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Antropoloji
Neandertaller de
Konuﬂabiliyorlar m›yd›?
Sözlü konuﬂma, yaln›zca modern
insan›n sahip oldu¤u bir özellik mi? Ya
geçmiﬂ akrabalar›m›zdan Neandertaller?
Onlar da konuﬂabiliyorlar m›yd›? Bunu
kesin biçimde belirlemek için
biliminsanlar› çok u¤raﬂt›lar.
Neandertallerin büyük beyinlere,
karmaﬂ›k davran›ﬂ biçimlerine (ölülerini
gömmek gibi) sahip olduklar› biliniyor.
Ancak konuyla ilgili tüm deliller ﬂu ana
kadar dolayl› olmaktan öteye
gidememiﬂ; nedeni de konuﬂmayla ilgili
yap›lar›n yumuﬂak olmalar› ve

‹lk Deniz Ürünü
Menüsü Afrika’dan...
Buzul ça¤›n›n hüküm sürdü¤ü
Afrika’da iﬂler sarpasar›nca atalar›m›z,
öyle görünüyor ki çareyi k›y›lardaki
ma¤aralara hücum etmekte bulmuﬂlar.
Bol deniz ürünü, biraz rehavet, bu
arada biraz simgesel ve soyut
düﬂünce... Bu, Arizona Eyalet
Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar›n,
Güney Afrika’daki bir ma¤ara
çevresinde bulduklar› kabuklu deniz
canl›s› kal›nt›lar›, toprak boyas› ve taﬂ
b›çaklar üzerinde yapt›klar›
çal›ﬂmalarla ortaya ç›kard›klar› tablo.
Bulduklar› bol miktardaki kabuklu,
165.000 y›l öncesine, Afrika’n›n daha
so¤uk ve kuru oldu¤u bir döneme ait.
Bu gerçek, bilinen ilk deniz ürünleri
menüsünün tarihini 40.000 y›l kadar
geriye çekiyor.
Gerçi araﬂt›rmac›lar›n as›l peﬂinde olduklar›, insanda simgesel düﬂüncenin
baﬂlang›c›. Anatomik olarak modern insan›n 150.000 - 200.000 y›l kadar önce
do¤u Afrika’da ortaya ç›kt›¤›yla ilgili
olarak büyük oranda görüﬂ birli¤i var.

fosilleﬂememeleri. Neandertal anatomisi
de fazla ipucu vermemiﬂ. G›rtlakta yer
alan “hiyoid” kemi¤inin insandakine
benzer oldu¤u biliniyor; ancak iç kulak
yap›lar›n›n bizimkilerden farkl› oldu¤u
düﬂünülüyor. Konuﬂmayla ilgili oldu¤u
düﬂünülen FOXP2 geniyse; yarasalar ve
fareler dahil birçok hayvanda
bulundu¤u için, baﬂka yönden iﬂleri
kar›ﬂt›r›yor. Genin iﬂlevleri kesin olarak
bilinmiyor; ancak gendeki
mutasyonlar›n insanlarda dil
becerilerini çok ciddi biçimde bozdu¤u,
kiﬂilerin gramer alg›lamas›n›n
kayboldu¤u ve a¤›z hareketlerini
sözcük oluﬂturmak üzere
denetleyemedikleri gösterilmiﬂ.

Tahminler, genin yaln›zca insanlarda
bulunan baz› tiplerinin
(varyasyonlar›n›n) konuﬂmaya katk›da
bulunmuﬂ olabilece¤i ve bu farkl›
tiplerin de 120.000 y›l kadar önce,
türümüz Neandertallerden ayr›ld›ktan
çok sonra ortaya ç›kt›¤› yönünde.
Ancak Almanya’daki Max Planck
Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nde
yap›lan bir çal›ﬂma, bu düﬂünceyi
de¤iﬂtirece¤e benzer. 43.000 y›ll›k ve
farkl› Neandertal bireylerine ait iki
kemikten ald›klar› DNA, her iki örnekte
de FOXP2 diziliminin, modern
insan›nkiyle uyumlu oldu¤unu
göstermiﬂ bulunuyor. Konuﬂmada
devreye baﬂka genler de girdi¤i için,
son bulgu, Neandertallerin
konuﬂabildiklerini kan›tlamak için tek
baﬂ›na yeterli de¤il. Ancak
araﬂt›rmac›lar, en az›ndan FOXP2
temelinde, konuﬂamad›klar›n› söylemek
için de pek neden olmad›¤›n›
söylüyorlar.
ScienceNow Daily News, 18 Ekim 2007

Ancak insanlarda dili de kapsayan simgesel düﬂüncenin ne zaman baﬂlad›¤›,
belirsizli¤ini hâlâ koruyor. As›l soruysa
ﬂu: Modern anlamda biliﬂsel yetiler dereceli olarak m› ortaya ç›kt›, beyindeki
ani yap›sal bir de¤iﬂimle ve birdenbire
mi? Üniversite ekibi, bölgede bulunan
ve kenarlar›ndan törpülendi¤i belli
olan kaya parçalar›ndan yola ç›karak,
deniz ürünü tüketmeye merakl› bu grubun bir tür toz da üretti¤i ç›kar›m›nda
bulunmuﬂ. Toz, tahminlere göre k›rm›z›ms› bir boya yap›m›nda kullan›lm›ﬂt›.
Bu, araﬂt›rmac›lara göre simgesel düﬂünmenin oldukça kesin bir kan›t›.
Kabuklu deniz ürünü tüketimiyle ilgili
olarak bundan önce öne sürülen en
erken dönem, bundan 125.000 y›l
öncesi. 110.000 y›l kadar önceyse
Neandertallerin benzer ürünleri ‹talya
k›y›lar›nda tükettiklerini biliyoruz.
“‹nsanlar 125.000 y›l önce her ne
yap›yordularsa, bunu olas›l›kla 160.000
y›l önce de yap›yorlard›” diyor
araﬂt›rmac›lar. Bu, onlara göre insan
düﬂünce sisteminde en az›ndan biliﬂsel
düzeyde ani ve keskin bir s›çrama
olmad›¤›n›n göstergesi.
Scientific American.com, 17 Ekim 2007
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