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Neandertallerin Son

S›¤›na¤›

Cebelitar›k’ta alt› y›l boyunca sürmüfl kaz›

ve çal›flmalar›n sonuçlar›, buras›n›n

Neandertallere s›¤›nakl›k etmifl son yer

olabilece¤ini gösteriyor. Neandertallerin

modern insanla birlikte biny›llar boyunca

yaflam›fl olduklar›n› gösteren bulgular, bu

evrimsel kuzenlerimizin ak›betleri

konusundaki sorulara; kendiliklerinden mi

yok olduklar›, modern insan taraf›ndan m›

yok edildikleri tart›flmas›na yeni deliller

sunuyor. 

Cebelitar›k Müzesi’nden Clive Finlayson ve

ekibinin Gorham Ma¤aras› bölgesinde

buldu¤u ve bugüne kadar yap›lan kaz›larda

say›lar› 103’e varan Neandertal alet

kal›nt›lar› aras›nda m›zrak bafllar›, b›çaklar,

yontma gereçleri var. Bunlar›n hepsi de,

Neandertallerin iflleme ve alet yapma

tekniklerinin imzas›n› tafl›yor. Bölgede

Neandertal ‘teknolojisinin’ izleri, ilk kez

1950 y›l›nda ortaya ç›km›fl, ancak ayr›nt›l›

kaz› giriflimlerine ancak 1997 y›l›nda

bafllanabilmifl. Son bulgular da 1999-2005

y›llar› aras›nda yap›lan çal›flmalar›n

ürünleri. Buluntular›n radyokarbon

yöntemiyle belirlenen yafllar› 24.000-28.000

aras›nda. Yak›n bölgelerden edinilen

verilerse, modern insan›n bölgede 32.000

y›l önce yaflam›fl oldu¤unu gösteriyor. Bu,

iki türün yaflad›¤›

dönemlerin birkaç biny›l

boyunca çak›flm›fl olmas›

demek. As›l soru flu:

Binlerce y›ll›k bir çak›flma

dönemi sözkonusuysa,

Neandertallerle modern

insanlar çiftleflip ürediler

mi? Yayg›n görüfl, modern

insanlar›n Neandertalleri

içlerine almaktan çok,

onlar›n yerine geçti¤i

Tuhafl›k Yoksa 

Bizde mi?

Evrimsel aile a¤ac›n›n en

görkemli dallar›ndan birine

kurulmufl olan biz modern

insanlar, acaba yanl›fl dalda

oturuyor olabilir miyiz?

Yoksa evrimin ‘kural d›fl›’

grubu, ç›k›k kafll›, koca

burunlu Neandertaller de¤il

de, biz miyiz? ABD, St.

Louis’teki Washington

Üniversitesi’nden

antropolog Erik Trinkaus,

bunun pekala mümkün

oldu¤unu söylüyor.

Varsay›m›n› fosil kay›tlara

dayand›ran Trinkaus’a göre,

flempanze-hominid-modern

insan s›ras›n› izleyen ve

Neandertalleri yan dallardan

birine atan standart çizgiyi,

ortak atadan Neandertallere

uzatmak da hiç ak›ld›fl›

de¤il. Ama tabii, bu

sefer yan dallardan

birine tüneyen,

modern insan olacak!

Fosil kay›tlar› y›llard›r incelemekte olan

Trinkaus, flu ana kadar bu çizgilere yanl›fl

yönden bak›lm›fl olabilece¤ini söylüyor.

Araflt›rmac›n›n izledi¤i yol, genetik

bak›mdan ay›rdedici nitelikteki,

yani çevre, yaflam biçimi ve

y›pranma gibi etkenlerle fazla

de¤iflikli¤e u¤ramayacak olan fosil

özelliklerini belirlemek olmufl.

“Amac›m, Neandertallerin atasal

formdan ne ölçüde türemifl,

yani ondan ne ölçüde farkl›

oldu¤unu bulmakt›” diye

aç›kl›yor. “Ayn› fleyi

modern insan için de

yapmak istedim. Ortaya

ç›kan sonuç, modern

insanlarda türemifl ve

benzeri olmayan özellik

say›s›n›n

Neandertallerdekinin

yaklafl›k iki kat› kadar

olmas›yd›.” Trinkaus’a

göre insan evrimine genifl bir

perspektiften bak›ld›¤›nda tuhaf

görünen, hep o flekilde

betimledi¤imiz Neandertaller de¤il,

biziz: “‹nsan anatomisine

bak›ld›¤›nda, en ‘tuhaf’ özellikler

hep modern insana ait. ‹nsan

evrimini daha iyi anlamak

istiyorsak, soruyu yaln›zca

Neandertallerin neden ayr›lm›fl

oldu¤u biçiminde de¤il, modern

insan›n neden bunca farkl›

özellik tafl›d›¤› biçiminde de sormal›y›z.

Modern insan, kafl üstündeki kemik

ç›k›nt›n›n olmad›¤› tek tür. Yüzün bunca

k›sald›¤›, burun bofllu¤unun bunca

küçüldü¤ü, kol ve bacak iskeletinde bir sürü

benzersiz özellik bar›nd›ran tek tür yine

bizimkisi.” Ancak araflt›rmac›, bu özellik

tan›mlar›n›n bir antropologdan di¤erine

de¤iflebilece¤ini de itiraf ediyor. “E¤er çok

niyetliyseniz, Neandertallerin bizden daha

tuhaf görünüfllü oldu¤unu savunabilece¤iniz

veriler de sunabilirsiniz; ama konuya nesnel

bir bak›fl aç›s›yla yaklafl›yorsan›z, bunu

savunman›n gerçekten güç oldu¤u

görüflündeyim.”

Washington University (Saint Louis) Bas›n Duyurusu, 8 Eylül 2006
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10 Aral›k 2000 günü, Etyopya’n›n Dikika

bölgesinden geçen fosil avc›lar›, yerde k›s-

men aç›¤a ç›km›fl çocuk yüz kemiklerinin

varl›¤›n› farkettiler. fiimdiyse, bu ‘eski’ çocu-

¤un kafatas› ve kemiklerini gömülü oldu¤u

kumtafl›ndan ç›karmak için y›llar süren ça-

balardan sonra araflt›rmac›lar, keflfin evrim-

sel ailemiz içindeki en eski ve tamama en

yak›n “fosil çocu¤u” temsil etti¤ini duyur-

mufl bulunuyorlar. ‹skeletinin büyük ölçüde

tamamlanm›fl olmas›, eskili¤i ve yafl›, bulgu-

yu eski atalar›m›z›n bebeklik ve çocuklukla-

r›yla ilgili araflt›rmalar aç›s›ndan benzersiz

k›l›yor. 

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitü-

sü’nden bir paleoantropoloji ekibinin yürüt-

tü¤ü çal›flma sonuçlar›na göre, neredeyse

tam durumdaki bu iskeletin sahibi, 3,3 mil-

yon y›l önce yaflam›fl, 3 yafl›ndaki bir Austra-

lopithecus afarensis k›z›. (Bu türe ait bir ön-

ceki örnek, Dikika k›z›ndan 150.000 y›l ka-

dar önce yaflam›fl ve “Lucy” ad›yla ün kazan-

m›fl bir yetiflkin kad›n fosili.) ‹skeletin parça-

lar› 2000-2004 y›llar› aras›nda süren çok ti-

tiz çal›flmalarla gün yüzüne ç›karilabilmifl.

Günümüze kadar ortaya ç›kan ve tam say›la-

bilecek bebek ve çocuk fosilleri, yaln›zca Ne-

andertaller ve eski modern insanlar gibi gö-

rece geç gruplara ait olanlar›. Ancak bundan

önceki birkaç milyon y›l içinde yaflam›fl kü-

çük çocuklara ait (tek tük kemikler d›fl›nda),

bulunmufl herhangi bir fosil yok.

Fosilin ortaya ç›kt›¤› tortullar, çocu¤un bü-

yük olas›l›kla bir su taflk›n›nda öldü¤ünü ve

ayn› sularla da h›zl› bir biçimde gömüldü¤ü-

nü gösteriyor. Güncel bilgiler ›fl›¤›nda edini-

len bulgular, kabaca flöyle:  

• Dikika k›z›yla, A. afarensis çocu¤unun ka-

fatas› anatomisi ilk kez ve tam olarak gözler

önüne serilmifl oldu. 

• Çocu¤un 330 santimetreküp oldu¤u tah-

min edilen beyin hacmi, yaklafl›k 3 yafl›ndaki

bir flempanzeninkine karfl›l›k geliyor. Ancak

yetiflkin A. afarensis beyniyle karfl›laflt›r›ld›-

¤›nda Dikika k›z›n›n beyin gelifliminin % 63-

80 aras›nda tamamlanm›fl oldu¤u ortaya ç›-

k›yor. (fiempanze için bu oran % 90’›n üze-

rinde.) Bu görece yavafl beyin geliflimi, mo-

dern insan›n beyin geliflim h›z›yla benzerlik

gösteriyor. 

• Uyluk, bacak ve ayak kemikleri, bu küçük

k›z›n 3 yafl›nda bile dik yürüdü¤ünü gösteri-

yor. Kürek kemikleriyse gorillerinkini and›-

r›r nitelikte. Parmaklar, di¤er A. afarensis

örneklerinde görüldü¤ü gibi uzun ve k›vr›k.

Bu, yerdeyken iki ayak üstünde yürüdü¤ü

halde, a¤aca t›rmanma gibi daha ‘eski’ bece-

rileri de korumufl olabilece¤inin göstergesi. 

• En heyecan verici kefliflerden biri, g›rtlak-

la ba¤lant›l› “hyoid” kemi¤inin varl›¤›. Mo-

dern insan›nkinden çok Afrika insans›may-

munlar›nda görülene benzer olan bu kemik,

tek bir Neandertal örne¤i d›fl›nda, yok ol-

mufl olan hiç bir ata örne¤inde flu ana kadar

bulunmam›flt›. Kemi¤in insan konuflma geli-

fliminde önemli bir rol oynad›¤› düflünülü-

yor.

Fosilin temizlenme gibi ince iflleri hâlâ sür-

mekte. Bunlar da bitti¤inde, 3 yafl›ndaki bir

A. afarensis çocu¤u, yaln›zca iskeletiyle de

olsa karfl›m›zda duruyor olacak.

Nature, 21 Eylül 2006 

Evrimin Çocu¤u,

Küçük Dikika K›z›

yönünde. Baz› Neandertal fosillerinden

edinilen genetik kan›tlar da, özellikle de

mitokondriyal DNA aç›s›ndan modern

insanla aralar›nda önemli genetik farklar

içerdi¤ini gösteriyor. Bu nedenle

aralar›nda üremifl olsalar bile, Neandertal

genlerinin kendilerini koruyamad›¤› aç›k. 

E¤er durum gerçekten böyleyse Gorham

Ma¤aras› bölgesinin, hem da¤lar›, hem

zengin kaynaklar› ve bitki örtüsü hem de

bol deniz hayvanlar›yla Neandertallerin

belki de son kalan gruplar›ndan birine

s›¤›nakl›k yapm›fl olmas› mümkün. Londra

Do¤a Tarihi Müzesi’nden Chris Stringer’›n

yorumu flöyle: “Bölge ve içerdi¤i

kal›nt›lara bak›l›rsa, Neandertaller en

az›ndan Avrupa’n›n baz› bölgelerinde bir

süre daha tutunmay› baflarm›fl

görünüyorlar. Modern insan da oralarda

bir yerde oldu¤u halde. Ancak birbirleriyle

ne ölçüde iletiflim kurduklar›n› hâlâ tam

olarak bilemiyoruz.”

Nature, 13 Eylül 2006
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