I
TARİH ÖNCESİ
(Büyük Patlama - MÖ 3500)

Başlangıç
Bilim dünyasında, içinde yaşadığımız evrenin, 13,7 milyar
yıl önce gerçekleşen dehşet verici büyük bir patlamanın (Big
Bang) ardından var olmaya başladığı konusunda genel bir fikir birliği vardır. Büyük Patlama sonucu helezonik bir şekilde
dönen madde ve enerji yığınları elektrostatik güçler yardımı
ile birbirine çekilerek; galaksileri, yıldızları ve içinde bulunduğumuz Dünya da dahil bütün gezegenleri şekillendirmiştir.

Galaksiler arasında inanılmaz mesafeler vardır. Dünya, Samanyolu adı verilen galakside bulunan küçük bir gezegendir.
Samanyolu’nda tam olarak kaç tane yıldız olduğu bilinmiyor
olsa da, sayılarının 100 ila 400 milyar arasında olduğu tahmin ediliyor. Dahası, evrende en az 100 milyar kadar başka
galaksi bulunduğu varsayılıyor. Çok fazla yıldızın olduğu ve
iki yıldız arasında yaklaşık 30 trilyon mil mesafe bulunduğu
düşünülecek olursa, bu inanılmaz boyutta büyük bir boşluğa
(uzaya) tekabül ediyor.

Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, gaz ve katı haldeki maddeler, diğer
maddelerle birlikte Yerküreyi şekillendirdiler. Tahminlere
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göre bu olaydan birkaç milyon yıl sonra da, dev bir cismin ya
da gezegenin Dünya’ya çarpması ve patlaması sonrası ortaya
çıkan maddeler uydumuz olan Ay’ı meydana getirdi. Oldukça
sarsıcı olan bu patlamanın ardından, Dünya’nın soğuması
milyonlarca yıl aldı.

Bir meteor bombardımanı Dünya’ya suyu, buz halinde getirmiş olabilir. Gezegenin kabuğunun soğumasıyla birlikte
volkanlardan yayılan su buharı birikip yoğunlaşarak, yeni
oluşan atmosferden yağan ve gezegen yüzeyinin artık sıcak
olmamasından dolayı buharlaşamayan yağmurların ardından okyanusları meydana getirdi.

Yaşam

Yaklaşık üç buçuk milyar yıl önce, karalar hâlâ volkanların
hâkimiyeti altındaki yabanî yerlerken, yeni oluşan okyanusların derinliklerinde kompleks organik moleküllerden mütevellit tek hücreli organizmalar ortaya çıktı. Bu organizmalar
üç milyar yıl boyunca gezegendeki en gelişmiş yaşam formuydular. Ta ki, tahminen birkaç milyon yıl süresi zarfında
sudaki bakteriler aniden karbondioksit, su ve güneş ışığını
işleyerek oksijen üretene kadar. Bu durum, sudaki tek hücreli mikropların birbirine yapışıp hayvanları oluşturacak çok
hücreli organizmaları meydana getirmelerine yardımcı oldu.

18

Bu hayvanlar, çoğalmaya, evrimleşmeye ve en nihayetinde,
atmosferde güneşin radyasyonundan korunmak için yeterli
oksijen oluştuğunda, karaya çıkmaya başladılar. Sonraki birkaç yüz milyon yılı aşkın süre boyunca, amfibiler, böcekler,
sürüngenler, memeliler ve kuşlar, yaklaşık olarak bu sırayla,
karaya çıktılar. Olayların genel olarak kabul görmüş hali budur. Fakat yaratılışçılar bu teoriyi, bir kurbağanın zaman içerisinde bir insana dönüşebilme imkânı olmadığı gerekçesiyle
ciddiye almazlar.

Chrıstopher Lascelles

Yaşam bir kez başladıktan sonra zaman zaman şekil değişikliğine uğramıştır. Bu değişimlerin başlıca sebebi, birçoğunu
asla tam olarak bilemeyeceğimiz ve jeologların gezegenimizin tarihinde en az beş bölüm olarak kabul ettiği, ansızın gelişen ve kapsamlı kitlesel yok oluşlardır. Bu yok oluşlara neyin
sebep olduğu ile ilgili net bir bilgimiz yok. Meteor çarpmaları,
güneş patlamaları ve volkanik kabarmalar sonucunda gerçekleşen âni küresel ısınmaların, küresel soğumaların, deniz
seviyesi değişimlerinin veya salgınların bu tahribatlara yol
açmış olabileceği, ileri sürülen fikirler arasındadır.

Gerçekleşen en büyük iki yok oluş, Permiyen Kitlesel Yok
oluşu ve K-T Yok Oluşu’dur.1 250 milyon yıl önce gerçekleşen
Permiyen Kitlesel Yok Oluşu, oksijen seviyelerindeki sert düşüşe bağlı olarak, canlı türlerinin %96’sını tamamen ortadan
kaldırmıştır. 65 milyon yıl önce gerçekleşen K-T Yok Oluşu ise
gezegenimizde yaklaşık 150 milyon yıl boyunca dolaşmış dinozorları yok etmiştir.
Bu görüş, gerçek insan uygarlığının ortaya çıkışından itibaren
altı ya da yedi bin yılı kapsar. Gezegenimizin başlangıcı noktasında, var olduğumuz sürenin uzunluğu göz önünde tutulursa, insan yaşamının da, yukarıdaki sebeplerden birinden veya
başka bir sebepten ötürü -belki de sandığımızdan çok daha
çabuk- yok olacağını düşünmek hiç de mantıksız değildir.

İnsanoğlunun Doğuşu ve Dünya’nın Keşfi

Sahip olduğumuz pek az kanıttan yola çıkarak 2, maymun
benzeri primatların ilk olarak, yaklaşık 20-30 milyon yıl önce
Doğu Afrika ormanlarında ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
1
2

K ve T harfleri, Kretase ve Tersiyer adındaki jeolojik dönemlerden
gelir.
İnsanın evrimine dair sahip olduğumuz az miktardaki kanıt,
dünyanın farklı yerlerinde bulunmuş birkaç kafatası ve iskelet
parçası etrafında dönmektedir.
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İklim değişikliği doğal yaşam alanlarına zarar vererek,
onları yırtıcı hayvanlara karşı tetikte olma yeteneklerini
geliştirdikleri kuraklığa dayanıklı açık bozkırlara gitmeye
zorladı. İki ayak üstünde yürüyebilme avantajları,
gelişmelerinde kayda değer bir aşama olarak, yiyeceklerini
ve yavrularını taşımak için ellerinin serbest kalmasına
imkân verdi.

Primat kalıntılarında bulunan materyallerin de kanıtladığı
gibi, iki buçuk milyon yıl önce bu primat türlerinden biri alet
kullanmaya başladı. Bunun sonucu olarak, bu tür Homo Habilis ya da “Handy Man” (Becerikli Adam) olarak isimlendirildi ve yaygın olarak Homo Sapiens’in veya modern insanın
ilk atası olduğu düşünüldü. Homo Ergaster, Homo Erectus,
Homo Heidelbergensis ve meşhur Homo Neanderthalensis
ya da Neandertal insanı; Homo Habilis ile günümüz arasında,
gün geçtikçe artan beyin kapasitesi ile yaşadığına inanılan
ilk akrabalarımızın fosillerini tanımlamak ve isimlendirmek
üzere belirlenen hominid kategorileridir.

Fosil artıklarının keşfi, milyonlarca yıl önce tam anlamıyla dik
yürüyen ilk atalarımızdan Homo Erectus’un (Dik Adam), Doğu
Afrika’nın dışına göç ederek dünyaya yayılmasının tarihini belirlemiştir.3 Bu hususta iki düşünce ekolü vardır: Biri, insanların yerleştikleri bölgelerde münferit olarak evrim geçirdiklerini söyleyen Çok Bölgeli Evrim Teorisi’dir. Diğeri ve daha genel
kabul göreni ise yaklaşık 60-80 bin yıl önce başlayan -büyük
ihtimalle bir önceki göç hareketleriyle aynı rota boyunca ilerleyen- Homo Sapiens (Bilge Adam) türünün gitgide diğer hominid çeşitlerine dönüştüğü, yine Afrika dışına doğru yayılan
ikinci büyük göç hareketidir.4 ‘Afrika’dan Çıkış Teorisi’nin varsayımları, günümüz dünyasında yaşayan insanların genetik
kodlarındaki farklılıklar üzerine yapılan ve kökenimizin ortak
Afrikalı atalara dayandığını gösteren araştırmanın neticesidir.
3
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4

Buna ‘Afrika’dan Çıkış Teorisi’ adı verilmiştir.

Büyük ihtimalle iki göç arasında başkaları da oldu.

Chrıstopher Lascelles
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Homo Sapiens türü ve Neandertaller dünyanın farklı bölgelerinden çıkmalarına rağmen5 birbirleriyle temasa geçmişlerdir. Bugüne kadar, bu iki türün birbirine ne kadar yakın
olabileceklerine ve melezleşip melezleşmediklerine dair birçok tartışma vardır.6 Her halükârda, Neandertaller’in düzenli
gruplar halinde avlanmayı öğrendiklerine, alet kullandıklarına, ateş yaktıklarına ve hatta ölülerini gömdüklerine dair
kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. İlk insanlar için ateş yakmak; yemeklerini pişirmeleri ve böylelikle yiyeceklerini daha
sindirilebilir hale getirerek kendileri için uygun gıda kaynaklarını arttırmaları açısından önemliydi. Bu durum, insanın
evrimleşmesine önemli ölçüde yardımcı olmuştur.
Neandertaller’in izleri, MÖ 30.000 civarında, birkaç istisna
hariç, kaybolmuş ve Homo Sapiens’e dair kanıtlar hızla artmıştır. Homo Sapiens türünün Neandertaller’e üstün gelmesi
veya onları öldürmesi, Neandertaller’in bağışıklıkları olmayan bir hastalıkla karşılaşmaları, baş edemedikleri bir iklim
değişikliği veya kesin kanıt olmadığı için ancak tahminde
bulunabileceğimiz bir sürü başka nedeni de içeren birtakım
farklı faktörler bu duruma sebebiyet vermiş olabilir. Yaklaşık
olarak MÖ 30.000’e kadar geri gidilmesine rağmen başka bir
hominid fosilinin keşfedilmemiş olması ile birlikte bugüne
kadar edindiğimiz bilgiler ışığında söyleyebiliriz ki; Homo
Sapiens türü, hâkimiyeti en yüksek olan türdür.

İnsan göçlerine, kaynaklar için rekabet mi, iklim değişikleri mi
yoksa sadece keşfetme arzusu mu sebep oldu, halen bilinmiyor.
Ancak tüm bu sebeplerden bağımsız olarak; yaklaşık 50.000
yıl önce Avustralya’ya ulaşıldığı tahmin ediliyor. Takriben MÖ
5
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6

Homo Sapiensler Afrika kökenli iken, Neandertaller Avrupa’da
ortaya çıkmıştır.

DNA’mız ile Neandertal DNA’sı arasında %99.5’luk bir benzerlik
bulunmaktadır.

Chrıstopher Lascelles

15.000’de Homo Sapiens türü, muhtemelen o zamanlar kurak
bir bölge olan veya donan, bugünkü adıyla Bering Boğazı’nı
aşarak günümüz Alaska’sına geçti. Sonraki birkaç bin yıl içinde, Güney Amerika’nın en güney ucuna ulaştılar ve Pasifik’teki
birkaç ada hariç, dünyanın büyük bir bölümü bu dönemde insanlar tarafından kolonileştirildi.7 O zamandan 1492’de başlayan Avrupa kolonizasyonuna kadar, hatta MS 1000 civarında
Vikinglerin kısa bir ziyaretine rağmen, Amerikalılar dünyanın
geri kalanından tamamen izole bir şekilde geliştiler.

Avcı Toplayıcılıktan Tarıma

İnsanlar önceleri, bir bölgeden diğerine gitmek, hayvanları
avlamak ve bulabildikleri kuru yemişler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler, sindirimi kolay bitki, kuru yemiş ve meyveleri
yemek suretiyle, göçebe ve ‘avcı-toplayıcı’ bir yaşam sürdürdüler. Daha sonraları ise her yıl aynı verimli topraklara geri
dönmeye başladılar. Yaklaşık 10,000 yıl önce insanlar, avcılık
ve toplayıcılıktan tarıma geçişlerine imkân veren ekip biçmeyi keşfettiler ve bu keşif, insanlığın bir sonraki gelişim aşaması olan ve ‘Neolitik Devrim’ olarak da adlandırılan sürecin
temelini oluşturdu.8

İnsanların birbirlerine yakın yaşamaya başlamasıyla artan
iletişim, daha fazla işbirliğine ve bilgi alışverişine imkân verdi. Yine de insanoğlunun gelişiminin temeli, daha fazla yiyeceğin ulaşılabilirliği ile ilgiliydi: daha fazla yiyecek daha fazla
insan, daha fazla insan daha fazla yerleşim sonucunu doğuruyordu. Yiyeceklerin üretilip depolanabilmesi, en nihayetinde

7

8

Dünya’nın tarihi, uzun buzul çağlarının geliş gidişleri ile
karakterize edilmektedir. Bering Boğazı, insanların iki kıta
arasında yolculuk yapmasına imkân verecek şekilde, son buzul
çağının MÖ 12.000 civarında sonlanmasından hemen önce donmuş
olabilir.
Neolitik, ‘Yeni Taş Devri’ demektir.
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toplumların siyasî liderlerin yanı sıra sanatkârlar, din adamları, bürokratlar ve askerler gibi gıda üretim sürecine dahil
olmayan uzmanları da yetiştirebilmesi anlamına geldi.
Bitkisel ürünler, giyim için iplik sağlamakta kullanışlı iken,
insanoğlunun zamanla evcilleştirdiği, koyun, keçi, inek ve domuz gibi hayvanların derilerinden de giysiler elde ediliyordu.
Bu hayvanların başka türlü faydaları da vardı; gübreleri tarım
üretiminin artışına yardımcı olurken, kendileri de toprağı sürerek daha fazla bölgeyi tarım için elverişli hale getiriyordu.
İşleyen verimli bir döngü tesis edilmişti fakat kalıcı hanelerde
birlikte yaşamak bir dezavantajı da beraberinde getirmişti:
Bu insanlar şimdi kendi çöplerinin ve atıklarının yakınında
yaşıyorlardı. İnsanların temizliğin önemini ve mikropların
varlığını bilmediği bir dönemde elbette bu durum hijyen için
hiç elverişli değildi. Hayvanlar ile yakın bölgelerde yaşamak,
hayvanlarda gelişen ve insanların henüz bağışıklık kazanmadığı hastalıkların, insanlara geçmesi ve onları hasta etmesi
anlamına da geliyordu. Çiçek, grip, tüberküloz, sıtma, kızamık, veba, kolera ve AIDS gibi yüzyıllar boyunca insanlığı öldüren büyük hastalıkların, başlangıçta hayvanlarda geliştiği
ve daha sonra pireler veya diğer taşıyıcılar yoluyla insanlara
geçtiği düşünülmektedir.
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Bir an için zamanı ileri sararsak, 14. yüzyıldaki Kara Ölüm,
Amerika yerlilerinin Kolomb zamanında yıkıma uğramaları
ve 20 milyon kişiyi öldürdüğü söylenen 1918 grip salgını gibi
hastalıklar-yüzyıllar boyunca görülen diğer vebalar ile beraber- bu şekilde ortaya çıkmış olabilir. Hayvanları birbirlerine
çok yakın ortamlarda -ve insafsızca- yetiştirmenin bizim için
hâlâ olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin tatsız hatırlatıcıları
olan Domuz Gribi ve Kuş Gribi ile birlikte 21. yüzyıl da maalesef bu hususta bir istisna değildir.

II
ESKİ DÜNYA
(MÖ 3500 - MS 500)

İlk Uygarlıklar
Kompleks yapıda olan toplumların bulunduğuna dair en erken kanıt, MÖ 3500 civarında Mezopotamya’dan, yani günümüz Irak ve Suriye bölgesinden gelmektedir. Bölgenin, kışın
ılık ve yağışlı, yazın uzun, kuru ve sıcak olan iklimi, ekip
biçmek için idealdi ve bitkiler ilk olarak burada evcilleştirildi. Arazinin, Dicle ve Fırat gibi iki büyük nehir arasında yer
alması, suya ve böylece sulamaya erişimin kolay olması açısından önemliydi.9 Toprağının verimliliği ile birlikte harita
üzerinde bakıldığı zaman hilal şeklinde olmasından dolayı
bu bölge, ‘Bereketli Hilal’ olarak adlandırılmıştır.
Mezopotamya; Afrika, Avrupa ve Asya arasındaki kavşak
noktasında yer aldığından, insanların ticaret yapmaları ve fikir paylaşımında bulunmaları açısından elverişli bir bölgeydi. Kendisini korunaklı kılacak engebeli bir tabiattan mahrum olduğu için de, savunulması zor bir yerdi. Sonuç olarak

9

İki ırmağın arasındaki bölge anlamına gelen ‘Mezopotamya’
kelimesi, Yunanca ‘mesos’ (ara, orta) ve ‘potamos’ (ırmak)
sözcüklerinden gelir.
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