B‹L‹M VE TEKN

Antropoloji
Atalar O Kadar Çok mu?
Küremizin çeﬂitli yerlerinde bulunan
bir hominid fosili önce medyada bir
heyecan yarat›yor, birkaç gün içinde
unutulmadan önce de, italik harflerle
yaz›lm›ﬂ yeni bir tür ismi, zaten bir
a¤açtan çok çal›y› and›rmaya baﬂlam›ﬂ
soya¤ac›m›z›n yeni bir dal›na i¤neleniyor. Günümüz paleontologlar›n›n ço¤u
bulunan her fosili, hominid biyoçeﬂitlili¤inin bir kan›t› olarak yorumluyor.
Her y›l yeni adlar eklenirken, unutulmuﬂ eski adlar da yeniden canland›r›l›yor. Bu nedenle farkl› özelliklere sahip
olduklar› söylenen hominid türlerinin
say›s› 20’yi aﬂm›ﬂ durumda. Oysa California Üniversitesi’nden paleontolog
Tim White’a göre fosiller s›n›fland›r›l›rken yer hareketlerinin yol açt›¤› jeolojik çarp›lmalar, ya da ayn› türden ayn›
yaﬂta canl›lar aras›ndaki do¤al biçim
farklar› gözard› ediliyor. Araﬂt›rmac›,
insanlar›n ve büyük olas›l›kla atalar›n›n

Neandertallere
Ne Oldu?
Neandertaller, insan fosilleri aras›nda en uzun
süredir bilineni ve en çok anlaﬂ›lan›. Adlar›n›,
1856 y›l›nda Almanya’n›n Neander Vadisi’nde
bir kireç ma¤aras›nda bulunmalar›na borçlular.
O zamandan bu yana 70 yerleﬂim merkezinde ve
300 arkeolojik sitede, aralar›nda k›smi
bütünlükte iskeletler de bulunan binlerce
Neandertal kemi¤inin incelenmiﬂ olmas›na
karﬂ›l›k, bu insanlar›n modern insanlardan ne
kadar farkl› olduklar›, henüz tümüyle
anlaﬂ›labilmiﬂ de¤il. Aniden ve her yerde birden
gözden kaybolmalar›n›n nedeni de hâlâ tart›ﬂma
konusu. Neandertallerin Avrupa’da
evrildiklerinde kuﬂku yok. 350.000 y›lll›k
fosillerde izlenen tart›ﬂmas›z Neandertal
özellikler 130.000 y›l önce yayg›nl›k kazanm›ﬂ
ve 80.000 y›l önce de Bat› Asya’ya kadar
yay›lm›ﬂ görünüyor. Neandertal izlerine
Avrupa’da ve Bat› Asya’da günümüzden 50.000,
baz› yerlerde de 30.000 y›l öncesine kadar
rastlanabiliyor. Neandertallerin Avrupa’daki
buzul koﬂullar›na uyum sa¤lam›ﬂ görünen
anatomik özellikleri, günümüz insan›n›nki kadar,
hatta daha büyük, geriye do¤ru biraz uzam›ﬂ
bir kafatas›, ortas› d›ﬂar› ç›k›k bir yüz, kemerli
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ve akrabalar›n›n iskelet ve diﬂ yap›lar›nda önemli farkl›l›klar olabilece¤ini
vurguluyor. Bu farkl›l›klar kal›t›m, cinsiyet, co¤rafya ve bireysel özellikler gibi faktörlere ba¤l› olarak ortaya ç›k›yor. White’a göre paleoantropologlar›n
gözden kaç›rd›klar› bir baﬂka nokta da,
milyonlarca y›l gömülü kalm›ﬂ fosillerin
kemik parçalar› aras›na giren ve geniﬂleyen dolgu maddesinin yol açt›¤› çarp›t›c› etkiler. Araﬂt›rmac›, örnek olarak
2001 y›l›nda Kenya’da bulunan ve Kenyanthropus platyops (bas›k yüzlü Kenya adam›) diye adland›r›lan fosili gösteriyor. White, fosilin son derece k›r›kl›
bir yap›da oldu¤una iﬂaret ederek, bas›kl›¤›n dolgu maddesi çarp›lmas›ndan
kaynaklanabilece¤ini söylüyor. Fosilin

Ayn› yaﬂtaki diﬂi bonobo kafataslar› da dikkat
çekici farkl›l›klar gösteriyor.

bir al›n, kal›n ve a¤›r bir gövde, k›sa kollar ve
bacaklar. Uzmanlar, bu anatominin so¤ukta
vücut s›cakl›¤›n› korumak ve a¤›r bedeni iﬂler
için geliﬂmiﬂ oldu¤u görüﬂündeler.
Neandertallerin böyle iyi tan›nmas›, ilk bak›ﬂta
onlar›n modern insan›n atas› olduklar›
düﬂüncesini akla getiriyorsa da, Neandertaller
Avrupa ve Asya’ya egemenken, Afrika’da ve
Uzak Do¤u’da baﬂka insan türleri yaﬂ›yordu.
Afrika’da yaﬂayanlar, anatomik olarak
Neandertallerden çok daha modern
olduklar›ndan, günümüz insan›n›n atas›n›n
Afrikal› oldu¤u düﬂünülüyor. Modern insan›n

Ayn› yaﬂta modern ﬂempanze kafataslar›, bir türün
örnekleri aras›ndaki yan›lt›c› morfolojik farklar›n
alt›n› çiziyor.

foto¤raflar› a¤›r bir de¤iﬂimi do¤rular
nitelikte, bir santimetreden daha küçük kemik parçalar›ndan oluﬂmuﬂ kafa
bölümlerini gösteriyor. Kafan›n yaln›zca yüz k›sm›nda, çeﬂitli kal›nl›ktaki dolgu maddesiyle birbirinden ayr›lm›ﬂ
1100 ayr› kemik say›l›yor.
White, gerçek biyolojik türleri, analitik
hata ürünleriyle kar›ﬂt›rman›n, insan
evrimi konusundaki anlay›ﬂ›m›z› büyük
ölçüde çarp›taca¤›ndan endiﬂeli. “Geçmiﬂ hominid çeﬂitlili¤i, modern
biyolojinin araç ve kurallar›yla belirlenmeli” diyor; “popülist bir çeﬂit ço¤altma gayretkeﬂli¤iyle de¤il”.
Science, 28 Mart 2003

mitokondriyal DNA’s› ve Y kromozomu üzerinde
yap›lan araﬂt›rmalar da, genetik özelliklerimizin,
100.000 y›l önce ortaya ç›km›ﬂ olan Afrikal›
atalardan miras kald›¤›n› gösteriyor.
Araﬂt›rmalara göre, Neandertaller ile Fransa’da
bulunduklar› ma¤aran›n ad›yla “Cro Magnon
Adam›”n›n soylar›n›n, 500.000 ile 600.000 y›l
önce yaﬂam›ﬂ bir ortak atadan ayr›ld›¤›
düﬂünülüyor. ‹ki türün genomu aras›nda bir
kar›ﬂma olsa dahi, genetik araﬂt›rmalar bunun
önemsiz ölçüde oldu¤unu gösteriyor.
Modern insan, Neandertallerin Bat› Asya’daki
bölgelerini 45.000 y›l önce istila etmiﬂ ve 1015.000 y›l sonra Avrupa’ya da yay›larak,
oradaki Neandertalleri içinde eritmiﬂ ya da
ortadan kald›rm›ﬂ görünüyor.
Antropologlar, Neandertalleri “Taﬂ Devri” olarak
da bilinen Paleolitik dönemin orta zamanlar›na,
Cro Magnon’lar›ysa daha sonraki zamanlara (üst
Paleolitik) yerleﬂtiriyorlar. Arkeolojik bulgular,
orta ve üst Paleolitik zamanlarda yaﬂayan
insanlar›n, öncüllerine göre daha ileri bir
teknoloji geliﬂtirmiﬂ olduklar›n› düﬂünüyorlar.
Bunlar aras›nda geliﬂmiﬂ bir taﬂ yontma tekni¤i,
ölülerin gömülmesi, do¤al mineral boyalara
duyulan yayg›n ilgi, ateﬂ üzerinde sa¤lanm›ﬂ
denetim ve et a¤›rl›kl› bir diyet görülüyor. Hem
Neandertal, hem de Cro Magnon iskeletlerinden
baz›lar›nda görülen a¤›r kemik hasar›, sakatlar›n
ve yaﬂl›lar›n toplum içinde korundu¤una iﬂaret.
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Nesli Tükenen
Avrupal›
Avusturyal› araﬂt›rmac›lar,
Avrupa’n›n nüfusunun h›zl› bir
azalma sürecine girmiﬂ
oldu¤unu belirlediler ve bunun
a¤›r ekonomik ve sosyal
faturalar› konusunda uyar›da
bulundular.
Avusturya Bilimler Akademisi
Viyana Demografi
Enstitüsü’nden Wolfgang Lutz
baﬂkanl›¤›nda bir ekipçe yürütülen
araﬂt›rman›n vard›¤› sonuçlara göre,
Avrupa nüfusu öylesine yaﬂlanm›ﬂ
bulunuyor ki, do¤um oran› ile ölüm
oran› yeniden dengeye gelse bile
nüfus en az 30-40 y›l boyunca
azalmaya devam edecek.
Avrupa Demografik Gözlemevi’nin
verilerini inceleyen Lutz ve ekibi
dönüm noktas› olarak, nüfusta bir
“negatif momentum” olgusunun
devreye girdi¤i 2000 y›l›n› görüyorlar.
Bu noktada yaﬂl›lar›n say›s›,
gençlerinkini geçiyor ve daha
sonraki kuﬂaklarda potansiyel
annelerin say›s› azald›¤› için de
Ancak, Neandertal ve Cro Magnon kültürlerinin
ayr›ld›¤› önemli noktalar da var. Örne¤in,
Neandertallerde sanat ve tak› kültürünün
varl›¤›n› gösteren bir belgeye rastlanm›ﬂ de¤il.
Mezarlar› da gömme törenleri ya da ritüellerinin
izini taﬂ›m›yor. Daha önemli olarak, kulland›klar›
silahlar da atmak için de¤il, saplamak, bat›rmak
için geliﬂtirilmiﬂ. Ma¤aralardaki kal›nt›lar, daha
seyrek topluluklar halinde yaﬂad›klar›n›
gösteriyor. Arkeolojik iz b›rakacak kadar
sa¤lam yap›lar kuramam›ﬂlar. Ayr›ca orta
Paleolitik zamanlardaki Neandertal
topluluklar›n›n ürettikleri silah ve kullan›m
araçlar›, zaman ve mekana göre hemen hiçbir
de¤iﬂiklik göstermiyor. Yani kültürel bir ilerleme
ya da de¤iﬂen koﬂullara uyum sa¤layacak bir
kültür adaptasyonu görülmüyor.
Bu durumda Neandertallerin aniden yok
oluﬂlar›n›n en olas› nedeni, üst Paleolitik
kültürünü özümseyememiﬂ olmalar›.
Neandertallerin beyinlerinin, modern
insan›nkinden daha küçük olmad›¤› biliniyor.
Ayr›ca günümüzden 130.000-50.000 y›l önceki
dönemde Afrikal› insan›n, Neandertallerden
anatomik bak›mdan daha modern olmas›na
karﬂ›n, 50.000 y›l öncesine kadar Afrika
insan›n›n kültüründe Neandertallerden farkl› bir
taraf yok. O halde akla, 50.000 y›l önce
modern insan›n beyin fonksiyonlar›nda,

nüfusun azalmas› h›zlan›yor.
Dolay›s›yla kad›nlar daha fazla çocuk
do¤urmaya baﬂlasalar bile, do¤urgan
kad›nlar›n toplam nüfus içindeki
say›s› azalm›ﬂ oldu¤u için, nüfusun
azalmas› uzun süre devam ediyor.
Araﬂt›rmac›lar, Avrupa’n›n negatif
nüfus momentumu sürecine girmesini
baﬂl›ca iki nedene ba¤l›yorlar.
Birincisi, kad›nlar›n ortalama olarak
ikiden daha az çocuk sahibi olmalar›.
Halen Avrupa’da kad›n baﬂ›na çocuk
oran› 1,5 düzeyinde. Negatif
momentumun ikinci ve daha önemli
nedeni, Lutz ve ekibine göre,
kad›nlar›n çocuk do¤urma yaﬂ›n›
kendisine avantaj sa¤layacak bir geliﬂme ortaya
ç›km›ﬂ olabilece¤i geliyor. Araﬂt›rmac›lar,
konuﬂma ve lisanla iliﬂkili oldu¤u anlaﬂ›lan
FOXP2 geninin modern diziliminin 200.000 y›l
önce ortaya ç›km›ﬂ oldu¤una iﬂaret ederek,
50.000 y›l önce de modern insan›n beyin
iﬂlevlerinde böyle bir de¤iﬂimin meydana gelmiﬂ
olabilece¤ini, ve bunun modern insan›n neden
Afrika’dan ç›k›p aniden Avrasya’ya yay›ld›¤›n›
aç›klayabilece¤ini düﬂünüyorlar.
Yumuﬂak dokudan oluﬂan beyin h›zla
bozuldu¤undan, fosillerdeki boﬂ kafataslar›ndan
böyle bir biliﬂsel geliﬂmenin kan›t›n› ç›karmak
olanaks›z. Araﬂt›rmac›lar, bu durumda yan›t›n,

sürekli olarak ileriye atmalar›.
Bir baﬂka deyiﬂle do¤urma
yaﬂ›n›n yükselmesi.
Araﬂt›rmac›lar, Avrupa’ya
baﬂka k›talardan göçlerin
sürmesinin beklenmesine
karﬂ›n, hesaplar›na göçün
etkisini katmam›ﬂlar. Nedeni,
nüfusun seyrinde yukar›da
sözü edilen iki önemli
faktörün etkisini vurgulamak.
Araﬂt›rma sonuçlar›,
kad›nlar›n do¤urma yaﬂ›n›n
önümüzdeki 10-40 y›l süresinde de
yükselmeye devam etmesi halinde,
yüzy›l›n sonunda Avrupa’n›n
nüfusunun 55 milyon azalarak 144
milyona inece¤ini gösteriyor.
Lutz ve arkadaﬂlar›na göre Avrupa
nüfusunun küçülmesi ve yaﬂlanmas›
sosyal güvenlik ve sa¤l›k altyap›lar›n›
ciddi biçimde zorlayacak.
Araﬂt›rmac›lar ayr›ca, azalan ve
yaﬂlanan nüfusun olumsuz etkilerinin
verimlilik alan›nda da gözlenece¤i,
bunun da Avrupa’n›n küresel rekabet
gücünü ve ekonomik büyümesini
düﬂürece¤i uyar›s›nda bulunuyorlar.
Science, 28 Mart 2003

insanlar ve insans›maymunlar›n beyinlerinde
farkl› biçimlerde ifade edilen genlerin
yal›t›lmas›n› bekleyece¤i düﬂüncesindeler.
Kuﬂkusuz insan genleri çok eski zamanlardan
kök alm›ﬂ görünecekler. Ancak. 50.000 y›l önce
insan beyninde bir de¤iﬂim olmuﬂsa, bir ya da
birkaç genetik fark›n bugüne kadar yerleﬂmiﬂ
olmas› gerekir.
Science, 7 Mart 2003
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