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Yerçekiminin, hele de hamileli¤inin son dö-
nemlerine gelmifl anne adaylar›na pek in-
safl› davrand›¤› söylenemez. Elleri s›rtlar›-
n›n iki yan›nda, hafifçe arkaya bükülmüfl
bedenleri hepimize tan›d›k gelen bir görün-
tü. Neresinden bak›l›rsa bak›ls›n, karn›nda
fazladan bir 7-8 kilo tafl›mak kolay fley de-
¤il. Peki nas›l oluyor da dik durabiliyor,
öne do¤ru düflmüyorlar? Gövdeyi biraz ge-
riye do¤ru e¤mek nas›l yeterli oluyor? Na-
ture dergisinde geçti¤imiz ay yay›mlanan
bir makaleye göre omurga, kad›nlarda bu
fazladan kiloyu tafl›maya yard›mc› olacak
biçimde evrimleflmifl durumda. Kad›n iske-
let yap›s›n›n, çocuk do¤urman›n gerekleri-
ni karfl›laman›n bir sonucu olarak erkekler-

den farkl›l›k gösterdi¤i, yeni bir bilgi de¤il.
Fark›n en göze çarpt›¤› ve erkeklerinkine
k›yasla oldukça genifl olan bölgelerden biri,
topluca “pelvis” ad› verilen kalça bölgesi
kemikleri. Sözkonusu makaleyi yay›mlayan
Harvard Üniversitesi araflt›rmac›lar›ysa,
omurgan›n da benzeri bir evrimsel uyum
sürecinden geçip geçmedi¤ini merak etmifl-
ler. 
Primatlar›n iki ayak üzerinde yürümeye ge-
çiflleri ellerini serbest b›rakm›fl olsa da, bu
yeni durufla uyum sa¤lamak karn›nda be-
bek tafl›yan bireyler için pek kolay olmam›fl
olsa gerek. Çünkü beden içinde tafl›nan bir
bebek, bedenin kütle merkezini ileriye,
omurgadan uza¤a do¤ru kayd›rarak ciddi
denge sorunlar›na yol açar. Dört üyeli me-
meliler bu sorunun üstesinden gelmek için
ellerinden destek al›rken, kad›nlar da kütle
merkezini yeniden ayarlamak üzere s›rtlar›-
n› geriye verirler. Harvard Üniversitesi eki-
bine göre bu hareket biçimi, kad›n omur-
gas›n›n geçirdi¤i bir evrimsel uyum süreci-
nin sonunda mümkün olmufl olabilir. 19
hamile kad›nla yapt›klar› çal›flma, kütle
merkezinin hamilelikte 3,2 cm kadar öne
kayd›¤›n›, omurgan›n kavis aç›s›n›nsa bu
kaymayla bafletmek için 28° kadar artarak,
omuzlar›n geriye çekilmesine neden olan
bir “S” biçimi oluflturdu¤unu gösteriyor.

Ayr›ca, öyle anlafl›l›yor ki omurgan›n alt
k›sm›ndaki kavis, kad›nlarda 3, 
erkeklerde 2 omur içeriyor. Bu fazladan
omursa s›rt›n maruz kald›¤› kuvvetin daha
genifl bir alana yay›lmas›n› sa¤l›yor. Araflt›r-
mac›lar, bu tür bir ‘evrim katk›s›’ olmasay-
d›, s›rt kaslar›na çok daha fazla ifl düflece-
¤ini ve bunun da fazladan a¤r›lar›n yan›s›-
ra omurgada ciddi hasara da yol açaca¤›n›
söylüyorlar. 
Görüfllerini s›namak için zamanda epeyce
geriye uzanmay› da ihmal etmeyen araflt›r-
mac›lar, günümüzden iki milyon y›l kadar
önce yaflayan çok eski atalar›m›z Australo-
pithecus’lara ait fosilleri de inceleyerek, ay-
n› farklar›n o zamanlar da varoldu¤unu
görmüfller. “Bir düflünün” diyor ekipten
Daniel Lieberman; “göbe¤inizde fazladan
bir 7 kilo tafl›man›n yan›s›ra, yaflam›n›z ina-
n›lmaz ölçüde hareketli. Hem ava ç›k›yor,
hem avc›lardan kaç›yorsunuz! Sonuçta bu
türden bir uyum, o zamanlar için de olduk-
ça önemliydi.” Araflt›rmac›lar›n erkeklere
de bir ö¤üdü var: “Siz siz olun, hamile kal-
maya kalk›flmay›n sak›n. Çünkü bu omur-
ga yap›s›yla herfleyin sizin için çok daha
zor olaca¤› kesin!”
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Bilinen En Eski
Tüberküloz Hastas›,
Denizli’den!

Denizli’deki mermer traverten
iflletmelerinden birinde çal›flan iflçiler
taraf›ndan bir süre önce bulunan insan
kafatas› fosil parçalar›n›n, 500.000 y›l
önce yaflam›fl bir insan türüne (Homo
erectus) ait oldu¤u ortaya ç›kt›. Keflfi
yapan uluslararas› ekibin üyeleri
Türkiye (Jeolojik Miras› Koruma
Derne¤i, Ankara Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi), ABD (Texas
Üniversitesi-Austin), Almanya (Georg-
August Üniversitesi) ve Fransa’dan
(Ulusal Do¤a Tarihi Müzesi,
Paleontoloji Laboratuvar›)
araflt›rmac›lar. 
Bulgu, özellikle iki aç›dan önemli.
Birincisi, paleoantropologlar›n uzun
zamand›r ülkemizde bulunaca¤›na
inand›klar› bir insan atas›n›n ortaya
ç›km›fl olmas›. Bu aray›fl›n nedeni

Anadolu’nun, erken hominidlerin
Avrupa’ya yay›l›m rotas›n›n üzerinde
yer ald›¤›na inan›lmas›. “Erken
hominidlerin Avrupa’ya bat› Asya
ve/veya Afrika’dan yay›larak geldikleri,
bir süredir kabul ediliyor. Türkiye’yse

bu yolun üzerinde” diye aç›kl›yor
Harvard Üniversitesi’nden Philip
Rightmire. Homo erectus’un Afrika
d›fl›na göç eden ilk hominid olmas›ysa
onu bu aç›dan özellikle önemli k›l›yor.
Bulgular›n çarp›c› bir di¤er yönü,
kafatas› parçalar›n›n, tüberkülozun
beyin zarlar›na zarar veren bir türüne
yol açan Leptomeningitis tuberculosa
bakterisi için tipik olan yara izlerini
tafl›malar›. Bu izler, araflt›rmac›lara
göre hastal›¤›n san›ld›¤› gibi insanlarda
birkaç bin y›l önce de¤il, çok daha
eskilerde ortaya ç›kt›¤›n›n göstergesi. 
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