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B‹L‹M VE TEKN

Atalar›m›z Dünyaya Av
Becerileri Sayesinde
Yay›lm›ﬂlar
Tüfe¤in icad›yla mertli¤in bozulmas›ndan
önce, atalar›m›z de kendi yöntemleriyle Taﬂ
Devri’ne egemen olmay› baﬂarm›ﬂlar: Yaylar
ya da m›zrak f›rlat›c›lar kullanarak att›klar›

Toumai’nin Yeni Yüzü,
‹nsandan Yana
Çad’›n Djurab Çölü’nde 2001 y›l›nda ortaya
ç›kar›lan bir kafatas›, insanl›¤›n bebeklik
günlerinde yaﬂamakta olan bir primatla ilgili ilk görüntüleri sunmas› bak›m›ndan, insanl›¤›n köklerini bulmaya adanm›ﬂ paleoantropologlar için bulunmaz bir hazine niteli¤indeydi. Ancak 7 milyon y›l yaﬂ›ndaki
buluntu, bilinen en eski hominide ait kafatas› olarak tan›t›ld›ktan sonra, bunun bir insan atas›ndan çok, bir goril atas›na yak›n
oldu¤u yolunda görüﬂler de ortaya ç›kt›.
ﬁimdilerdeyse, Toumai ad› verilen bu Sahelanthropus tchadensis üyesi, yine manﬂetlerde. Üstelik yepyeni iki görüntüyle: bir üçboyutlu bilgisayar modeli, bir de kilden
büst.
Fransa’daki Poitires Üniversitesi’nden
Toumai’yi bulan ekibin baﬂ›ndaki Michel
Brunet’ye göre, kafatas›ndaki diﬂ ve çene
kemi¤i parçalar›n›n sundu¤u bilgiler, üçboyutlu modelin ayr›nt›l› incelemesiyle
ortaya ç›kanlarla birleﬂince, Toumai’nin
gerçekten de bir hominid oldu¤u görüﬂü,
büyük a¤›rl›k kazan›yor; en az›ndan insan
ve atalar›n› içeren (ve gorilleri kesinlikle
d›ﬂar›da b›rakan) soyun bir üyesi oldu¤u.
Yeni veriler, bu kafatas›n›n sahibinin iki
aya¤› üzerinde yürümüﬂ olabilece¤ine de
iﬂaret ediyor. Buysa, hominidlere özgü ve
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sivri uçlar. Bu küçük ve sivri
taﬂ uçlar ekledikleri
m›zraklar ya da oklarla
avlanan Paleolitik avc›lar›,
böylece hem av
çeﬂitliliklerini art›rm›ﬂ hem
de güvenli bir uzakl›ktan
avlanabilme ﬂans›n› elde
etmiﬂ oldular. Hatta

ay›r›c› nitelikteki bir özellik. Sonuçta Brunet, Toumai’yi gorillerdense bizlere maletmeye kararl› görünüyor.
Toumai’nin yeni yüzü konusunda, en az›ndan bir aç›dan hemen hemen herkes hemfikir. Araﬂt›rmac›lar aras›nda “bu ola¤anüstü
kafatas› modeli ve yüzün, ancak yüksek teknolojiyle derin bir anatomi bilgisinin bileﬂiminden ortaya ç›kabilece¤i” görüﬂüne itiraz
eden pek yok. Ancak Londra’daki University College’den anatomist Fred Spoor gibi,
tan› için kuﬂkuyu bir süre daha elden b›rakmamakta yarar görenler de yok de¤il. “Ne
de olsa, üzerinde oldukça az bildi¤imiz bir
dönemden sözediyoruz” diyor Spoor.
Brunet, sonunda kafatas›n› Zürih Üniversitesi’nden nörobiyolog Christoph Zollikofer
ve antropolog Marcia Ponce de Leon’a da
göstermeye karar vermiﬂ. Bu ikilinin özelli¤i, oldukça
geliﬂkin

günümüzden 40 bin y›l önce Neandertal
insan›n›n yaﬂad›¤› Avrupa k›tas›na geçiﬂ
yapt›klar›nda, büyük olas›l›kla bu avlanma
üstünlükleri sayesinde onlar› ortadan
kald›rmaya bile gerek duymaks›z›n alt
etmeyi ve bask›n hale geçmeyi baﬂard›lar.
Çeﬂitli noktalardan toplanan bu
f›rlat›labilen uçlar›, elle at›lan m›zrak
uçlar›ndan ay›rt edebilmek için biri boyut
di¤eri de a¤›rl›k karﬂ›laﬂt›rmas› yapan iki
ba¤›ms›z çal›ﬂma, zaman›n bu yeni
silahlar›n›n ilk olarak Afrika’da ortaya
ç›kt›¤› konusunda hemfikir. Ancak, çal›ﬂma
sistemlerindeki farkl›l›k yüzünden ortaya
ç›k›ﬂ zaman› konusunda fikir birli¤ine
varabilmiﬂ de¤il. Günümüzden
40-50.000 y›l öncesine ait
olduklar› düﬂünülen bu uçlar,
bilinen en eski yay›n 11.000,
en eski m›zrak f›rlat›c›n›n da
18.000 yaﬂ›nda olmas›na
karﬂ›n, teknolojinin çok daha
eski oldu¤unun bir göstergesi.
Deniz Candaﬂ
Science, 22 Nisan 2005

ve yüksek çözünürlüklü kompüterize tomografi taramalar›yla ünlü olmalar›. Araﬂt›rmac›lar, üç-boyutlu bilgisayar grafik tekni¤inden yararlanarak kafatas›n› parça parça
biraraya getirmiﬂ, sonra üzerinde 39 kritik
nokta belirlemiﬂ ve bunlardan yararlanarak
kafatas›n› do¤rudan fosil hominid kafataslar›yla, iki ﬂempanze türüne ait kafataslar›yla
ve goril kafataslar›yla karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. Zollikofer, Toumai’nin kafatas› ﬂeklinin hominidlerinkiyle t›pat›p örtüﬂtü¤ünü ve “Toumai’yi
bir insans›maymun olarak yeniden inﬂa etmenin olanaks›z oldu¤unu” söylüyor.
Araﬂt›rmac›lar, Toumai’nin dik yürüdü¤üne
iliﬂkin kan›tlar›, gözçukurlar›ndan elde etmiﬂler. Gözçukurunun tepesinden dibine çekilen bir çizginin kafa taban›ndaki sanal bir
düzlemle kabaca dik aç› oluﬂturmas›, baﬂ›n,
yürürken dik duran bir omurgaya do¤rudan
oturdu¤u anlam›na geliyor. Bu aç›, dörtayak üzerinde yürüyen maymunlarda çok daha dar. Kuﬂkucularsa kafataslar›n›n kendi
‘baﬂlar›na’ yürüyemedi¤ine dikkat çekerek,
bu savdan emin olmak için daha alt bölgelere ait kemik fosillerine de gereksinim oldu¤unu vurguluyorlar. Brunet, bu kemiklere
de ulaﬂma umudunda. Ancak bunlar›n farkl›
bir sonuç ç›karaca¤›n› sanmad›¤›n› da
belirtmeden edemiyor.
Zeynep Tozar
Science, 8 Nisan 2005
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