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LOJ‹ HABERLER‹

Antropoloji

Neandertalleri Yok
Eden, ‹klim De¤iﬂimi
De¤il
‹ngiltere’deki Leeds Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›na göre Neandertal
yaﬂam›na noktay› koyan her ne idiyse,
iklim de¤iﬂimi de¤ildi. Neandertallerin
son s›¤›na¤› olarak düﬂünülen güney
Avrupa’da o dönemde neler olup

bitti¤ini anlamak için yap›lan
çal›ﬂman›n verileri, Venezuela iklim
kay›tlar›ndan geliyor.
Neandertallerin Avrupa’da yaklaﬂ›k 30
bin y›l öncesine, yani Homo sapiens’in
sahneye ç›kmas›ndan k›sa bir süre
sonras›na kadar yaﬂad›klar›
düﬂünülüyor. Cebelitar›k bölgesiyse
tahminlere göre en uzun süre
dayanmay› baﬂard›klar› yer.
Neandertallerin yokoluﬂlar›n›

aç›klamaya yönelik birden fazla görüﬂ
var; modern insan›n ortaya ç›k›ﬂ› da en
ön s›rada. Ancak yokoluﬂun, iklimin
de¤iﬂmekte ve son derece karars›z
oldu¤u bir dönemde gerçekleﬂmiﬂ
olmas› da yabana at›lmayacak bir etken
olarak görülüyor. Bu farkl›
varsay›mlar›n bir türlü
kesinleﬂememeleriyse, Neandertal fosil
ve aletlerini kesin biçimde
tarihlendirerek yaﬂlar›n› geçmiﬂ iklim
kay›tlar›yla karﬂ›laﬂt›rman›n
güçlü¤ünden kaynakl›. Bunun nedeni
de, yararlan›lan radyokarbon
yönteminin (ele al›nan herhangi bir
örnekte, radyoaktif olarak bozunan
karbon-14 izotopunun miktar›n›
hesaplamaya dayal›) birçok durumda
takvim y›llar›yla do¤rudan
iliﬂkilendirilememesi. Yöntem çok eski
örnekler için kullan›ld›¤›nda bir
nesnenin di¤erinden yaﬂl› olup
olmad›¤›n› saptayabilse de, kesin yaﬂlar›
vermeyebiliyor.
Leeds Üniversitesi ekibiyse bu sorunun
üstesinden gelmek için Cebelitar›k’taki
Gorham Ma¤aras›’nda bulunan
Neandertal aletlerinin radyokarbon
yöntemiyle saptanan yaﬂlar›n›, ayn›
yöntemle ve çok kesin biçimde
saptanan okyanus tortullar›n›nkiyle
(Venezuela’n›n Cariaco Havzas›’ndan)
karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ. (Araﬂt›rmac›lar,
Venezuela’daki iklimin Avrupa’dakini
yans›tt›¤›n› söylüyorlar. Nedeni,
Avrupa’daki birçok iklim de¤iﬂimi
döneminin Körfez Ak›nt›s›’nda da
de¤iﬂimler yaratarak sonuçta iklimi,
Amerika’n›n tropik bölgelerinden Atlas
Okyanusu’nun kuzey bölgelerine kadar
etkileyebilmesi.) Bu tortullardaki minik
canl› fosillerinden, dönemin iklim
koﬂullar›n› anlamak mümkün oluyor.
Araﬂt›rmac›lar, Nature dergisinde
yay›mlad›klar› makalede (13 Eylül
2007), Neandertaller için radyokarbon
yöntemiyle saptanm›ﬂ üç olas› yokoluﬂ
dönemi (32 bin, 28 bin ve 24 bin y›l
önce) içinden yaln›zca sonuncusunun,
bir iklim de¤iﬂim dönemiyle çak›ﬂt›¤›n›
iddia ediyorlar. Bu ayn› zamanda
sözkonusu dönemler aras›nda en
tart›ﬂmal› olan›. Sonuç, bu durumda
modern insan› sorumlu tutan varsay›m
lehine.
news@nature.com 12 Eylül 2007
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