haberler

29/3/05

13:45

Page 10

B‹L‹M VE TEKN

Antropoloji

Bu Bacaklar
Dövüflmek ‹çin
fiiddete belki de en az atalar› kadar
e¤ilimli günümüz insan›, kavga dövüfl
için kendi vücudu ve bir iki ilkel
aletten çok daha fazlas›na sahip. Ancak
ayn› fley insan atalar› için geçerli
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de¤ildi. ABD’nin Utah
Üniversitesi’nde yap›lan bir
çal›flmaysa atalar›m›zdan
Australopithecus’lar›n 2
milyon y›ldan daha uzun
süre boyunca sahip olduklar›
k›sa bacaklar›n, san›ld›¤› gibi
a¤açlara t›rmanmaktan çok,
kavgada kendilerine epeyce
yard›mc› olmufl olabilece¤ini
ileri sürüyor.
Dokuz primat türünde
sald›rganl›k göstergeleri ve
bacak uzunluklar›n›
inceleyen araflt›rmac›lar,
bundan 4 ila 2 milyon y›l
önce yaflayan
Australopithecus’lar›n bu
k›sa bacak boyunu 2 milyon
y›l boyunca korumufl
olmalar›n›n dikkate de¤er
oldu¤u düflüncesindeler. K›sa
bacaklar›n, kütle merkezini
afla¤› çekerek t›rmanmada
dengeyi sa¤layarak düflmeyi
engelleyece¤i do¤ru olsa da, ayn› ilke
kavga için daha da geçerli onlara göre.
Önemli kan›tlar›ndan biri de, en k›sa
bacakl› türlerin, a¤aç üzerinde en az
zaman› geçiren türler olmalar›. Ancak
“t›rmanma” ve “kavga” varsay›mlar›n›n
birbirini tümüyle d›fllamas›
gerekmedi¤ini de vurguluyorlar.
Avustralya yerlileri ve sekiz primat

Büyük Güzeldir!
Tafl Devri erkeklerinin tercihleri, belli
ki s›f›r beden kad›nlar de¤ilmifl!
Polonya’da bulunan 15 bin y›ll›k kad›n
heykelciklerine bak›lacak olursa,
burada yaflayan avc›-toplay›c›lar
aras›nda kad›nlar için ‘makbul’ say›lan,
yuvarlak hatlar, belirgin ve iri kalça.
30 heykelcik, buz içinde korunmufl
olarak ve içlerinde hayvan kemikleri,
kutup tilkisi diflinden yap›lma boncuklar, kemik i¤nelerin de bulundu¤u 10
bin kadar kal›nt› parças›n›n aras›ndan
ç›km›fl. Heykellerin tümü de bafls›z ve
oldukça abart›l› birer kalçaya sahipler.
Kal›nt›lar› ortaya ç›karan Polonya
Bilimler Akademisi araflt›rmac›lar›n›
flafl›rtan, gö¤üslerin heykellerin
ço¤unda bulunmamas›. Bu genifl
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türünün incelendi¤i çal›flmada arka
bacak uzunlu¤unun yan›s›ra,
primatlarda erkekler aras› rekabet ve
sald›rganl›kla ilgili oldu¤u daha önce
gösterilmifl iki özellik daha ele al›nm›fl.
Birincisi, bir türde erkek ve difli
a¤›rl›klar›n›n oranlar› (daha önce,
oran›n büyük oldu¤u türlerde
erkeklerin daha çok kavga ettikleri
saptanm›fl), ikincisi de kavgada s›k
kullan›lan köpek difllerinin uzunlu¤u
bak›m›ndan, yine erkek ve difliler
aras›ndaki fark. Sonuçlara göre, bacak
uzunlu¤u, bu iki sald›rganl›k
göstergesiyle ters orant›l›. “Ancak
modern insanlar özel bir durum
oluflturuyor” diye aç›kl›yor
araflt›rmac›lardan David Carrier. “Daha
uzun olan bacaklar›n›n daha az
sald›rgan olduklar› anlam›na
gelmedi¤ini çok iyi biliyoruz. K›sa
bacaklar›, Australopithecus’lar› yere
daha sa¤lam basar hale getirmifl olsa
bile, uzun mesafeler boyunca
koflmalar›na uygun de¤ildi. Bizlerse
uzun bacaklar›m›zla bu konuda
üstünüz. Ancak kavga dövüflte de hiç
fena say›lmay›z.” Carrier’›n görüflü,
Australopithecus’lar›n, ancak silah
yapmay› ö¤rendikten sonra uzun
bacakl› insanlara evrilmeye bafllad›¤›
biçiminde.
University of Utah Bas›n Duyurusu, 11 Mart 2007

Eski toplumlarda
ideal kad›n

kalçal› kad›n betimlemesi, kuzey
Avrupa’da tafl ve ma¤aralara kaz›nm›fl
ve hemen hemen ayn› döneme ait
figürlerle de tutarl›. Ancak,
araflt›rmac›lara göre betimlemelerin

toplumsal bir e¤ilimi mi gösterdi¤i
yoksa dinsel nitelik mi tafl›d›¤›
konusunda kesin birfley söylemek
henüz çok zor.
NewScientist.com News Service, 10 Mart 2007

