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DERLEME

‹NSANDA YAfiLILI⁄IN EVR‹M‹
ÖZ
on y›llarda insanda yafll›l›¤›n ne zaman ortaya ç›kt›¤› sorular› daha s›k gündeme gelmeye

Sbafllam›flt›r. Bu ilginin temelinde, yafll› nüfusun son dönemlerde art›fl göstermesinin de kufl‹zzet DUYAR

kusuz önemli bir pay› vard›r. Bu çal›flman›n amac›, insanda yaflam evrelerinin nas›l de¤iflim
geçirdi¤i, buna ba¤l› olarak yafll›l›¤›n nas›l ve ne zaman ortaya ç›kt›¤› sorusuna e¤ilen görüfl ve
çal›flmalar› literatür verileri ›fl›¤›nda de¤erlendirmektir. Baz› araflt›r›c›lar insanda ömür uzunlu¤unun art›fl›n› (ve dolay›s›yla yafll›l›¤›n ortaya ç›k›fl›n›) beyin büyümesiyle aç›klamaktad›rlar. Onlara göre artan beyin hacmi sayesinde insanlar bir yandan besin kaynaklar›n› çeflitlendirip avlanma stratejilerini gelifltirmifl, di¤er yandan da çevreden gelen tehlikeleri azaltmada daha baflar›l› olmufllard›r. Tüm bu geliflmeler insan›n daha uzun yaflamas›na giden yolu haz›rlam›flt›r.
Di¤er bir grup araflt›r›c› ise insanda yaflam süresinin art›fl›n› “büyükanne hipotezi” ad› verilen
görüfl çerçevesinde aç›klamaya çal›flmaktad›rlar. Buna göre, kendi üreme dönemi sona ermesine ra¤men k›zlar›na ve torunlar›na yard›m eden büyükanneler evrimsel aç›dan baflar› kazanarak daha uzun yaflamaya bafllam›fllard›r. Her iki görüfl de ömürdeki uzaman›n insan›n (Homo genusu) ortaya ç›k›fl›yla meydana geldi¤ini savunmakla birlikte, elimizdeki fosil kan›tlar, insan ömründeki art›fl›n görece geç bir dönemde (Üst Paleoliti¤in bafllang›c›nda, yaklafl›k 40 bin
y›l önce) ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir.
Anahtar sözcükler: ‹nsan evrimi, Yafll›l›k, Beyin büyüklü¤ü, Büyükanne hipotezi,
‹nsanda yaflam evreleri, Biyokültürel evrim
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ABSTRACT
here is growing interest in the topic of aging, and accordingly in the search for the evo-

Tlution of human longevity and the prolongation of post-reproductive lifespan. Without
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doubt, one of the reasons for this interest is the absolute and relative increase of elderly
people in societies. This study reviews and critically evaluates the findings of studies which
have focused on the evolution of human life history and senescence. Some authors attribute
the increasing human lifespan and the long post-reproductive period to expansion in the
cranial capacity. They assume that increased brain size enabled the early hominids to improve
their overall quality of diet by hunting and foraging more efficiently; that it decreased
ecological mortality rate on the other; and that all these factors produced human longevity.
Another group of researchers defend the “grandmother hypothesis,” which claims that older
women who had ceased productive activity gained evolutionary advantage through their
investment in reproductive-aged daughters and their offspring. According to this hypothesis,
aging is a byproduct of grandmothering. Although the supporters of both views believe that
the increase in lifespan occurred with the appearance of the genus Homo, the findings from
human fossils show that senescence became common relatively late in human evolution, at
the beginning of the Upper Paleolithic period.
Key words: Human evolution, Senescence, Brain volume, Grandmother hypothesis,
Human life history, Biocultural evolution
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DE⁄‹fiEN DEMOGRAF‹K YAPI
VE YAfiLI NÜFUS
Yafll›lar›n toplam nüfus içerisindeki oran›n›n giderek artmas›
günümüzün en dikkat çekici demografik e¤ilimlerinden birisidir. Bu e¤ilimi Birleflmifl Milletler’in yay›mlad›¤› rakamlara bakarak görebiliriz. Sözkonusu rakamlar, ekonomik/teknolojik
aç›dan “geliflmifl” toplumlarda 60 yafl ve üzeri nüfusun oran›n›n yüzde 20’ye yaklaflt›¤›n› ortaya koymaktad›r (1). Benzer
e¤ilimin, ekonomik olarak az geliflmifl toplumlar için de geçerli oldu¤u söylenebilir; ancak az geliflmifl ekonomilerde yafll›
nüfusun oran› geliflmifl ekonomilere k›yasla oldukça düflüktür.
Örne¤in Türkiye’de 65 yafl ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki pay› 1990 y›l› itibar›yla yüzde 4,3’tür (2). Fakat bu
rakam›n 2025 y›l›na kadar ikiye katlanarak yüzde 8,6’ya ç›kaca¤› tahmin edilmektedir (3).
Yafll› nüfustaki art›fl ile ömür uzunlu¤undaki art›fl aras›nda
pozitif yönde bir iliflki vard›r. Nitekim günümüzde pek çok geliflmifl ekonomide do¤umda yaflam beklentisi 75 y›l›n üzerine
ç›km›fl durumdad›r. ‹nsanl›k tarihi incelenirse, ömür uzunlu¤undaki bu art›fl›n önemli bir bölümünün son birkaç yüzy›l içerisinde gerçekleflti¤i görülür. Sözgelimi ABD’de daha yirminci yüzy›l›n bafllar›nda do¤umda yaflam beklentisi 50 y›l olmas›na karfl›n (4), yüzy›l›n sonlar›nda bu de¤er erkeklerde 75’e
yaklaflm›fl, kad›nlarda ise 80’i aflm›flt›r (5). Benzer art›fllar›n
yaklafl›k bir yüzy›ll›k gecikmeyle ekonomik olarak az geliflmifl
toplumlarda da ortaya ç›kt›¤›n› gözlemekteyiz.
‹leriye dönük tahminler, yafll› nüfusun hem say›sal olarak
hem de oransal olarak artmaya devam edece¤ini ortaya koymaktad›r (1). Bu nedenle ileride insan ömrünün daha da uzamas› beklenen bir geliflmedir. Yafll›l›¤›n, yafll›lar›n ve yafll›lara
iliflkin sorunlar›n her geçen gün daha fazla oranda ele al›n›r
olmas›, “yafll›l›¤›n” ne oldu¤u, tarihsel olarak ne zaman ortaya ç›kt›¤› ve insan evriminde nas›l bir rol oynad›¤› gibi sorular› da gündemimize tafl›maktad›r. Sorular tabi ki bunlarla da
bitmemektedir: yafll›l›k ve yafll›l›¤a özgü de¤iflimler tamamen
biyolojik bir olgu mudur, yoksa kültürel geliflme ve de¤iflimlerin bu fenomenin ortaya ç›kmas›nda rolü olmufl mudur? Bu
sorulara yan›t bulabilmek için öncelikle insan ve yak›n akrabalar›nda (primatlarda) bireyolufl (ontojeni) sürecinin alt evrelerine inmek ve bu evrelerin evrimsel olarak ne tür de¤iflimlere
maruz kald›¤›na bakmak gerekir.

‹NSANDA VE PR‹MATLARDA
YAfiAMIN ALT EVRELER‹
Primatlar›n ontojenik geliflimleri evrimsel süreçte di¤er memelilerden belirgin biçimde farkl›laflm›flt›r. Söz konusu farkl›laflma daha prenatal yaflamda kendini göstermeye bafllar. Pri-
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matlar›n, özellikle de kuyruksuz büyük maymunlar›n (ape) di¤er memelilerden nörolojik aç›dan daha “geliflmifl” olarak
dünyaya geldikleri, buna karfl›l›k somatik geliflim aç›s›ndan
“geri” kald›klar› bilinmektedir. Bu bir bak›ma, primat yavrular›n›n “vaktinden evvel” do¤duklar› anlam›na gelir. Bu nedenle primatlar yavrular›na daha uzun bir süre bakmak ve beslemek zorundad›rlar. Söz konusu özellikler insan türünde daha
da uç noktalara tafl›nm›flt›r. Yani insan yavrusu, di¤er primatlarla k›yasland›¤›nda “çok daha erken do¤makta” ve do¤um
sonras›nda “anneye çok daha uzun süre ba¤›ml›” kalmaktad›r.
Bu iki özellik insan ontojenisinin ve onun alt evrelerinin biçimlenmesinde ve di¤er primatlardan farkl›laflmas›nda önemli rol
oynam›flt›r.
‹nsan›n somatik aç›dan yavafl bir geliflim temposuna sahip
olmas› do¤al olarak seksüel matürasyonu ve üremenin bafllang›c›n› da geciktirmifltir. Pek çok memelide yaklafl›k 1 yafl›nda
bafllayan üreme faaliyeti flempanzede 13 yafl›nda (6), insanda
ise gerçek anlam›yla ancak 17-18 yafllar›nda bafllamaktad›r
(7). Büyümenin bu denli uzun bir periyoda yay›lmas›, Bogin
ve Smith’e göre, di¤er memelilerde görülmeyen iki evrenin
(çocukluk ve ergenlik) büyüme sürecine dâhil olmas›yla mümkün olmufltur (7). Fiziksel geliflimde ortaya ç›kan bu yavafllama, bir bak›ma, pubertal büyüme at›l›m›yla telafi edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu nedenle, büyümenin yavafllamas› ve daha genifl
bir zaman dilimine yay›lmas›n›n, insan türünün bugünkü biyokültürel özelliklerinin kazanmas›nda oldu¤u kadar “yafll›l›k”
dedi¤imiz hayat evresinin ortaya ç›k›fl›nda da önemli bir pay›
vard›r.
‹nsan› di¤er primatlardan ve memelilerden ay›ran di¤er bir
özellik de, üreme döneminin bitiminden sonra uzun bir yaflam
süresinin olmas›d›r. ‹nsan diflilerinde üremenin yaklafl›k olarak
45-50 yafllar›nda sonland›¤› gözönüne al›n›rsa, do¤urganl›¤›n› tamamlayan bir kad›n›n takriben 25-30 y›l daha yaflayaca¤› söylenebilir. Günümüzün geliflmifl toplumlar› için telaffuz
edilen bu rakamlar büyük ölçüde avc›-toplay›c› topluluklar için
de geçerlidir. Sözgelimi 45 yafl›na gelmifl !Kung, Hadza ve
Ache kad›nlar›n›n ortalama olarak s›ras›yla 20, 21 ve 22 y›l
daha yaflad›klar› kay›tlara geçmifltir (8). ‹nsan d›fl›ndaki di¤er
canl›larda ise durum tamamen farkl›d›r; üremenin sona ermesi yaflam›n da sona ermesi anlam›na gelir (diflli balinalar hariç)
(9). Bu nedenle baz› araflt›r›c›lar (örne¤in Williams) menopozun, do¤urganl›¤›n geç dönemlerinde dünyaya gelmifl olan
yavrulara bak›m› devam ettirme yönünde kazan›lan bir adaptasyon oldu¤u düflüncesindedirler (10).
‹nsan di¤er primatlardan daha uzun bir ömre sahiptir. Örne¤in insana en yak›n tür olan flempanzelerin do¤al ortamlar›nda maksimum yaflam beklentilerinin 35 y›l oldu¤u, tecrit
edilmifl ortamlarda ise 55 y›la kadar yaflayabildikleri bilinmektedir (6,11). Buna karfl›l›k ekonomik aç›dan geliflmifl toplum-
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larda ortalama yaflam uzunlu¤u 75 y›la, maksimum ömür
uzunlu¤u ise 120 y›la ç›km›fl durumdad›r. Say›lar› çok azalm›fl
olan avc›-toplay›c› insan topluluklar›nda bile yaflam uzunlu¤u
primatlardan belirgin ölçüde yüksektir. Örne¤in Kaplan ve çal›flma arkadafllar›, söz konusu insan gruplar›nda ömür uzunlu¤unun flempanzeden 2,5 kat daha fazla oldu¤unu belirtmektedirler (11).
Primatlarla yap›lan bu k›yaslamalar insanda ömür uzunlu¤unun görece daha uzun oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Ömür uzunlu¤u ile yafll›l›k aras›nda do¤rudan bir ba¤lant›n›n oldu¤u gerçe¤ini de gözönünde tutarak, insan türünde
yafll›l›¤›n ne zaman bafllad›¤› ve hangi aflamalardan geçilerek
günümüze ulafl›ld›¤› konusuna daha yak›ndan bakal›m.

‹NSANDA ÖMÜR UZUNLU⁄UNUN EVR‹M‹
Antropoloji ve moleküler biyoloji alan›nda yap›lan çal›flmalar,
insan ve flempanzenin yaklafl›k 10-6 milyon y›l öncesinde ortak bir atay› paylaflt›klar›n› ortaya koymaktad›r. Ortak atadan
ayr›larak Homo genusuna do¤ru farkl›laflan insan ailesinin ilk
üyelerinin (insans›lar = hominidler) yaflam evrelerinin genel
hatlar›yla günümüz büyük primatlar›na (flempanze, goril,
orangutan) benzedi¤i söylenebilir. Örne¤in Australopithecus’lara ait çene ve difller üzerinde yap›lan çal›flmalar, erken
hominidlerin ilk daimi difllerinin, aynen yaflayan büyük primatlarda oldu¤u gibi 3-3,5 yafl›nda sürdü¤ünü göstermektedir
(12).
Ontojenik geliflim evreleri aç›s›ndan büyük primatlara
benzerlik gösteren ilk insans›lar›n maksimum yaflam uzunlu¤u
yönünden de bu gruba benzerlik gösterip göstermedi¤i bilinmemektedir. Bunun temel nedeni, ilk insans›lara iliflkin elde
yeterli veri bulunmamas›d›r. Ama bir fikir vermesi aç›s›ndan
Bogin’in, Goodall’›n flempanzelerden toplad›¤› bilgiler ile
McKinley’in Australopithecus’lardan elde etti¤i verileri biraraya getirdi¤i çizelgesine (Tablo 3, s. 85) dayanarak baz› ç›karsamalarda bulunabiliriz (13). Bu verilere göre, gerek tahmin edilen ve gerekse gözlenen yaflam uzunlu¤u aç›s›ndan
flempanzeler ile erken hominidler aras›nda önemli bir fark
yoktur. Her iki grupta da 40 yafl›na ulaflm›fl bireyin bulunmamas›, bu benzerli¤i daha da çarp›c› hale getirmektedir.
McKinley’in Australopithecus’lar için hesaplad›¤› teorik
maksimum yaflam uzunlu¤u (47 y›l) ile günümüz insan› için
verilen de¤eri (120 y›l) karfl›laflt›racak olursak, maksimum
ömrün yaklafl›k 2,5 kat artt›¤›n› söyleyebiliriz (13).
‹nsan evrimi boyunca maksimum ömür uzunlu¤unun yan›
s›ra ortalama ömür uzunlu¤unun da benzer bir art›fl e¤iliminden geçti¤i söylenebilir. Bu noktada yine McKinley’in verilerine baflvurmak yararl› olacakt›r. Araflt›r›c›n›n Australopithecus iskeletleri üzerinde yapt›¤› hesaplamalar, bu canl›lar›n ortalama ölüm yafl›n›n 19,8 y›l oldu¤unu göstermektedir (13).
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Öbür taraftan günümüz insan›n›n yaklafl›k 70 y›l yaflad›¤› göz
önüne getirilecek olursa, aradan geçen zaman diliminde yaflam beklentisinde önemli bir art›fl›n oldu¤u anlafl›l›r. Ancak bu
art›fl›n düz bir çizgi halinde (lineer) gerçekleflti¤i söylenemez.
Gerek maksimum yaflam uzunlu¤u ve gerekse ortalama ömür
uzunlu¤u için verilen bu de¤erlere bakarak, insan ailesinin ilk
üyeleri aras›nda bizim anlad›¤›m›z anlamda bir “yafll›l›k” evresinin olmad›¤› sonucuna varabiliriz. Bu tespitle birlikte, yafll›l›¤›n (ihtiyarl›k) insan evrimin hangi aflamas›nda ve ne tür bir
adaptasyon sonucunda ortaya ç›kt›¤› ve bu yeni adaptasyonun biyolojik (genetik) mi yoksa kültürel kökenli mi oldu¤u sorular› önem kazanmaktad›r. Bu sorulara doyurucu yan›tlar verebilmek için öncelikle “yafll›l›¤›n” ne oldu¤u ve hangi yaflta
bafllad›¤› konular›na aç›kl›k getirmek gerekir. Bu çal›flmada,
insan diflilerinde do¤urganl›¤›n sona erdi¤inin bir göstergesi
olan “menopoz” yafll›l›k için nirengi noktas› olarak dikkate al›nacakt›r.

MENOPOZ, ÖMÜR UZUNLU⁄U, YAfiLILIK
‹nsan türünde difliler, potansiyel ömür uzunluklar›n›n yaklafl›k
yar›s›nda (yani 45-50 yafllar›nda) menopoz olarak adland›r›lan
ve üreme yetene¤inin sona erdi¤i bir aflamadan geçerler. ‹nsan ve büyük primatlar d›fl›ndaki di¤er primatlar ve memeliler
bu süreci yaflamazlar. Bilgilerimize göre bu kural›n tek istisnas› pilot balinalard›r (14). Büyük primatlarda ise –örne¤in tecrit edilmifl flempanzelerde– menopozun oldu¤una ve menopoz yafl›n›n insanla ayn› oldu¤una dair baz› kan›tlar mevcuttur
(bkz. 15). Ancak insandan farkl› olarak flempanzelerin menopoz sonras›nda önlerinde yaflayacaklar› uzun bir hayat yoktur.
Do¤al ortamlar›nda yaflayan flempanzeler aras›nda ise bu yafla dek yaflayabilecek birey bulmak neredeyse imkâns›zd›r.
Dolay›s›yla, menopoz sonras› uzun yaflam› primat tak›m› içerisinde yaln›zca insana özgü bir karakter olarak tan›mlamak
yanl›fl olmayacakt›r.
Pek çok araflt›r›c›ya göre insanda üreme sonras› yaflam›n
ortaya ç›k›fl›yla ömür uzunlu¤unun art›fl› aras›nda s›k› bir ba¤lant› vard›r. Sözgelimi, yukar›da da belirtildi¤i gibi Williams,
do¤urganl›¤›n orta yafllarda sona ermesini, üreme döneminin
sonlar›na yaklaflm›fl olan annelerin çocuklar›na daha iyi bakabilme yönünde kazand›klar› adaptif bir karakter olarak de¤erlendirmektedir (10). Orta yafllara yaklaflm›fl olan bir anne (ki
bu yafllarda meydana gelen do¤umlar›n riskli oldu¤u ve yaflama yetene¤i düflük yavrularla sonuçland›¤› bilinmektedir) zaman›n› ve enerjisini yeni yavrulara harcamak yerine zaten
do¤mufl olan yavrusuna yönlendirerek evrimsel baflar›s›na
katk›da bulunmaktad›r. Ancak, “erken sonlanma” olarak da
bilinen bu görüfle itiraz eden araflt›r›c›lar bulunmaktad›r
(15,16). Sözkonusu elefltiriler, anne bak›m›n›n yo¤un ve uzun
oldu¤u di¤er primat türleri aras›nda bu tür bir erken üreme
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sonlanmas›n›n olmad›¤› noktas›nda yo¤unlaflm›flt›r. Örne¤in
flempanzelerde geç yafllarda meydana gelen do¤umlarda yaflama yetene¤i düflük yavrular dünyaya gelmekle birlikte, difliler yine de üremeye devam etmektedirler.

BEY‹N BÜYÜKLÜ⁄Ü VE YAfiAM UZUNLU⁄U
Beyin büyüklü¤ü ile yaflam uzunlu¤u aras›nda ba¤lant› kurmak gerontologlar aras›nda popüler bir yaklafl›md›r. Bu tür
görüfllerin izleri yirminci yüzy›l›n efli¤ine dek sürülebilir. Fakat
bu konuyu ayr›nt›l› bir flekilde ele alan ve derinlemesine iflleyen kifli Sacher olmufltur (17). Sacher’den sonra da araflt›r›c›lar›n konuya ilgisi devam etmifl ve bu ba¤lant›y› farkl› yönlerden aç›klamaya çal›flan pek çok görüfl ortaya at›lm›flt›r. Ancak
burada sadece Rose ve Mueller’in görüfllerinin bir özetini aktarmakla yetinece¤iz (18). Ad› geçen araflt›r›c›lar, büyük beyinli olman›n yaflan›lan çevreden kaynaklanan tehlikeleri ve
ölümleri azaltmada önemli bir etken oldu¤unu, dolay›s›yla
ömrün uzamas›nda dikkate al›nmas› gereken bir faktör oldu¤u düflüncesindedirler. Nitekim erken hominidlerde yaklafl›k
400 cc olan beyin hacmi günümüz insan›nda 1300 cc’yi geçmifl durumdad›r. Bu, üç kattan fazla bir art›fl demektir. Öte
yandan Kaplan ve Robson, insanda zekâ geliflimi ile uzun
ömürlülü¤ün eflzamanl› evrimleflti¤ini düflünmektedirler (17).
Bu yazarlara göre zekâ geliflimi, ilk insans›lar›n avc›l›k ve toplay›c›l›k konusunda yeni teknikler gelifltirmelerinin kap›lar›n›
açm›flt›r. Kazan›lan bu yeni bilgiler sonraki kuflaklara birikimli olarak aktar›lm›fl ve neticede Homo genusunun üyeleri di¤er primatlara göre daha uzun yaflamaya bafllam›fllard›r. Bu
bir anlamda, günümüzün önemli bir fenomeni olan yafll›l›¤›n
ortaya ç›kmas›na zemin haz›rlam›flt›r.
Yaflam uzunlu¤undaki art›fl› beyin büyümesine ba¤layan
bu görüfllerin geçerlilik kazanabilmesi için fosil bulgularla da
desteklenmesi gerekir. Ancak ne yaz›k ki bu konuyu do¤rudan fosiller üzerinde ele alan ayr›nt›l› çal›flmalar henüz yap›lmam›flt›r. Buna ra¤men yak›n tarihlerde yay›mlanan iki çal›flman›n bulgular›na bak›p, ömürdeki uzaman›n beyin büyüklü¤üyle eflzamanl› de¤iflip de¤iflmedi¤i sorununa aç›kl›k getirebiliriz. Bu çal›flmalardan ilki, Caspari ve Lee taraf›ndan, farkl›
jeolojik dönemlere ait 768 bireye ait çene ve difllerin kategorik olarak “genç” ve “yafll›” grubuna yerlefltirilmesi esas›na dayan›larak gerçeklefltirilmifltir (19). Yazarlar yafll›lar›n gençlere
oran›n› hesaplad›klar›nda, Australopithecus’lardan bafllay›p
Neandertal’lere kadar geçen zaman diliminde yafll›lar›n oran›n sürekli art›fl gösterdi¤ini, ama yafll›lar›n oran›ndaki belirgin art›fl›n modern insan›n ortaya ç›k›fl›na (≈ 40.000 y›l önce)
denk geldi¤ini gözlemlemifllerdir (bkz. fiekil 1). Kaplan ve
Robson’un ifade ettikleri gibi ömürdeki uzama beyin büyüklü¤üne ba¤l› olsayd›, modern insandan biraz daha büyük beyne
sahip olan Neandertal insan›n›n da Homo sapiens’e yak›n bir
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fiekil 1— ‹nsan evriminin farkl› dönemlerinde "yafll›" bireylerin
"genç" bireylere oran› (Y/G). Yafll› ve genç ayr›m› difl afl›nmas›na
göre kategorik olarak belirlenmifltir (19).

oran göstermesi beklenirdi (17). Ancak hem Caspari ve
Lee’nin (19) verileri hem de Trinkaus ve Tompkins’in (6) bulgular› Neandertal’lerde yafll› oran›n›n belirgin biçimde düflük
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bahsedilen iki çal›flman›n bulgular›, ömürdeki uzama ile beyin büyüklü¤ü aras›nda eflzamanl›l›k olmad›¤›na, bu de¤iflkenler aras›nda bir iliflki varsa bile bunun çok daha karmafl›k bir örüntüye sahip oldu¤una iflaret etmektedir (fiekil 1).

BÜYÜKANNE H‹POTEZ‹
Büyükanne hipotezi, insanda menopozun ve üreme sonras›na yay›lan uzun yaflam›n (yafll›l›k) nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusuna
yan›t aramaya çal›fl›r. Bu görüfl, büyükannelerin aile bireylerine (özellikle de do¤urganl›k ça¤›ndaki k›zlar›na ve torunlar›na)
yapt›klar› yard›mlar›n yaflam süresini uzatt›¤› ve menopozun
bir “yan ürün” olarak ortaya ç›kt›¤› düflüncesi üzerine kurulmufltur. Büyükanne hipotezinin en önemli temsilcileri Hawkes, Blurton Jones ve O’Connel’dir. Görüflün savunucular›ndan Hawkes fosil hominidlerin üç dalga halinde yeryüzüne yay›ld›klar›n› ileri sürmektedir (15). ‹lk dalgada, dik yürümeye
bafllayan insans›lar flempanzeden ayr›lm›fllard›r. ‹nsans›lar bu
evrede, morfolojik ve matürasyon örüntüsü olarak günümüz
insan›ndan ziyade flempanzeye benzemektedir. ‹kinci dalga
yaklafl›k 2 milyon y›l önce Homo genusunun ortaya ç›kmas›yla bafllam›flt›r. Bu dönemdeki insanlar›n en belirgin özelli¤i
(olas›l›kla diyete etin girmesine ba¤l› olarak), vücut boyutlar›n›n ve beyin büyüklü¤ünün belirgin biçimde artm›fl olmas›d›r.
Üçüncü dalga ise yaklafl›k 500 bin y›l önce arkaik Homo sapiens’in ortaya ç›kmas›yla yaflanm›flt›r. Bu dönemde art›k beyin hacmi günümüz insan›n›n boyutlar›na ulaflm›flt›r.
Hawkes ve çal›flma arkadafllar› insan evriminin ikinci aflamas›nda ömür uzunlu¤unda kültürel pratiklerden kaynaklanan
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bir art›fl oldu¤u düflüncesindedirler (16). Onlara göre, büyükannelerin yapt›¤› yard›mlar›n hem k›zlar›n hem de torunlar›n
yaflamlar›na çok yönlü etkileri olmufltur. Büyükannelerin elden kucaktan ç›km›fl daha büyük yafltaki torunlar›na yapt›klar› yiyecek yard›m› ve onlarla “ikinci bir anne” gibi ilgilenmeleri, torunlar›n daha iyi beslenmelerine ve daha h›zl› geliflmelerine katk›da bulunmufltur. Elden ç›km›fl torunlara yap›lan bu
yard›mlar, annelerin ister istemez kucakta olan bebeklerine
daha fazla zaman ay›rmalar›na da imkân tan›m›flt›r. Bunlara
ek olarak, büyükanne yard›mlar› aile bireyleri aras›ndaki ba¤lar› kuvvetlendirmifl ve sosyal/kültürel iliflkilerin geliflmesine
olumlu etkileri olmufltur. Neticede, asl›nda canl›lar için evrimsel bir dezavantaj olan üremenin sonlanmas›, insanda yeni bir
uygulamayla avantaj haline dönüflmüfltür. Böylece büyükannelik sayesinde hem üreme oran›nda art›fl sa¤lanm›fl hem de
sosyal/kültürel evrim h›zlanm›flt›r.
Büyükannelerin çocuklar›na ve torunlar›na yapt›klar› yard›mlar›n insan ömrünün uzamas›nda ve yafll›l›¤›n ortaya ç›k›fl›nda önemli rolünün oldu¤unu savunan bu görüfller çeflitli
elefltirilere maruz kalm›flt›r. Elefltirilerden ilki, insan ömrünün
Homo cinsinin ilk üyelerinde belirgin bir art›fl gösterdi¤ine yöneliktir. Örne¤in Kennedy (20) erken hominidlerin büyükanne olacak kadar uzun yaflamad›klar› görüflündedir. Gerçekten
de Caspari ve Lee’nin analizlerine tekrar bakacak olursak (fiekil 1), Homo cinsinin ilk üyeleri aras›nda yafll›lar›n oran›n›n
bir önceki döneme k›yasla bir miktar art›fl göstermekle birlikte, bunun, büyükanne hipotezinin öngördü¤ü çapta bir art›fl
olmad›¤›n› söyleyebiliriz.
Hipoteze yöneltilen ikinci bir elefltiri, evrimsel aç›dan yaflam döngüsünde meydana gelen de¤iflmelerin büyükanneleri
de¤il, do¤rudan anneleri etkiledi¤i hususundad›r. ‹nsan evriminin erken aflamalar›nda bebeklerin giderek daha iri beyinli
do¤maya bafllad›klar›, bunun da hem annelerin hem de bebeklerin yaflam›n› riske soktu¤u bilinmektedir. Ayr›ca ontojeninin evrimi s›ras›nda anneye ba¤›ml›l›k süresinin artt›¤› da
hesaba kat›lacak olursa, do¤um oran›nda bir azalman›n olmas›n› beklemek gayet normaldir. Bu olumsuzluklar dikkate al›nd›¤›nda, diflilerin erken yafllarda menopoza girmesi ve üreme
süresinin k›salmas› evrimsel aç›dan mant›kl› bir çözüm gibi görünmemektedir. Bu noktadan yaklafl›ld›¤›nda, büyükannelere
atfedilen de¤iflmelerin kayna¤›n›n asl›nda anneler oldu¤u anlafl›lmaktad›r (21).
Büyükanne hipotezinin maruz kald›¤› elefltirilerden bir di¤eri de, insan ömrünün uzamas›nda erkeklerin rolünden hiç
bahsedilmemesidir. O’Connel ve di¤. büyükanne hipotezini
ileri sürerken, aile bireylerinin bak›m› ve beslenmesinde asal
rolü kad›nlara vermifl, erkeklerin ise ikincil düzeyde kald›klar›
varsay›m›na dayanm›fllard›r (22). Bu noktaya itiraz› olan araflt›r›c›lar, erkeklerin yiyecek sa¤lamada ve çocuklara bak›mda
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hiç de ileri sürüldü¤ü gibi ikincil düzeyde kalmad›klar›n› savunmaktad›r. Örne¤in Kaplan ve çal›flma arkadafllar› daha önce
çal›fl›lm›fl olan dokuz avc›-toplay›c› toplulu¤a iliflkin verileri
tekrar de¤erlendirerek, erkeklerin sa¤lad›klar› günlük enerjinin kad›nlar›n sa¤lad›¤›ndan daha fazla oldu¤unu ortaya koymufllard›r (11). Nitekim Hadza (Tanzanya) toplulu¤unda erkeklerinin eve getirdikleri etin enerji de¤eri günlük ortalama
7248 kalori iken, kad›nlar›n bitki kaynakl› besinlerden sa¤lad›klar› enerji günde ortalama 4397 kalori düzeyinde kalmaktad›r.

SONUÇ YER‹NE
‹nsanl›k tarihinin en ilgi çeken noktalar›ndan birisi de, insan›n
nas›l olup da “k›sa ömürlü” bir canl›dan “uzun ömürlü” bir
canl›ya dönüfltü¤üdür. Gerçekten de insanl›k tarihinin bafllang›c›nda, Australopithecus’lar ve erken Homo’lar›n 280.000350.000 kuflak boyunca yaklafl›k 15-20 y›ll›k ömürleri olmufltur (23). ‹nsanl›k tarihinin bunu izleyen döneminde, yani erken tar›mc›l›kla ve göçebelikle geçimlerini sa¤layan gruplarda
insan ömrünün 400 kuflak boyunca 25 y›l civar›nda seyretti¤i hesaplanm›flt›r. Yaflam uzunlu¤unda as›l devrim ise son 10
kuflakta yaflanm›fl ve 43 y›l olan yaflam beklentisi 75 y›la ç›km›flt›r (23). Verilen rakamlar› baz al›rsak, ilk insans›lardan günümüze dek insan ömrüne yaklafl›k 50 y›ll›k bir zaman diliminin eklendi¤ini söyleyebiliriz.
‹nsan›n yaflam uzunlu¤unda meydana gelen art›fl›n niçin
ve nas›l gerçekleflti¤i konusuna e¤ilen çal›flmalar yukar›da
özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu görüfllerden hiçbiri insanda yafll›l›¤›n niçin ortaya ç›kt›¤› ve nas›l bir evrim geçirdi¤i sorular›na tam ve doyurucu aç›klamalar getiremese de, yafll›l›¤›n, insan evrimi, özellikle de kültürel evrim aç›s›ndan ne denli
önemli bir olgu oldu¤u ve ne zaman yayg›n hale geldi¤i sorular›na cevap verebilecek duruma geldi¤imizi söyleyebiliriz. Yap›lan çal›flmalardan belki de ç›kartabilece¤imiz en net sonuç,
“yafll›lar›n” nüfus içerisinde hat›r› say›l›r bir orana ulaflmas›n›n, hominid evriminin ancak çok geç bir evresinde, yani Homo sapiens’in ortaya ç›kmas›yla eflzamanl› gerçekleflti¤idir.
Hangi dönemde ve nas›l ortaya ç›km›fl olursa olsun yafll›l›¤›n ve yafll›lar›n insanl›¤›n geliflmesinde önemli bir pay›n›n
oldu¤u inkâr edilemez (19,22,23). Ömrün uzamas› en baflta
kültürün ve sosyal organizasyonun geliflmesine ve kuflaklar
aras›ndaki iliflkilerin artmas›na önemli katk›lar› olmufltur. Bu
sayede bilgi ve becerinin birikimli bir flekilde artarak sonraki
nesillere aktar›lmas› mümkün hale gelmifltir. Öte yandan, insan ömrünün uzamas› nüfusun da artmas›na yol açm›flt›r. Artan nüfus ve giderek azalan kaynaklar insan gruplar›n› bir
yandan yeni yaflam biçimi ve teknolojilerini keflfetmeye yöneltmifl, bir yandan da insanlar› göçe zorlam›flt›r. Nüfus art›fl›n›n etkileri yaln›zca bunlarla s›n›rl› da de¤ildir; ticaret a¤›n›n
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genifllemesi, daha kompleks sistemlerin ve yeni iflbirli¤i alanlar›n›n gelifltirilmesi de nüfus art›fl›n›n dolayl› sonuçlar›d›r.
Tüm bu geliflmeler insan kültürünün yeni aç›l›mlar yaparak
günümüze ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r.
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