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yuyor. ‹skelet yap›lar›n›n gösterdi¤i, uzun
kollu, k›sa bacakl›, kal›n gövdeli bir insan
resmi. 30 yaﬂ›nda bir
kad›na ait oldu¤u düﬂünülen orijinal iskeletin üst kol kemi¤i,
garip ﬂekilde dönük.
Keﬂfi yapan baz› antropologlar, kol ve bacaklar›n oran›n›n, bilinen hiç bir homo’ya
uymad›¤›n›, daha çok 3 milyon y›l önce Afrika’da yaﬂam›ﬂ olan Australopithecus aferensis adl› hominid türüne benzedi¤ini kaydediyorlar.
Kemiklerin yaﬂ›n›n 18.000 y›lla en az
74.000 y›l aras›nda de¤iﬂti¤i bildiriliyor.
Keﬂfi yapan baz› antropologlara göre Homo floresiensis k›sa boylu ve
küçük beyinli olan ve bir ﬂekilde
adaya ulaﬂt›ktan sonra daha da küçülen, Australopithecus benzeri bir
hominid türü. Baﬂka antropologlara göreyse, bu teori inand›r›c›l›ktan
yoksun; çünkü böylesine ilkel bir
hominid türünün Afrika’dan ç›kabilmiﬂ olmas› çok küçük bir olas›l›k. Iowa Üniversitesi’nden Russell
Ciochon, hobbit’in asl›yla ilgili daha inand›r›c› bir senaryonun, “seyahate düﬂkün”, görece küçük bir
Homo erectus’la baﬂlamas› gerekti¤ini söylüyor. Ciochon, birkaç y›l
önce fosilleri Gürcistan’›n Dminisi kenti yak›nlar›nda bulunan Homo erectus türünün
1.7 milyon yaﬂ›nda 140 cm boyunda ve modern insan›n beyninin yar›s› a¤›rl›¤›nda, 665
santimetreküp hacminde bir beyne sahip oldu¤unun alt›n› çiziyor. Araﬂt›rmac›ya göre

Yeni “Hobbit”ler,
Yeni Tür Sav›n› Destekliyor
Geçen y›l Endonezya’ya ait küçük Flores
adas›nda 18.000 y›l önce yaﬂam›ﬂ, boyu 1
metreyi aﬂmayan bir insan fosilinin bulunmas›, antropoloji dünyas›n› kar›ﬂt›rm›ﬂ, kal›nt›lar›n keﬂfi yapanlarca iddia edildi¤i gibi
yeni bir insan türüne de¤il, patolojik olarak
küçük kafal› bir insana ait olabilece¤i kuﬂkular› dile getirilmiﬂti. Ancak, geçti¤imiz
ekim ay›nda, ilk keﬂfi yapan ekip, bilimsel
ad›n› Homo floresiensis olarak koydu¤u, ancak “Harry Potter” filmlerindeki bir karaktere benzedi¤i için medyan›n “Hobbit” diye
adland›rd›¤› insanlardan yedi yetiﬂkine daha
ait kemik kal›nt›lar›yla bir çocu¤a ait kol ve
bacak kemiklerini sergiledi. Yetiﬂkinlere ait
kemikler, en fazla orijinal “Hobbit”inkilerin
boyunda. Çocu¤un kemikleriyse öylesine
küçük ki, bir banknotun üzerine rahatça s›¤›yor. Homo floresiensis’in beyni de, günümüz insan›n›n beyninin üçte biri kadar.
Kafataslar›, modern insan›nkini and›ran bir
yüze, ama ondan farkl› olarak yok denecek
kadar küçük bir çene ç›k›nt›s›na sahip. Bulunan yeni kemikler aras›nda, orijinal iskelete ait bir kol kemi¤inin de ç›kmas›, adadaki
Liang Bua ma¤aras›nda binlerce y›l boyunca yaﬂad›klar› anlaﬂ›lan bu gizemli insanlar›n anatomilerini ayr›nt›l› biçimde ortaya ko-

‹lk Ayakkab›y› Kim Giydi?

‹nsanlar, düzenli olarak ayakkab› giyen tek
hayvan olma özelliklerini ne zaman kazand›lar? Tarihi güvenilir biçimde belirlenmiﬂ en
eski ayakkab›lar (Kuzey Amerika’da bulunan, bitki liflerinden ya da deriden yap›lm›ﬂ

sandallar) 9000 y›l öncesine
ait. Daha eskiye ait ayakkab›lar çürüdüü¤ünden bunlar›n
varl›klar› heykelciklerden,
ayak izlerinden ya da mezara
konan öte berinin art›klar›ndan dolayl› olarak ç›kar›labiliyor.
Washington Üniversitesi’nden
(Saint Louis) fiziksel antropolog Erik Trinkaus’a göre,
ayakkab›lar›n tarihinde daha
geriyi görmek için ayaklara
bakmak gerekiyor. Toprakla do¤rudan temas
halinde olan ç›plak bir ayak, sürtünme ve
a¤›rl›k da¤›t›m› için kapal› bir aya¤a k›yasla
baﬂparmak d›ﬂ›ndaki dört parma¤a daha fazla gereksinim duyuyor. Böyle olunca da, sü-

bu türe ait bireylerin Flores’e ulaﬂmalar›n›n
ve orada 106 cm boya ve 417 santimetre
küp beyin hacmine kadar küçülmesi olas›l›k
d›ﬂ› de¤il. Antropologlar, baz› hayvan topluluklar›n›n, k›t kaynakl› ortamlarda yal›t›ld›klar›nda bir “cüceleﬂme” süreci yaﬂad›klar›na
dikkat çekiyorlar. Nitekim, hobbit kemikleriyle ayn› ma¤arada bulunan hayvan kemikleri de, bu insanlar›n kendileri gibi cüce olan bir tür fili çokça avModern
lad›klar›n› ortaya koyuyor.
Homo sapiens
Home erectus’tan evrimleﬂme senaryosu benimseyen antropologlaHomo
r›n ço¤unlu¤u oluﬂturmas›na karfloresiensis
ﬂ›n, baz› bilimciler, yeni kemiklerin de ayn› özellikleri taﬂ›mas›na
karﬂ›n, bunlar›n patolojik küçük
kafal› bireylere ait olma olas›l›¤›n›n hâlâ göz ard› edilemeyece¤inde ›srarl›lar. Onlara göre çok say›da benzer iskeletin ayn› ma¤arada
bulunmas› bir ﬂey ifade etmez;
çünkü tüm bir aile de küçük kafa
patolojisine sahip olabilir. Ayn›
araﬂt›rmac›lar›n vurgulad›klar› baﬂka bir
nokta da, bu kadar küçük beyinli bir insan›n, ma¤arada bulunanlar kadar geliﬂkin
aletler yapamayaca¤›.
Science, 14 Ekim 2005

rekli ç›plak ayakla gezenlerin bu parmaklar›,
düzenli ayakkab› giyenlere göre daha güçlü
ve daha büyük oluyor.
Trinkaus, 75.000-40.000 yaﬂ aras›ndaki neandertal, Orta Paleolitik dönemden 100.000 yaﬂ›nda modern insan ve Üst Paleolitik dönemden 28.000-20.000 yaﬂ›ndaki modern insan
fosillerinde ayak parmaklar›n› incelemiﬂ. Neandertal parmaklar›n›n, ayakkab› kullanma
tercihleri bilinen birçok modern insan kal›nt›s›na k›yasla çok daha kal›n oldu¤unu görmüﬂ. Parmak kal›nl›¤›, Orta Paleolitik’le, Üst
paleolitik dönemin ortas› aras›nda h›zl› bir
azal›ﬂ sergilemiﬂ. Trinkaus’un ç›kard›¤› sonuç, insanlar›n 28.000 y›l öncesinden baﬂlayarak düzenli olarak ayakkab› giydikleri.
Natural History, Eylül 2005
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