
konusuydu. Nihayet 1987 y›l›nda
Cambridge Üniversitesi’nden
arkeolog Colin Renfrew’in getirdi¤i
aç›klama bulmacay› çözer
görünüyordu. Napolyon’un ünlü "bir
ordu midesi üzerinde yürür" sözünü
an›msatacak biçimde Renfrew’in
dillerin yay›lmas› için getirdi¤i
mekanizma da yiyecek üzerine
kuruluydu. Yeni evcilleﬂtirdikleri
tah›llar sayesinde güçlenip
kalabal›klaﬂan çiftçi topluluklar›,
bundan 10.000 y›l önce yeni yaﬂam
ve tar›m alanlar› elde etmek için göç
etmeye baﬂlam›ﬂlard›. Tah›l
tohumlar›, taﬂ›d›klar› yeni genler ve
konuﬂtuklar› dille donat›lm›ﬂ bu
göçmenler, ilkel yerli topraklar›n›n
aras›na, topra¤› süren bir saban gibi
giriyorlard›. Avrupa, Afrika ve
Polinezya’da dil ve kültürün
yay›lmas›, günümüze kadar bu
hipotezle aç›klan›r oldu.
Ancak yeni bulgular, bu aç›klaman›n
yan›t getiremedi¤i birtak›m olgular›
gün ›ﬂ›¤›na ç›karm›ﬂ bulunuyor.

Dinozor Yiyen Timsah
Kafatas›na ait baz› fosil parçalar›n›n
1964 y›l›nda Nijer’in Ténéré çölünde
bulunmas› sansasyon yaratm›ﬂt›.
Afrika krokodillerininin atas›n›n yeni
bulunan kemikleri üzerinde yap›lan
incelemeler, bu hayvan›n 146 – 100
milyon önce yaﬂam›ﬂ, avlad›¤›
dinozorlarla beslenen dev bir
sürüngen oldu¤unu ortaya koydu.
ﬁikago ve Yale Üniversitelerinden
paleontologlar ile, New York
Osteopati (kemik hastal›klar›)
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Renfrew’un varsay›m›n›n geçerli
olmas› için kültür, biyoloji ve dilin
uygun ad›m ilerlemesi gerekiyor.
Yani, örne¤in bir çömlek yap›m
teknolojisi ile stilinin, ilk göçerlerin
taﬂ›d›¤› genetik yap›n›n ve dilin yerli
dillerinde yol açt›¤› de¤iﬂimi gösteren
oklar›n ayn› yönde olmas› gerek.
Oysa Hindistan ve Uzakdo¤u’daki
arkeolojik bulgular, buralarda tah›l
ve pirinç üretiminin, Ortado¤u’dan
gelen göçlerden çok önce baﬂlad›¤›n›
ortaya koymuﬂ bulunuyor. Ayr›ca dil
ailelerinin evriminde de tek yönde bir
etkilemenin de¤il, z›t yönlerden gelen
dillerin karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin bask›n
oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Genetik
incelemeler, Ortado¤u’dan
Hindistan’a bir gen ak›ﬂ›n›
gösteriyorsa da, araﬂt›rmac›lar, bu
"aﬂ›"n›n, tar›m›n baﬂlang›c›ndan
20.000 y›l önceye gidebilece¤ini
belirtiyorlar. Bu durumda, da¤›n›k
yönlerdeki oklar›n, ayn› yöndeki
oklara göre daha s›k rastlanan bir
olgu oldu¤u aç›k. Bugün bat›da
Madagaskar adas›ndan, do¤uda
Easter adas›na kadar uzanan geniﬂ
bir bölgede kullan›lan 1000 ayr› dili
kapsayan "Avustronezya" dil ailesinin
de 4500 y›l önce kanolarla
Tayvan’dan ayr›lan pirinç tar›mc›lar›
taraf›ndan yay›ld›¤› düﬂünülmekteydi.
Oysa yeni bulgular, bu dilin
konuﬂuldu¤u birçok bölgede pirinç
tar›m›n›n yap›lmad›¤›n› gösteriyor.
Dolay›s›yla çiftçilik-dil hipotezi, bu
bölgede de gerçeklerle tam
örtüﬂmüyor.

Hamam
Böceklerinin
Dinozoru
Paleolontoglar, hamamböceklerinin
insanlar ortaya ç›kmadan çok önceki
mutfaklarda yaﬂad›klar›n› gösteren
bir fosil buldular. ABD’deki Ohio
Devlet Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›n›n
buldu¤u fosil 300 milyon yaﬂ›nda.
Bulgular, hamamböceklerinin
paleozoik dönemde de hat›r› say›l›r
bir nüfusa sahip olduklar›n›
gösteriyor. Ohio’nun do¤usundaki bir
kömür madeninde bulunan artropod
fosillerinin %65’i hamamböceklerine
ait. Fosil hamamböcekleri, zaman›n
özelliklerini de yans›t›yor. Türün ön
kanatlar›n›n uzunlu¤u 78,8 mm.
Gene de büyüklük rekoru,
günümüzde yaﬂayan 9 cm. kanat
uzunlu¤u olan bir türe ait.
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T›p Koleji uzmanlar›n›n yürüttü¤ü
araﬂt›rmalar, Sarcosuchus imperator
ad› verilen krokodilin en az 11-12
metre uzunlu¤unda oldu¤unu ve
erginli¤e ancak 50 – 60 yaﬂlar›nda
eriﬂti¤ini ortaya koydu. Fosil bulgular,
S. ‹mperatorun kafas›n›n ortalama bir
insan büyüklü¤ünde oldu¤unu ve
günümüzde suya
adapte olmuﬂ
krokodil

türlerine
k›yasla daha
geniﬂ oldu¤unu
gösteriyor. Bu anatomik yap› ve
fosillerin bulundu¤u alan›n konumu,
alt kretase döneminde memelilerle
birlikte yaﬂamlar›n› sürdürmekte olan
dinozorlara dehﬂet saçan krokodilin
bir kara canl›s› oldu¤una iﬂaret
ediyor.
Science, 16 Kas›m 2001

