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Raﬂit Gürdilek

Evrim

Co¤rafya ve Deri Rengi
‹nsanlar›n co¤rafi da¤›l›ma ba¤l›
özelliklerinden en do¤al olan› ve üzerinde
en çok tart›ﬂ›lan›, farkl› deri renkleri. Bu
konuda en yayg›n görüﬂ, tropikal gün›ﬂ›¤›na
karﬂ› koruma sa¤lamas› için, ekvator
gölgesine yaklaﬂt›kça cilt renklerinin
koyulaﬂmas›. Ancak derinin rengiyle enlem
aras›ndaki bu korelasyon, çok say›da
istisnayla dolu ve bu korelasyonun iﬂlevsel
yorumu tart›ﬂma konusu. Birçok biliminsan›
da bu tart›ﬂmaya kat›lmak istemiyor. Çünkü
bu tart›ﬂmalara en çok ilgi duyanlar ›rkç›lar
oldu¤undan, bu konuyu inceleyen
araﬂt›rmac›lar, kendilerini zan alt›nda
hissediyorlar.
ﬁimdiyse Nina G. Jablonski ve George
Chaplin adl› antropologlar, deri renginin ve
güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n nicel ölçümlerinden yola
ç›karak bu karmaﬂ›k alana bir düzen
getirmiﬂ bulunuyorlar. Deri rengi daha
önce renkli tabletlerle karﬂ›laﬂt›r›larak nitel
olarak ölçülüyordu. Jablonski ve Chaplin ise
cilt renklerine derinin yans›tma
spektrofotometrisine (deriden yans›yan
›ﬂ›¤›n ﬂiddet ve tayf›n›n ölçülmesi) dayanan
say›sal de¤erler veriyorlar. Ve Güneﬂ
›ﬂ›¤›n›n ﬂiddetinin bir göstergesi olarak da
enlem derecelerini de¤il, yeryüzüne düﬂen
morötesi radyasyon de¤erlerini al›yorlar.
Asl›nda morötesi ›ﬂ›n›m da enlem
derecelerine ba¤l› olarak de¤iﬂiyor. Çünkü
yüksek enlemlerde güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n atmosfere
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e¤ik bir aç›yla düﬂmesi, ›ﬂ›¤›n daha uzun bir
yol kat etmesine ve dolay›s›yla da morötesi
›ﬂ›nlar›n daha çok emilmesi ve saç›lmas›na
neden oluyor. Ancak, morötesi ›ﬂ›n›m›n
enlem dereceleriyle korelasyonu da
mükemmel de¤il. Morötesi ›ﬂ›n›m, atmosfer
tabakas› inceldi¤inden yüksek yerlerde de
artar. Örne¤in, Tibet ve And Da¤lar›
platolar›nda morötesi ›ﬂ›n›m de¤erleri
yüksektir. Morötesi ›ﬂ›n›m, atmosferde
ya¤mur, bulut ve nem biçiminde bulunan su
buhar›na ba¤l› olarak azal›r. Örne¤in, ayn›
enlemde do¤u ve bat›lar›ndaki bölgelere
göre daha kuru olan Atacama Çölü (ﬁili),
ABD’nin Güneybat›s› ve ve “Afrika’n›n
Boynuzu”nda morötesi ›ﬂ›n›m yüksektir.

Bu nicel veritaban›nda morötesi ›ﬂ›n›m
de¤erlerindeki de¤iﬂimler derinin yans›tma
ölçüsünü belirleyen en güçlü faktör olarak
ortaya ç›k›yor kuzey yar›kürede deri rengi
da¤›l›m›n›n %77’sini, güney yar›kürede de
%70’ini baﬂar›yla aç›kl›yor.
Bu korelasyonun nedenleri, farkl› teorilere
konu olmuﬂ. Deri kanserine karﬂ› korunma,
aﬂ›r› D vitamini üretimine karﬂ› korunma,
tropik ormanlarda kamuflaj gere¤i gibi.
Jablonski ve Chaplin ise morötesi ›ﬂ›n›m›n
baz› dezavantajlar›yla bir avantaj›n› içeren
iki seçilim faktörünün bir bileﬂimini tercih
ediyorlar. Morötesi ›ﬂ›n›m›n dezavantajlar›
aras›nda derideki birçok bileﬂimin ›ﬂ›k
yoluyla ölümü var (fotoliz). Bunlardan iki
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araﬂt›rmac›n›n özellikle önem verdi¤i,
B vitamin folat›. Folat herkesin ihtiyaç
duydu¤u bir madde. Böyle olunca da baﬂka
seçici faktörlerin yoklu¤u durumunda
(morötesi ›ﬂ›n›m› perdelemek ve fotoliz
olgusunu azaltmak için) herkesin koyu
renkli derilere sahip olmas› gerekirdi. Ne
var ki, morötesi ›ﬂ›n›m›n bir de yarar› var: D
vitamini sentezini h›zland›rmak. Dolay›s›yla
da insanlar›n deri renkleri, D vitamini
sentezi için ›ﬂ›¤›n s›zmas›na elverecek kadar
aç›k, ancak folat fotolizini azaltacak kadar
koyu renk tercihi aras›nda bir uzlaﬂman›n
türevi olarak belirleniyor.
Bu uzlaﬂ›, morötesi ›ﬂ›n›m düzeylerinin
düﬂük oldu¤u yüksek enlemlerde aç›k
tenler seçilimiyle kendini ortaya koyuyor.
Güney Afrika’daki albino (melatonin
pigmentinin eksikli¤i nedeniyle ortaya ç›kan
cilt ve saç beyazl›¤›) okul çocuklar›, normal
kalsiyum ve D vitamini düzeyleri için
gereken D vitaminli besinlere, normal
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pigmentasyona sahip çocuklara göre daha
az gereksinim duyuyorlar. Tüm insan
topluluklar›nda kad›nlar›n derileri,
erkeklere göre daha aç›k renkli oluyor.
Olas› neden, hamilelik ve süt salg›lama
dönemlerinde daha fazla kalsiyum ve D
vitaminine duyulan gereksinim üzerine
oturan seçilim. Bu farkl›l›k, cinsel seçilim
yoluyla daha da belirgin hale gelmiﬂ olabilir.
Jablonski ve Chaplin, morötesi ›ﬂ›n›m ile
deri rengi aras›nda bu kuvvetli iliﬂkiyi
belirledikten sonra, tüm k›talar› temsil eden
85 ayr› insan toplulu¤unu kapsayan bir
çal›ﬂmayla, morötesi ›ﬂ›n›m düzeylerinin
gerektirdi¤i deri renginden sapmalar›
derecelendiren bir tablo haz›rlam›ﬂlar.
Negatif farklar (derinin morötesi ›ﬂ›n›m
de¤erlerinin normalde gerektirdi¤inden
daha koyu olmas› durumu) s›ralamas›nda
en yüksek dördüncü s›rada Grönland’da
yaﬂayan ‹nuit toplumu yer al›yor. Bu
insanlar›n böylesine yüksek enlemlerde

koyu bir deriyle yaﬂayabilmelerinin nedeni,
gereksinim duyduklar› D vitaminini büyük
ölçüde geleneksel olarak deniz memelileri
bak›m›ndan zengin bir beslenme diyetinden
sa¤l›yor olmalar›. Bu nedenle de art›k foklar
yerine süpermarket ürünleriyle beslenmeye
baﬂlayan modern ‹nuitlerin, dünyada D
vitamini eksikli¤i belirtilerini en çok
gösteren insanlar olmalar›na ﬂaﬂmamak
gerek.
Tersine, pozitif farklar›n (derinin, olmas›
gerekenden daha aç›k renkte bulunmas›) en
yüksek oldu¤u dokuz toplumdan üçü de
Asya’n›n içlerinde, yani herhangi bir deniz
ürününden çok uzakta yaﬂ›yor.
Yine negatif farklar s›ralamas›nda en
üstlerdeki 12 toplum içinden en
tepedekiyle, yine en üstlerde yer alan
dördü, Güney Afrika’da yaﬂayan Bantu dili
konuﬂan kabileler. Bu insanlar ekvatordan
bu güney enlemlerine yaln›zca 2000 y›l
önce göç etmiﬂler ve ekvatora uyumlu koyu

derilerini evrimsel olarak kaybetmeleri için
henüz yeterli zaman geçmemiﬂ. Buna
karﬂ›l›k, en yüksek pozitif sapmal› (olmas›
gerekenden aç›k derili) dokuz toplumdan
üçü de Filipinler, Vietnam ve Kamboçya’da
yaﬂayan insanlar. Bunlar da yüksek
enlemlerden ekvatora do¤ru olan göçlerini
son birkaç bin y›lda yapm›ﬂlar ve henüz
gereken koyu ciltleri evrimleﬂtirememiﬂler.
Ama Güney Pasifik’teki Bougainville Adas›
yerlileriyle Tasmanya’daki Aborijinlerin,
10.000 y›ll›k bir uyum sürecinden sonra
niye hâlâ böylesine koyu derilere sahip
olmalar›n›n nedeni aç›k de¤il.
Jablonski ve Chaplin’in vurgulad›klar› gibi
deri, bedenlerimizin görünür en büyük
parças›, yaﬂ›m›z›, sa¤l›¤›m›z› ve soyumuzu
aç›klayan bir sinyal, ayn› zamanda bir süs
paneli. Umar›z, yazd›klar› bu makale, daha
çok araﬂt›rmac›y› deri rengiyle ilgilenmenin
utan›lacak bir ﬂey olmad›¤› konusunda ikna
eder.
Jared Diamond,
California Üniversitesi (Los Angeles) Co¤rafya Bölümü
Nature, 19 May›s 2005
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