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Amerikal› bir paleontologun, dünyan›n çeflitli yerle-
rinde bulunan at fosillerinin diflleri üzerinde yapt›¤›
araflt›rma, “insanl›¤›n tarihini en çok etkileyen hay-
van” olarak tan›nan atlar›n kendi tarihininse yanl›fl
bilindi¤ini ortaya koydu. Atlar›n diflleri, hayvanlar›n
cüsseleriyle orant›l› oldu¤u için hayvanlar›n boyut-
lar›n›n hangi tarihlerde ve nerede, nas›l de¤iflti¤ini
gösteriyor. Hayvanlar›n difl ve kemiklerindeki kar-
bon türleri de atlar›n beslenme biçimlerindeki de¤i-
flimi gösteriyor. 

fiimdiye kadar, atlar›n zaman içinde sürekli cüsse
kazanarak çal›l›klar› kemiren köpek büyüklü¤ünde
hayvanlar olmaktan ç›k›p, günümüzün görkemli at-
lar› haline geldikleri, tart›flmas›z bir gerçek olarak
kabul edilmekteydi. Florida Üniversitesi’ne ba¤l›
Florida Do¤a Tarihi Müzesi’nden paleontolog Bru-
ce MacFadden’a göreyse atlar›n evrimi 20 milyon
y›l önce do¤rusal geliflimini terk etti ve baz› at tür-
leri büyürken, baz›lar› küçüldü, baz›lar›ysa boyutla-
r›n› korudular. Araflt›rmac› bu farkl›laflman›n rast-

lant›sal genetik de¤iflimler, do¤al seçilim ve uzun
dönemli fenotipik de¤iflimlerle aç›klanabilece¤i gö-
rüflünde. 
Tarih kitaplar›nda, atlar›n ilk kez ‹spanyol fatihler-
ce Güney Amerika’ya sokulduklar› ve zaman içinde
kuzey Amerika’ya yay›larak filmlerde kovboylar›n,
k›z›lderililerin yakalayarak evcillefltirdikleri vahfli
sürüleri oluflturduklar›u yaz›l›r. MacFadden’a gö-
reyse fosil kay›tlar›, atlar›n günümüzden 55 milyon
y›l önce Kuzey Amerika’da ortaya ç›kt›klar›n› ve bu-
radan öteki k›talara yay›ld›klar›n› gösteriyor. 
Gergedan, tapir  ve günümüzde soyu tükenmifl bafl-
ka türlerin de dahil oldu¤u tek t›rnakl›lar tak›m›n›n
bir ailesi olan Equidae içinde atlar›n soyu, günü-
müzde ayakta kalm›fl tek cins olan Equus’a dayan›-
yor. 
Bu cins kendi içinde iki ya da üç ana gruba bölü-
nüyor: Kabalinler (günümüzün evcil atlar› - Equus
caballus); zebralar; eflekler ve akraba türler. Son
y›llarda fosillerde mitokondrial DNA analizleri, Equ-
us içindeki ana gruplar olan kabalinlerle  zebra ve
efleklerin 3 milyon y›l önce ayr›flt›klar›n› ve daha
sonra öteki k›talara yay›ld›klar›n› gösteriyor. Equ-
us’un soyu, iklim de¤iflikli¤i ve afl›r› avlanma nede-
niyle 10.000 y›l önce Amerika’da tükenmifl. Eski
dünyadaysa yaflam alanlar› daralmakla birlikte
ayakta kalm›fl ve 6000 y›l önce Orta Asya’da evcil-
lefltirilmifl.

Florida Üniversitesi Bas›n Bülteni, 17 Mart 2005
Science, 18 Mart 2005

Evcilleflme, Biliflsel 
Beceriyi Art›r›yor

‹nsanlarda ve öteki hayvanlarda zekan›n
nas›l geliflti¤i, davran›fl araflt›rmac›lar›n›n
yan›tlamas› gereken temel evrimsel
sorulardan birisi olarak ortada duruyor.
Özellikle merak konusu olan, toplumsal
sorun çözme yetisinin nas›l geliflti¤i. Çünkü
birçok biliminsan›na göre bizi tüm
öteki türlerden farkl› k›lan,
toplumsal zekam›z. 
Leipzig’deki (Almanya) Max Planck
Enstitüsü, Harvard Üniversitesi
(ABD) ve Rus Bilimler
Akademisi’nden bir grup araflt›rmac›,
toplumsal sorun çözme yetisinin
nas›l geliflti¤i sorusunun yan›t›n›
bulmak için Rusya’da  sürdürülen
bir çal›flma çerçevesinde
evcillefltirilmeye çal›fl›lan tilkileri
incelemifller. Çünkü son bulgular,
köpeklerin evcilleflme sürecinde
insanlarla iletiflim kurma konusunda
ola¤anüstü bir yetkinlik
kazand›klar›n› gösteriyor. Birçok
bilim adam›na göre köpeklerin

insanlardaki toplumsal ipuçlar›n› alg›lama
yetileri, kurtlardan, hatta insan-d›fl›
primatlardan daha ileri.  Bu konuda
flimdiye kadar bilinmeyense, köpeklerde
evcilleflmeye paralel evrimin, iletiflim kurma
yetisinin prim kazand›¤› bir do¤al seçilimin
sonucu olarak m›, yoksa insanlara karfl›
korku ve sald›rganl›¤›n giderilmesine
odakl› bilinçli bir çiftlefltirme program›n›n
sonucu olarak m› geliflti¤iydi. 

Köpeklerin flafl›rt›c› sosyal biliflsel yetileri-
nin kökenini araflt›ran bilimadamlar›n›n in-
celedi¤i tilkiler, Sibirya’daki bir çiftlikte 45
y›ld›r süren bir evcillefltirme deneyinin oda-
¤›nda bulunuyorlar. Onlarca kuflaktan son-
ra tilkiler art›k insanlara ev köpeklerinin
davran›fllar›n› sergiliyorlar; hatta bir insan
gördüklerinde havlay›p kuyruklar›n› salla-
maya bafll›yorlar.
Burada önemli olan, çiftlefltirme program›n-

da toplumsal zekalar›na ba-
k›larak seçilmifl olmamalar›.
Ancak, araflt›rmac›lar, tilki-
lerin toplumsal sorunlar›
çözmek üzere özel bir seçili-
me tabi tutulmamalar›na
karfl›n, insanlara ait toplum-
sal ipuçlar›n› köpeklerinki-
ne efl bir baflar›yla alg›lad›k-
lar›n› gözlemlemifller. Dola-
y›s›yla yeni araflt›rman›n or-
taya koydu¤u, toplumsal ze-
kan›n, bir hayvan›n potansi-
yel toplumsal ortaklar›na
duydu¤u korku ve sald›r-
ganl›¤›n azalmas› sonucu
artabilece¤i.

Cell Press, 7 fiubat 2005

Evrim

Atlar›n Evrimi San›landan Karmafl›k

haberler  3/28/05  8:57 AM  Page 17




