haberDuzeltme

9/28/05

10:02 PM

Page 4

B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Raﬂit Gürdilek

Evrim

‹nsan Beyni Evrimini
Sürdürüyor mu?
‹nsanlar olarak büyük beyinlerimizle gurur
duymakta haks›z de¤iliz. Ortalama 1350
santimetreküp (cc) hacmiyle beynimiz, oransal olarak tüm öteki hayvanlar›nkinden daha
büyük. ‹leri derecede geliﬂmiﬂ biliﬂsel gücü
bize, sanat› yaratmak, kentler kurmak ve türümüzün temsilcilerini uzaya göndermek
olana¤› sa¤lam›ﬂ. Do¤al seçilimin bizi bu yetilere nas›l kavuﬂturdu¤u henüz yeterince
aç›k de¤il; ama gerek fosil kay›tlar›, gerekse
de genetik çal›ﬂmalar daha yüksek biliﬂsel
yeteneklerin evriminin 5-6 milyon y›l önce
insan ve ﬂempanze soylar›n›n ortak bir atadan ayr›lmalar›ndan k›sa süre sonra baﬂlad›¤›n› ve en az›ndan modern insan›n yaklaﬂ›k
200.000 y›l önce ortaya ç›k›ﬂ›na kadar sürdü¤üne iﬂaret ediyor.
Chicago Üniversitesi’nden Bruce Lahn baﬂ-
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kanl›¤›nda iki ekipçe yap›lan yeni çal›ﬂmalarsa, insan beyin evriminin, Homo Sapiens’in
sahneye ç›k›ﬂ›yla sonlanmam›ﬂ olabilece¤ini
gösteriyor. Araﬂt›rmac›lara göre beyin büyümesini yönetti¤i düﬂünülen iki gen do¤al seçilim mekanizmas›yla yak›n zamana kadar
evrimini sürdürmüﬂ ve hâlâ sürdürüyor olabilir.
Lahn yönetimindeki araﬂt›rmac›lar, çal›ﬂmalar›n› mikrosefalin ve ASPM diye adland›r›lan iki gen üzerinde odaklam›ﬂlar. Bu genler, birincil mikrosefali denen ve normalden
çok küçük beyinlerle kendini gösteren bir
anormal durumdan sorumlu.
443Lahn’›n ekibi ve baﬂka gruplar daha önceki çal›ﬂmalar›nda mikrosefalin ve
ASPM’nin insana özgü türlerinin insanlarla
ﬂempanzelerin ayr›lmas›ndan sonra yo¤un
bir do¤al-seçilim bask›s› alt›na girdiklerini ve
böylece insanlar›n beynindeki ola¤anüstü
büyümeden sorumlu olduklar›n› göstermiﬂti.
‹lk atalar›m›z›n evrimine daha baﬂka genlerin de katk›da bulundu¤u zaten biliniyor.
Lahn ve ekip arkadaﬂlar›, yeni araﬂt›rmalar›nda seçilimin mikrosefalin ve ASPM üzerinde modern insanlar›n ortaya ç›kmas›ndan
sonra da devam etti¤inin kan›tlar›n› aram›ﬂlar. Bunun için, ABD’de Coriell T›p Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nde saklanan ve insanlar›n tüm genetik çeﬂitlili¤ini temsil eden 90
hücrenin DNA dizilimlerini oluﬂturmuﬂlar.
Araﬂt›r›lan her iki gen için de insan topluluklar›nda ﬂaﬂ›rt›c› bir s›kl›kla ortaya ç›kan
bir avantajl› alel bulmuﬂlar. Alel, ayn› genin
bir anneden, biri de babadan gelen kopyalar›na deniyor. ‹statistik testleri, bu s›kl›¤›n
rastlant›sal genetik kayma ya da nüfus göç-
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leriyle aç›klanamayaca¤›n› göstermiﬂ. Bu
durum, alellerin do¤al seçilimce tercih edilenler oldu¤unu gösteriyor.
Eski mutasyon oranlar› konusundaki varsay›mlardan hareket eden ekip, iki alelin de
ne zaman ortaya ç›kt›¤›n› hesaplam›ﬂ. Sonuç, avantajl› mikrosefalin geninin 37.000
y›l önce ortaya ç›kt›¤›n› göstermiﬂ. Bu, Avrupa’da sembolik davran›ﬂlar›n görülmeye baﬂlad›¤› zaman. Avantajl› ASPM aleliyse,
5800 y›l önce ortaya ç›km›ﬂ. Lahn’›n ekibine
göre, özellikle ASPM söz konusu oldu¤unda
avantajl› alelin genç yaﬂ› ve dünyadaki yayg›nl›¤›, beyinsel iﬂlevlerde bir uyum avantaj›
sa¤lam›ﬂ olabilece¤ini gösteriyor. Ancak, bu
avantaj›n ne oldu¤u kesin de¤ilse de biliﬂsel
yetiyle iliﬂkili olabilece¤i düﬂünülüyor. Ekip
ﬂimdi bu alelleri taﬂ›makta olan bireylerin,
bir tak›m biliﬂsel avantajlar edinip edinmediklerini belirlemeye çal›ﬂ›yor.
Baﬂka araﬂt›rmac›lar, sözkonusu aleller biliﬂsel ya da kültürel baz› avantajlar sa¤lam›ﬂ
olsa bile bunlar›n önemli olamayaca¤› görüﬂündeler. Çünkü tüm normal insanlar, hangi
alelleri taﬂ›yor olurlarsa olsunlar, dil ve sembolik anlat›m yetisine sahipler.
Ekibin tart›ﬂma yaratma potansiyeli yüksek
bulgular›ndan biri de, avantajl› alellerin da¤›l›m›yla ilgili. Örne¤in mikrosefalin aleli Avrupa’da, Asya’da ve Amerika k›talar›nda, Afrika’n›n Büyük Sahra’n›n güneyindeki bölgelerde oldu¤undan çok daha yayg›n. 1184
bireyden al›nan örnekleri tarayan ekip, avantajl› mikrosefalin alelinin ‹talyan Rus ve Han
etnik grubundan Çinlilerin %75 ya da daha
fazlas›nda, Kolombiyal›lar›nsa neredeyse
%100’ünde bulundu¤unu belirlemiﬂ. Buna
karﬂ›l›k alelin ortaya ç›k›ﬂ frekans›n›n Kamerun’daki Zime halk›yla, Namibya’daki San
halk›nda %10’dan daha az oldu¤u görülmüﬂ.
Lahn ve ekibine göre Avantajl› aleller Afrika
d›ﬂ›nda ortaya ç›km›ﬂ olabilir. Ya da durum
bu alelleri taﬂ›yan görece küçük bir grubun
Afrika’dan d›ﬂar›ya ç›kmas›ndan sonra k›tada baﬂ gösteren bir genetik darbo¤aza iﬂaret
ediyor olabilir.
Araﬂt›rmac›lar, bu alellerin, taﬂ›yanlara bir
biliﬂsel avantaj sa¤lama olas›l›¤›n›n ve insan
toplumlar› aras›ndaki dengesiz da¤›l›m›n›n
ortaya baz› sosyal ve etik sorunlar ç›kartt›¤›n› belirtiyorlar. Lahn, bulgular›n aﬂ›r› ve
yanl›ﬂ yorumlara tabi tutulma olas›l›¤›n›n da
yüksek oldu¤u uyar›s›nda bulunuyor.
Science, 9 Eylül 2005

