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Antropoloji

K›talar› Dolaﬂan
Genler
Alaska aç›klar›ndaki bir adada
10.000 y›ldan daha önce
yaﬂam›ﬂ ve soyu Asya’ya
uzanan bir insandan al›nan
DNA’n›n, Kuzey Amerika’dan
Güney Amerika’ya kadar
birçok yerde yaﬂayan
günümüz insan›n›n DNA’s›yla uyum
gösterdi¤i aç›kland›.
Prince of Wales adas›nda, 1993 y›l›nda ilk
keﬂfeden içeri sürünerek girdi¤i için
“dizüstü ma¤aras›” diye adland›r›lan
ma¤arada bulunan kal›nt›lar üzerinde 1997
y›l›nda yap›lan karbon testleri, bunlar›n
10.300 yaﬂ›nda oldu¤unu ortaya koymuﬂ.
Kemiklerden DNA elde etme çabalar›
baﬂar›s›zl›kla sonuçlan›nca California
Üniversitesi’nden (Davis) moleküler
antropolog Brian Kemp, iki y›l süreyle diﬂler
üzerinde çal›ﬂm›ﬂ. Güvenli biçimde yal›t›lm›ﬂ
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laboratuvarlarda çal›ﬂan Kemp ve
arkadaﬂlar› sonunda anneden aktar›lan
mitokondriyal DNA ile baba soyundan gelen
Y kromozomu DNA parçalar› elde etmeyi
baﬂarm›ﬂlar.
Mitokondriyal DNA örneklerini,
veribankalar›nda bulunan Amerika
yerlilerine ait 3500 DNA dizilimiyle
karﬂ›laﬂt›ran ekip, bunlardan 47’siyle
örtüﬂme belirlemiﬂ. Tarih öncesi örnekle
örtüﬂen DNA kay›tlar›n›n ço¤u, günümüzde
yaﬂayan insanlara ait olmakla birlikte,
baz›lar› 1500 y›l önce yaﬂam›ﬂ insanlardan
elde edilmiﬂ. Örtüﬂen
örneklerin yar›dan ço¤u,
Orta Amerika ülkelerinden
Ekvator’un k›y› bölgelerinde
yaﬂayan Cayapa kabilesine
ait. Ötekilerse California’daki
Chumash kabilesinden,
Illionis’deki Klunk Tepesi
halk›ndan, Meksika’daki
Chihuahua bölgesinden Tarahumara
kabilesiyle, ﬁili’deki Mapuche ve Yaghan
kabilelerinden geliyor.
Prince of Wales’deki ma¤ara adam›, 10.000
y›ldan daha önce Amerika’ya yerleﬂen beﬂ
soydan biri olan ve Asya’dan kaynakland›¤›
düﬂünülen “D soyu” diye adland›r›lana ait.
Araﬂt›rmac›lar, ma¤ara adam›n›n DNA’s›yla,
Çin’in Qingdao bölgesinde yaﬂayan Han
etnik grubundan bir insan›n DNA’s›
aras›nda da yak›n bir örtüﬂme belirlemiﬂler.

Arkeoloji

Eski Deniz Sofralar›
‹ngiltere’nin Galler bölgesi k›y›s›nda
12.000 y›l önce yaﬂam›ﬂ insanlar›n,
g›dalar›n›n üçte birini denizden
sa¤lad›klar› anlaﬂ›ld›. Leipzig’deki Max
Planck Evrimsel Antropoloji
Enstitüsü’nden Michael Richards, bir
ma¤arada bulunan kemiklerdeki nitrojen
ve karbon izotoplar›ndan, yediklerinde
kara ve deniz besinlerinin oran›n›
hesaplam›ﬂ. Veriler, eski Galler
sakinlerinin deniz besin zincirinin en
üstündeki etoburlar›, büyük olas›l›kla
foklar› yediklerini gösteriyor.
Science, 9 Eylül 2005

Nature, 14 Temmuz 2005

Paleontoloji

Geçmiﬂe Yolculuk

Paleontologlar, Brezilya’da bulunan timsah
fosillerinin, Pakistan’da bulunanlarla ortak
özellikler taﬂ›d›¤›n› belirlediler. Bu da eski
jeolojik zamanlarda iki bölgenin ayn› kara
parças› üzerinde bulundu¤unun göstergesi.

Mezopotamya ile ‹ndus Vadisi aras›nda
5000 y›l önce varolan ticaret yolunu
geçmek üzere 8 kiﬂilik uluslararas› bir
ekip, sazdan bir tekneyle Umman’dan
Hindistan’a gidiyor. 12,5 metre boyundaki
Magan’da saz›n yan› s›ra katran, deri, keçi
k›l›, palmiye liflerinden halatlar
kullan›lm›ﬂ. Muson rüzgarlar›yla yol
alacak mürettebat, seyir için y›ld›zlardan
ve Güneﬂ’ten yararlanacak ve yaln›zca
hurma, peynir ve kurutulmuﬂ bal›k
yiyecek.

Discover, Eylül 2005

Science, 9 Eylül 2005

Ne Kadar Neandertaliz?
Bilimcilere göre günümüzden yaklaﬂ›k
40.000 y›l önce gizemli biçimde yok olan Neandertaller, biz Cro Magnon’lardan tümüyle
farkl› bir insan türüydü. Ancak yak›n zamanlarda Çek Cumhuriyeti’nde ortaya ç›kar›lan
Cro Mangon kemiklerinde Neandertallerinkine benzer özellikler gözlendi. Bu da baz› antropologlarca dile getirilen ﬂüpheleri do¤rulayarak iki insan türünün cinsel iliﬂki yoluyla kar›ﬂm›ﬂ olabilece¤ini gösteriyor.

Brezilya Nire,
Pakistan Nire?

Discover, Eylül 2005
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