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Ayr›lmak Kolay De¤il!
Nature dergisinin 17 May›s tarihli say›s›nda
yay›mlanan bir makale, insan soya¤ac›n›n
dallar›n› bir kez daha sallayaca¤a benzer.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve
Harvard Üniversitesi T›p Okulu
araﬂt›rmac›lar›n›n yapt›klar› karﬂ›laﬂt›rmal›
genetik çal›ﬂmalar, en yak›n evrimsel
akrabalar›m›z ﬂempanzelerle tahmin
edilenden daha geç ayr›ld›¤›m›z›, üstelik bu

LOJ‹ HABERLER‹

‘boﬂanman›n’ da tek celsede
bitmeyip epeyce uzun sürmüﬂ
olabilece¤ini öne sürüyor.
Bunun bizi götürdü¤ü yerse,
ilk ayr›lmadan sonra ﬂempanze
ve insan atalar›n›n binlerce y›l
boyunca birbirleriyle kar›ﬂarak
üredikleri yolundaki tart›ﬂmal›
kuram›n ta kendisi. Yeni keﬂif
ayr›ca, evrimsel a¤ac›n ‘insan’
dal›na ait ilk örnekleri temsil
ettikleri düﬂünülen baz›
fosillerin de yeniden ele
al›nmas›n›, olas›l›kla da
insans›maymunlar›n geri
kalanlar›yla ayr›lmam›zdan
önceki bir zamana
yerleﬂtirilmesini gerektirecek.
Daha önceki tahminlere göre
bu ayr›lman›n zaman› yaklaﬂ›k
7 milyon y›l öncesiydi. Bu da
Çad’da bulunan ve en az 6,5
milyon y›l öncesine tarihlenmiﬂ
Toumai adl› fosili (Bkz. Bilim
ve Teknik, May›s 2005, s.13 “Toumai’nin
Yeni Yüzü, ‹nsandan Yana”), modern
insan›n ortaya ç›kt›¤› soy çizgisinin bilinen
en eski üyesi konumuna getirmiﬂti. Ancak
yeni bulgular, ayr›lman›n en fazla 6,3
milyon önce, büyük olas›l›kla da 5,4 milyon
y›l önce gerçekleﬂti¤ini gösteriyor. Bu da
Toumai’yi ayr›lma öncesi bir noktaya
koymuﬂ oluyor.
Araﬂt›rmac›lar› bu önemli iddiaya getiren çal›ﬂma, insan, ﬂempanze, goril ve baﬂka baz›

Tar›m ‹ncirle mi
Baﬂlad›?
‹nsan›n tarihindeki belki de en önemli
dönüm noktas› olan tar›ma geçiﬂle ilgili
kronolojik tutanaklar, yeni bir
düzenlemeden geçecek gibi. ABD’deki
Harvard ve ‹srail’deki Bar-Ilan Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›na göre tar›m›, yaklaﬂ›k
11.400 y›l önce Yak›n Do¤u’da
gerçekleﬂmiﬂ görünen incir a¤ac› üretimiyle
baﬂlatmak, hiç de yanl›ﬂ olmayabilir. Savlar›
do¤ruysa, incir üretiminin tarihi, de tahmin
edilenden yaklaﬂ›k 5.000 y›l geriye gidecek
ve incir de bilinen en eski ‘evcilleﬂmiﬂ’
tar›msal ürün ünvan›na sahip olacak.
Bulgular inciri, bu¤day, arpa ve baz› yeﬂil
sebzelerin üretilmeye baﬂlanmas›ndan
yaklaﬂ›k 1000 y›l öncesine götürüyor.
Araﬂt›rmac›lar, Aﬂa¤› Ürdün Vadisi’ndeki
Gilgal köyünde karbonlaﬂm›ﬂ durumda 9
küçük incir meyvesi, 313 de meyve parças›
bulmuﬂlar. Bu bölge, günümüzden 11.200
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y›l öncesinde terkedilmeden önce, 200 y›l
boyunca yerleﬂim yeri konumundaym›ﬂ.
Meyvelerin bozulmam›ﬂ, düzgün biçimleri,
araﬂt›rmac›lara yiyecek olarak kurutulmuﬂ
olabilecekleri izlenimini vermiﬂ. Benzer
örneklere, bölgenin yaklaﬂ›k 1,5 kilometre
bat›s›nda da rastlanm›ﬂ.
Bulunan incirlerin, günümüz incirleriyle
karﬂ›laﬂt›r›larak incelenmesi, bunlar›n insan
eliyle kas›tl› olarak üretilmiﬂ bir tür mutant
olduklar›n› ortaya koymuﬂ. Günümüzde
“partenokarpik” olarak nitelenen bu tür in-

primatlar›n genetik kodlar›n› çok ayr›nt›l› biçimde (20 milyondan fazla DNA birimini inceleyerek) ele alarak karﬂ›laﬂt›rmay› içeriyor.
Temelde yapt›klar›, farkl› türlerin DNA dizilimleri aras›ndaki baz› farklar› saptayarak ilk
ayr›ld›klar› zamandan bu yana geçen süreyi
hesaplamak. Ancak herﬂey bu kadar basit
de¤il. Görüyorlar ki, genomun farkl› bölümleri, farkl› oran ve miktarda de¤iﬂiklik içeriyor. Bunun anlam›ysa, yollar›n da de¤iﬂik
zamanlarda ayr›lm›ﬂ oldu¤u. Araﬂt›rmac›lara
göre veriler, ayr›lma döneminin bir milyon
y›l kadar sürmüﬂ olabilece¤ini gösteriyor.
Benzerliklerin en fazla oldu¤u bölge, iki
cinsiyet kromozomundan biri olan ve
do¤urganl›k-üremeyle ilgili birçok iﬂlevi
düzenleyen genlere evsahipli¤i yapan X
kromozomu. “Bu durumda, birbiriyle
çiftleﬂen herhangi iki türün benzer X
kromozomuna sahip olmas›; do¤al seçilimin
de, bu kar›ﬂma süreci devam ettikçe
kromozomlar›n de¤iﬂikli¤e u¤ramas›n›
engellemesi beklenir” diye aç›kl›yor
araﬂt›rmac›lardan David Reich.
As›l soru bundan sonra: E¤er böyle bir
melez populasyon gerçekten varolduysa,
sonra ne oldu? Yok olup gitti mi? Yoksa
modern insan ya da ﬂempanzeler (ya da her
ikisi birden) bu populasyonun devam› m›?
“Bunu söylemek çok zor” diyor Reich;
“ancak fosil veriler, çok belli belirsiz de
olsa, populasyonun devam› olan grubun
insan oldu¤unu gösterir gibi.”
Nature, 17 May›s 2006

cirlerde meyve, böcekler arac›l›¤›yla tozlaﬂma olmadan geliﬂiyor ve a¤açtan düﬂmesini
önleyecek biçimde üretiliyor; böylece de
a¤açta yumuﬂak ve tatl› kalmas› sa¤lan›yor.
Ancak bunlar tohum oluﬂturamad›klar› için,
sürgünleri topra¤a dikilmedi¤i sürece, üremeleri de mümkün de¤il.
“Bu partenokarpik mutasyon bir kez gerçekleﬂtikten sonra, insanlar bu meyveden
yeni a¤aç üretmenin mümkün olmad›¤›n›
anlam›ﬂ ve üretim için gerekli yöntemleri
uygulam›ﬂ olmal›lar” diye aç›kl›yor araﬂt›rmac›lardan Bar-Yosef. “‹ﬂte, incirin belirli
bir varyant›n› bile isteye üretme eyleminde,
tar›m›n baﬂlay›ﬂ›n› seçebiliyoruz. Bu incir
türünün devam›, zaten insan müdahalesi olmadan gelemezdi.” Üretim kolayl›¤›n›n lezzet art›ﬂ›yla birleﬂmesi, araﬂt›rmac›lara göre
incir üretiminin üzüm, zeytin, hurma gibi
meyve a¤açlar›n›n üretiminden 5000 y›l kadar önce gerçekleﬂmesini aç›klamak için yeterli.
Science, 2 Haziran 2006

