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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Antropoloji

‹ngiltere’nin ‹lk (?)
Yerleﬂimcileri
Bulduklar› birtak›m taﬂtan aletler ve hayvan
kemiklerinin izini süren biliminsanlar›, insanlar›n ‹ngiltere’de san›ld›¤› gibi 500.000
y›l öncesinden beri de¤il, çok daha önceleri
de yaﬂam›ﬂ olabileceklerini ortaya koydular;
belki de, ‹spanya ve ‹talya’da 800.0001.000.000 y›l öncesinde ortaya ç›kan ilk Avrupal›lardan k›sa süre sonra.
‹lk “‹ngiliz” olarak tarih kay›tlar›na geçmiﬂ
500.000 y›ll›k “Boxgrove Adam›”, 19931996 y›llar› aras›nda yap›lan kaz›larda ‹ngiltere, Boxgrove’da ortaya ç›kan diﬂ ve bacak
kemikleriyle kendini ele vermiﬂti. Ancak ye-

Yüze mi Güvenmeli,
Kafatas›na m›?
Fosilleri birbirleriyle k›yaslayarak sonuçlara
varma çabas›ndaki antropologlar› y›llard›r
u¤raﬂt›rm›ﬂ temel bir soru var: Benzerlikler
akrabal›ktan m›, yoksa farkl› bölgelerde gerçekleﬂmiﬂ evrimsel ‘dayatmalardan’ m› kaynaklan›yor? Sözgelimi, günümüz Avrupal›lar› ve Neandertaller için ortak olan ç›k›k burun tipi, kimilerince ortak ataya ba¤lan›rken, kimilerince de Avrupa’daki serin hava
koﬂullar›n›n sonucunda ortaya ç›kan ve birbirinden ba¤›ms›z evrimsel uyum süreçlerinin ürünü.
Geçti¤imiz Ocak ay›nda gerçekleﬂtirilen ve
Neandertal uzmanlar›n› biraraya getiren bir
toplant›da, evrimsel antropologlar Katerina
Harvati ve Tim Weaver, bu konuda ilginç bir
sunum yapt›lar. Araﬂt›rmac›lar, genetik ve
çevresel etkilerin, kafatas›ndaki üç bölgeyi;
beyin kab›, yüz ve temporal kemi¤i (ﬂakak,
kulak ve üst çene ekleminin kesiﬂim bölgesinde yer alan kemik) nas›l etkiledi¤ini anlaman›n yeni bir yolunu aç›klad›lar. Dünyadaki on farkl› populasyona ait örneklerle çal›B‹L‹M ve TEKN‹K 12 May›s 2005

ni baz› kaz› alanlar›nda yap›lan çal›ﬂmalar,
‹ngiltere’de ondan da önce yaﬂam›ﬂ insanlar
olabilece¤ini göstermenin ötesinde, Avrupa’ya bu dönemlerde birden fazla ‘tip’ insan›n göçedip etmedi¤i konusunda da ›ﬂ›k tutabilecek.
Londra’daki Do¤al Tarih Müzesi’nden paleoantropolog Chris Stringer’e göre, ilk yerleﬂimciler, olas›l›kla Britanya’n›n o zamanlarki ›l›man ve yumuﬂak ikliminin cazibesine
kap›lan bir hayvanlar ordusunun ard›ndan
buraya gelmiﬂlerdi. Ancak sonralar› iklim,
izleyen birçok dönemde de oldu¤u gibi so¤uyunca, ortal›kta insan›n izi kalmam›ﬂt›.
Boxgrove Adam›, o zamana kadar bilinen ilk
Britanyal›n›n, bir Neandartel öncülü ve kökleri Avrupa’da olan Homo heidelbergensis

ﬂan Harvati ve Weaver, üç farkl› veriyi birbirleriyle karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›: kafatas› biçimindeki farkl›l›klar, genetik farkl›l›klar (Luigi
Cavalli-Sforza’n›n küresel veritaban›ndan yararlanarak) ve iklimsel farkl›l›klar.
Araﬂt›rmac›lar, bu üç bölgenin her birindeki
biçimsel farkl›l›klar›n, gerçekten de genetik
olanlar›na karﬂ›l›k geldi¤ini bulmuﬂlard›. Ancak yüzün biçimi, iklimle de yak›ndan iliﬂkiliydi. Sözgelimi Grönlandl›larla kuzey Avrupal›lar›n yüzleri, genetik olarak birbirinden
uzak olsalar da, bas›kt›. Buna karﬂ›l›k beyin
kab›n›n ﬂekli iklimi yans›tm›yor, genlerle ya-

üyesi oldu¤unu göstermiﬂti. Yeni kaz› alanlar› herhangi bir insan kal›nt›s› bulundurmamakla birlikte, araﬂt›rmac›lar, özellikle de ‹ngiltere’nin do¤usundaki Bytham Nehri k›y›lar› boyunca birçok alet bulmuﬂ durumdalar.
Nehir k›y›s›n›n en eski bölümlerinde bulunan bu aletlerin, Boxgrove Adam›’ndan çok
daha eskilere, belki de en az 700 bin y›l öncesine iﬂaret eden böcek ve hayvanlarla da
yak›ndan ilintili olduklar› bulunmuﬂ. Bu eski
Avrupal›lar›n, s›y›rmaya ve kesmeye yarayan
bir taﬂtan aletler tak›m›ndan yararland›klar›,
ancak o zamanlar Afrika’da yayg›n kullan›mda olan bir “el baltas›na” (Paleolitik ‹sviçre
Çak›s› ad›yla da an›lan, çok yönlü bir taﬂtan
alet) sahip olmad›klar› ortaya ç›k›yor. Stringer, Boxgrove Adam›’n›n bu baltay› kulland›¤›n›n bilindi¤ini, dolay›s›yla da onun farkl›
bir göç dalgas›n›n parças› olabilece¤i görüﬂünde. Hayvan fosillerinin incelenmesiyle de,
ﬂimdi yaln›zca Afrika’da yaﬂayan hayvanlar›n,
kuzey Avrupa’dan ‹ngiltere’ye bir kara köprüsüyle geçmelerine elverecek ›l›man bir iklim tablosu beliriyor. “Ancak,” diyor Stringer, “insanlar›n bir kez ‹ngiltere’ye geldikten
sonra buraya çak›l›p kald›klar›n› düﬂünmek
yanl›ﬂ olur. Buradaki insan yerleﬂimleri, iklime ba¤l› olarak bir görünüp bir kaybolmuﬂtu. ‹nsan varl›¤›n›n devaml›l›k göstermesi,
ancak 12.000 y›l öncesinden bu yana sözkonusu olabilir.”
Zeynep Tozar
Science, 22 Nisan 2005

k›ndan izlenebiliyordu. Harvati’ye göre, bu
özellikten yola ç›k›ld›¤›nda, sözgelimi Suriyeliler, ‹talyanlar ve Yunanl›lar, hem genetik
bak›mdan hem de beyin kab› ﬂekli bak›m›ndan biraraya toplan›yor ve görece yak›n bir
populasyon tarihine ›ﬂ›k tutuyorlard›. Temporal kemikse daha eskilere iliﬂkin bilgileri
aç›¤a ç›kar›yordu. Afrikal›lar, kafatas›n›n yaln›zca bu bölgesi sözkonusu oldu¤unda di¤er bütün populasyonlardan ayr› düﬂüyor ve
bu da genetik verilerin aç›¤a ç›kard›¤› en eski ayr›lma noktas›na karﬂ›l›k geliyordu. “Sonuçta” diyor Harvati, “çok uzak bir geçmiﬂe
gitmek istiyorsan›z temporal kemi¤e yönelip
yüzü d›ﬂlayabilirsiniz. Çünkü yüzün yans›tt›¤›, iklim ve genlerin oldukça karmaﬂ›k bir
bileﬂeni.”
Harvati ve Weaver’›n temporal kemik üzerinde yapt›klar› incelemeler, yaﬂamakta olan
ve Üst Paleolitik modern insanlar›n biraraya
gruplanabildiklerini, ancak Neandertallerin
onlardan ayr› düﬂtü¤ünü, yani gerçekten de
apayr› bir tür oluﬂturduklar›n› gösteriyor.
Zeynep Tozar
Science, 11 ﬁubat 2005

