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Antropoloji
Tarih Öncesi Cinayet
"Buz Adam Ötzi"nin ölüm nedeni,
5300 y›l sonra belirlendi: Cinayet. Avusturya Alplerinde bir buzul içinde dokular›n›n büyük k›sm› korunmuﬂ olarak
bulunan soylu avc›, arkadan okla vurulmuﬂtu. Bilgisayarl› tomografi (CT) taramalar›, Ötzi’nin bedeni içinde iki cm
uzunlu¤unda, çakmaktaﬂ›ndan yap›lm›ﬂ
bir ok ucu belirledi. Ok, kürek kemi¤ini
delmiﬂ ve omzunun alt›nda 6 cm derinli¤e gömülmüﬂtü. ‹ncelemeyi yapan patolog ve radyologlar›n verdi¤i bilgiye
göre ok yaﬂamsal organlara de¤meden
sapland›¤› için Ötzi uzun süre ac› çekerek ölmüﬂtü. Ok ayr›ca sinirlere de zarar vermiﬂ ve avc›n›n sol kolunun felç
olmas›na yol açm›ﬂt›.
Science, 3 A¤ustos 2001.
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Solakl›¤›n Kökeni
Primat araﬂt›rmac›lar›, insanlarda oldu¤u gibi ﬂempanzeler aras›nda da sa¤ ya
da sol el kullan›m›n›n büyük ölçüde
genlerce belirlendi¤i görüﬂündeler. Ayr›ca, gene insanlarda oldu¤u gibi ﬂempanzeler aras›ndaki solakl›¤›n da geliﬂim anormallikleriyle ilgili olabilece¤i
düﬂünülüyor. ABD’nin Yerkes Bölgesel Primat Araﬂt›rma Merkezi’nden
William D. Hopkins ve ekibi, bir boru
içine yerleﬂtirilmiﬂ f›st›k ezmesini nas›l
ç›kard›klar›na bakarak solak ve sa¤lak
ﬂempanzeleri belirlemiﬂler. Araﬂt›rmac›lar daha sonra 134 anne ve yavrular›
aras›nda sa¤ ve sol el seçimindeki benzerlik ya da karﬂ›tl›klar› gözlemiﬂler. Araﬂt›rmac›lar›n vard›¤›
sonuç, incelenen ﬂempanzelerde do¤um s›ras›n›n
sa¤ ya da sol el seçiminde
önemli rol oynad›¤›. Araﬂt›rmac›lar ilk do¤an yavru ile, 6. s›rada ya da

daha sonra do¤an yavrular› "geliﬂme
dengesizlikleri" aç›s›ndan yüksek risk
grubu olarak tan›mlam›ﬂlar. Geliﬂme
dengesizli¤i, örne¤in hormonal düzensizlik gibi baz› do¤um öncesi anormallikleri içeren bir kavram. ‹nceleme sonunda yüksek riskli s›ralarda do¤muﬂ
yavrulardan ancak %46’s›n›n anneleri
gibi sa¤ el tercihli olduklar› belirlenmiﬂ. Oysa bu oran, düﬂük riskli grupta
%86. Ancak, Greg Westergaard adl› bir
baﬂka araﬂt›rmac›, Hopkins’in vard›¤›
sonuçlar›n ﬂempanzeler ve insanlar
aras›ndaki benzerli¤i de¤il, farkl›l›¤›
vurgulad›¤› görüﬂünde. Westergaard’a
göre insanlar›n ancak yüzde 10 kadar›n›n solak olmas›na karﬂ›l›k denek
ﬂempanzelerde bu oran›n üçte bir, do¤ada yaﬂayanlardaysa çok daha
yüksek olmas›, ﬂempanze beyinlerinde sa¤ ve sol loblar aras›nda bir uzmanlaﬂma olmad›¤›n›
gösteriyor.
Science, 27 Temmuz 2001

Kemikli
burun

Dinozorlara Burun
Ameliyat›
Memelilerden önce yeryüzünün hakimi
olan dinozorlar, ortadan kalkt›ktan 65
milyon y›l sonra burun ameliyat› geçirmeye haz›rlan›yorlar. Ancak düzeltme,
“en ak›ll› memeli türü” için al›ﬂ›lageldi¤inin tersine estetik amaçl› de¤il, iﬂlevsel. Ayr›ca yeni dinozor modas›nda burunlar kalkm›yor, düﬂüyor. Dev yarat›klar›n fosilleﬂmiﬂ kemiklerinden esinlenen "dinozor ressamlar›" gerek ünlü
etobur T-Rex ve irili ufakl› akrabalar›n›,
gerekse de boylar› 30-40 metreyi geçen
otobur dinozor türlerini, burunlar› baﬂlar›n›n oldukça gerisinde canl›lar olarak çizerlerdi. Oysa Ohio Üniversitesi’nden Lawrence Witmer’e göre bu
yanl›ﬂ bir varsay›m. Witmer iﬂe günümüzde dinozorlar›n en yak›n akrabalar› say›lan timsahlar›, kuﬂlar› ve farkl› s›n›flardan hayvanlar›n burunlar›n› inceleyerek baﬂlam›ﬂ. Bunlarda burun genellikle iki çift delikten oluﬂuyor. Birin-

ci çift, kafatas›
üzerinde bulunan ve anatomi Eski model
etli burun
dilinde "nasal
boﬂluk" diye de
bilinen "kemik buYeni hipotez:
run", öteki de bu boﬂ- düﬂük etli burun
luk üzerinde yer alan
yumuﬂak dokudan oluﬂmuﬂ "etli burun". Araﬂt›rmac›, sürüngen ve kuﬂlar›n burunlar›n› özel bir teknikle x-›ﬂ›nlar›n› geçirmeyecek hale getirdikten
sonra kafalar›n›n röntgenlerini çekmiﬂ.
Neredeyse tüm görüntülerde etli burun, kemik burun boﬂlu¤unun ön taraf›nda yer alm›ﬂ. Witmer’e göre akrabalar›n›n burunlar› aﬂa¤›ya bak›yorsa, dinozor burunlar›n›n havaya bakmas›n›n
anlam› yok. Araﬂt›rmac›, tezini desteklemek için baﬂka kan›tlar da öne sürüyor. Ça¤daﬂ krokodil ve kertenkelelerin
burunlar›n›n iç k›sm›nda, etli burun deliklerine yak›n bir bölgede kanla dolup
ﬂiﬂen süngerimsi bir doku bulunuyor
ve bu dokuyu besleyen kan damarlar›

kemik üzerinde kolayca tan›nan izler b›rak›yor.
Witmer çeﬂitli dinozor
fosillerinde nasal boﬂlu¤un ön taraflar›nda
ayn› izlere rastlam›ﬂ.
Peki bu düﬂük burunlar dinozor ve akrabalar›
aras›nda niye böylesine popüler? Witmer, delikleri önde
olan burunlarla daha iyi koku al›nabildi¤ini söylüyor. Ayr›ca yere daha yak›n
burunlar baﬂ sa¤a sola çevrildikçe daha geniﬂ bir alan› tarad›¤›ndan av›n›
kokusundan bulmak zorunda olan hayvanlara daha fazla bilgi sa¤l›yor. A¤za
daha yak›n olan burunlar›n bir avantaj›
da tat alma duyusunu güçlendirmesi.
Nihayet baz› dinozorlar beyinlerini soluduklar› havayla so¤utmak zorunda
olduklar›ndan, düﬂük burunlar›n görece uzun hava kanal›, emilen havay› h›zland›rarak hayvan›n daha fazla hava
solumas›n› sa¤l›yor.
Science, 3 A¤ustos 2001
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