B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Antropoloji
Tarih Öncesinin
Picassolar›
Deforme baﬂlar› ve ard›na kadar
aç›lm›ﬂ a¤›zlar›yla fantezi hayvanlar, at baﬂl› bir bizon, ç›plak
bir kad›n›n profili… Bunlar,
Frans›z araﬂt›rmac›lar›n geçen
Eylül ay›nda keﬂfettikleri yeni
bir tarih öncesi ma¤aran›n duvarlar›na kaz›nm›ﬂ resimlerden baz›lar›. Araﬂt›rmac›lar›n, yeterli güvenlik
önlemlerinin al›nabilmesi için Temmuz ay›na kadar keﬂfini gizli tuttuklar› ma¤arada 150 kadar resmin yan› s›ra, yedi insan›n kemiklerinin gömülü
oldu¤u dört de mezar bulundu. Usta-

Evrim ve Nitrojen
Dünyada yaﬂam›n erken evrelerinde
atmosfer bileﬂiminde meydana gelen
köklü bir de¤iﬂimin evrim sürecini
h›zland›rm›ﬂ olabilece¤i öne sürüldü.
Meksika’daki Ulusal Özerk Üniversite
ile NASA’n›n Ames Araﬂt›rma Merkezi
araﬂt›rmac›lar›n›n gerçekleﬂtirdi¤i
laboratuvar deneyleri, atmosferdeki
karbondioksit düzeylerinin ani düﬂüﬂü
nedeniyle azalan do¤al nitrat
besininin yerine canl› organizmalar,
gerek duyduklar› nitrojen besinini

‹nsanlar›n Olas›
Yeni Atas›
Etiyopya’da yeni bulunan bir fosilin,
insanla maymun soylar›n›n ayr›ld›¤›
döneme ›ﬂ›k tutaca¤› ve insan›n
bilinen en eski atas› olabilece¤i
belirtiliyor. Üzerinde
diﬂlerin bulundu¤u bir
çene kemi¤iyle kol, el ve
ayak kemiklerinin 5.2 5.8 milyon y›ll›k oldu¤u
san›l›yor. Neredeyse tam
olarak korunmuﬂ bir
ayak kemi¤inin biçimini
inceleyen antropologlar,
bunun dik yürüyen
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l›kla çizilmiﬂ ve ma¤aran›n yumuﬂak
duvarlar›na kaz›nm›ﬂ resimler aras›nda kuﬂlar, mamutlar ve hatta bir gergedan da bulunuyor. Uzmanlar, resimlerin 22 000 – 28 000 y›l yaﬂ›nda
olduklar›n› tahmin ediyorlar. Ma¤ara
sakinlerinin ve resimlerin kesin yaﬂ›,

iskeletler üzerinde yap›lan
karbon – 14 ölçüm sonuçlar›n›n bu ay içinde al›nmas›yla
belirlenebilecek. Ancak ﬂimdiden tahmin yürüten baz› araﬂt›rmac›lar, kemiklerin yan›nda
çömlek ya da herhangi baﬂka
bir araç bulunmad›¤›na iﬂaret
ederek, bunun kal›nt›lar›n eskili¤inin bir kan›t› oldu¤u görüﬂünü savunuyorlar. Buna
karﬂ›l›k baﬂka baz› uzmanlar
da, daha önce keﬂfedilen resimli ma¤aralarda insan
kemiklerine rastlanmad›¤›n›, ayr›ca
yeni keﬂfedilen ma¤aradaki iskeletlerden birinin oldukça iyi korunmuﬂ oldu¤unu vurgulayarak, kemiklerin,
ma¤araya daha sonra yerleﬂmiﬂ insanlara ait olabilece¤ini belirtiyorlar.
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bedenlerinde üretmenin yollar›n›
geliﬂtirmek zorunda kald›lar.
Araﬂt›rma ekibinin hipotezine göre
Dünya’n›n erken dönemlerinde
atmosferdeki karbon dioksit
bugünkünden çok daha yo¤undu. Bu
dönemlerde çakan ﬂimﬂekler
karbondioksit içindeki oksijenin
havadaki nitrojen ile birleﬂip nitrat
oluﬂmas›n› sa¤l›yor ve yeni geliﬂen
organizmalar da bu do¤al besini
bedavadan kullanarak yaﬂamlar›n›
sürdürüyorlard›. Ancak bundan 2.2

milyar ile 2 milyar y›llar› aras›nda
karbondioksit oranlar›ndaki ani
düﬂüﬂ, nitrat sentezine geçici olarak
son verince ilkel canl›lar bu g›day›
üretecek mekanizmalar› kendi
bedenleri içinde geliﬂtirdiler. Ekip
hipotezi laboratuvar koﬂullar›nda
baﬂar›yla denedi¤ini ve oksijen
içermeyen gazlara ﬂimﬂe¤i temsilen
güçlü lazer atmalar›n›n
uygulanmas›yla nitrat
oluﬂturuldu¤unu aç›klad›.

canl›lara özgü oldu¤u görüﬂünde
birleﬂiyorlar. ‹ki ayak üzerinde dik
yürüme, tüm hominidlerin ortak
özelli¤i. Yeni buluﬂ, k›sa süre önce
Kenya’da bulunan 6 milyon yaﬂ›ndaki
fosillerle ilgili benzer aç›klamalar›
izledi. Fosillerin ait oldu¤u canl›lar›n
insanlarla insans› maymun
türlerinin ortak bir atadan
ayr›lmaya baﬂlad›¤›
dönemde yaﬂam›ﬂ
olabilecekleri
antropologlarca
vurgulan›yor. Bu ayr›m›n
6-9 milyon y›l önce
gerçekleﬂti¤i san›l›yor.
Bununla birlikte

araﬂt›rmac›lar, bu kavﬂak noktas›na
yaklaﬂt›kça fosillerin hominid mi,
yoksa insans› maymun mu oldu¤unu
belirlemenin güçleﬂti¤ini de
kaydediyorlar. Bulunan fosillerin
hominidlere ait olmas›n›n
kesinleﬂmesi, bu sefer evrim
senaryolar› için baﬂka sorunlar
ç›karacak. Çünkü hem Etiyopya’da
hem de Kenya’da bulunan kemiklerin
ait oldu¤u canl›lar›n sulak alanlarda
yaﬂad›¤›n› gösteren kan›tlar var. Oysa
yerleﬂmiﬂ evrim modelleri, iki ayak
üzerinde yürüme becerisini, kurakl›k
nedeniyle ormanlar›n azalmas›na ve
savanlar›n yay›lmas›na ba¤l›yorlar.
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