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Antropoloji

Komﬂuluk
Tarihteymiﬂ...

LOJ‹ HABERLER‹

110.000 – 92.000 y›l öncesinde bir
tarihte yaﬂad›¤›n›, hemen yak›ndaki
Amud ve Kebara ma¤aralar›ndaysa
70.000-50.000 y›l öncesi bir dönemde
Neandertallerin yaﬂad›¤›n› ortaya
koymuﬂtu. O tarihte önerilen
aç›klama modern insan›n bölgeye
128.000-71.000 y›l önce, iki buzul
dönemi aras›nda geldi¤i, so¤u¤a
al›ﬂ›k Neandertallerinse bölgeye
70.000-45.000 y›llar› aras›nda son
buzul ça¤› s›ras›nda geldikleri
ﬂeklindeydi. Ancak bu tarihlendirme
tekni¤indeki olas› hata paylar›, gene
de iki farkl› türün yanyana gelmiﬂ
olabilece¤i kuﬂkusunu canl›
tutuyordu.
Wisconsin Üniversitesi’nden master
ö¤rencisi Kris Hallin ile, dan›ﬂman›,
California Üniversitesi’nden (san
Diego) Margaret Schoeninger’in

Neandertallerle modern insan›n
bugünkü ‹srail topraklar›nda
birbirlerine yaklaﬂ›k 100 metre
mesafedeki ma¤aralarda yaﬂam›ﬂ
olduklar›n›n 1930 y›l›nda
belirlenmesinden bu yana
paleoantropologlar, bu iki insan
türünün ayn› tarihte yan yana yaﬂay›p
yaﬂamad›¤›n› araﬂt›r›yorlard›.
Bir grup Amerikal› antropologun
yürüttü¤ü yeni ve ilginç bir çal›ﬂma,
kesin yan›t› sa¤lam›ﬂ görünüyor:
Hay›r!...
Gerçi 1980 y›l›nda yap›lan
radyokarbon testleri, Qafzeh ve Skhul
ma¤aralar›nda modern insanlar›n
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Safkan Cro
Magnon’muﬂuz
Bir grup ‹talyan ve ‹spanyol
bilimadam›n›n ilk kez Cro Magnon
atalar›m›z›n kemiklerinden genetik
malzeme almay› baﬂarmas›,
soyumuzun safl›¤› konusundaki
kuﬂkular› da gidermiﬂ görünüyor. ‹lk
bulunduklar› ma¤aran›n ad›yla Cro
Magnon olarak adland›r›lan ve 25.000
y›l önce Avrupa’ya yay›ld›¤›
düﬂünülen Cro Magnonlar, günümüz
insan›n›n do¤rudan atas› say›l›yor.
Ekip, güney ‹talya’daki Paglicci
ma¤aras›nda bulunan iki insan
fosilinin kaburga ve bacak
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uygulad›klar› yöntem, tart›ﬂmalara
son noktay› koyuyor. Ad› geçen
ma¤aralardaki modern insan ve
Neandertaller yaln›zca farkl›
tarihlerde de¤il, birbirinden çok farkl›
iklim koﬂullar›nda yaﬂam›ﬂlar.
Araﬂt›rma ekibi, eski insanlar›n
yedikleri keçi ve karaca gibi
hayvanlar›n diﬂlerini inceleyerek
hayvanlar›n yedikleri bitkileri
belirlemiﬂler.
Hallin, fosil diﬂlerdeki izotoplar›
incelemiﬂ. Bir diﬂ henüz ç›kmadan
önce çene kemi¤i içinde geliﬂti¤i bir
iki y›l süresince karbon ve oksijen
izotoplar›n› toplar. Karbon-13’ün
karbon-12’ye oran›, hayvan›n kurak
otlaklarda m› beslendi¤ini, yoksa
daha ormanl›k bir bölgedeki bitkileri
mi yedi¤ini ortaya koyuyor. Oksijen18’in oksijen-16’ya oran›ysa
hayvan›n hangi mevsimde su içti¤ini,
dolay›s›yla o mevsimdeki ya¤›ﬂ
düzeyini aç›kl›yor. Metodu Qafzeh ve
Skhul ma¤aralar›nda bulunan hayvan
fosillerine uygulayan Hallin, modern
insanlarca yenilen hayvanlar›n kuru
otlaklarda kar›n doyurduklar›n› ve k›ﬂ
mevsiminin d›ﬂ›nda çok az su
tükettiklerini belirlemiﬂ. Buna karﬂ›l›k
Amud’taki Neandertallerce yenen
hayvanlar›n y›l boyu ya¤›ﬂl›, daha
so¤uk bir iklimde yaﬂad›klar› ortaya
ç›km›ﬂ. Bu arada modern insan›n
daha çok keçi, Neandertallerinse
karaca yedikleri anlaﬂ›lm›ﬂ.

kemiklerinden, mitokondrial DNA
parçalar› elde etmiﬂ. ‹ncelenen
örneklerdeki dizilerin, günümüz
insan›ndaki genetik farkl›l›k aral›¤›yla
örtüﬂtü¤ü, ve daha önce yay›mlanm›ﬂ
olan üç Neandertal insan›n genetik
yap›s›ndan büyük ölçüde ayr›ld›¤›
görülmüﬂ. Var›lan sonuç: Moern
insanda Neandertal kan› yok.
Stanford Üniversitesi’nden
antropolog Richard Klein’a göre
bulgular yaklaﬂ›k 30.000 y›l önce
aniden ortadan yok olan
Neandertallerin modern insandan
fazla farkl› olmad›klar› ve hatta
onlarla kar›ﬂt›¤› yolundaki görüﬂlerin
“tabutuna son çiviyi çak›yor!”
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