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Antropoloji

Homo floresiensis’in beyin kal›b› (üstte), modern
bir küçükkafa patolojisine sahip bir bireyin beyin
yap›s›ndan oldukça farkl›.

geçti¤imiz y›l sonlar›nda hakk›nda ﬂaﬂ›rt›c›
bulgular aç›klanan cüce bir hominid
(insans›) türünün, ﬂaﬂ›lacak kadar ak›ll›
olabilece¤i görüﬂünde. Endonezya
aç›klar›ndaki Flores adas›nda bulundu¤u
için Homo floresiensis diye adland›r›lan

fosil, küçük boyutlar›yla antropoloji
dünyas›nda bir tart›ﬂmay› baﬂlatm›ﬂt›.
Fosilin, boyu 1 metrenin alt›nda yetiﬂkin bir
diﬂiye ait oldu¤u belirlenmiﬂ bulunuyor.
417 santimetreküp olarak ölçülen beyin
hacmi, modern insan beyninin üçte birinden
daha küçük. Keﬂfi yapan araﬂt›rmac›lar, H.
floresiensis’in adaya bir kara köprüsünden
geçti¤i, daha sonra köprünün çökmesiyle
adada mahsur kald›¤›n› düﬂünüyorlar. Bu
kurama göre adadaki k›t kaynaklara uyum
sa¤lamak için küçülmüﬂler. Fosille ilgili
ﬂaﬂ›rt›c› bir olgu da bir hominidin 18.000
y›l öncesine kadar modern insanla birlikte
varolabilmesi.
Baz› araﬂt›rmac›larsa, H. floresiensis’in yeni

ﬂempanze, goril, bonobo, orangutan gibi
insans›maymunlardan ay›ran en büyük
özellik. ‹skelet parçalar›n›n yan›nda

bulunan soyu tükenmiﬂ bir domuza ait
kemiklerden, yeni hominidin 3,8 ile 4
milyar y›l önce yaﬂad›¤› belirlenmiﬂ.

Homo floresiensis’in
kafatas› içinde sanal beyin
kal›b› görülüyor. Beynin
küçüklü¤üne karﬂ›n hayli
uzam›ﬂ görünümdeki al›n
loblar›, oldukça yüksek
biliﬂsel becerilerin iﬂareti.

Minik ‹nsan›n Akl›
Boyundan Büyükmüﬂ
Amerikal›, Avustralyal› ve Endonezyal›
antropologlardan kurulu bir ekip,

Dik Yürüyen En Eski
Hominid Bulundu
Antropologlar, Etiyopya’da dik yürüme
yetene¤ine sahip, bilinen en eski hominid
fosilini bulduklar›n› aç›klad›lar. Ekibe
baﬂkanl›k eden Etiyopyal› bilimadam›
Yohannes Haile-Selassie, 10 ﬁubat günü
Afar çukurlu¤undaki Mille köyü
yak›nlar›nda keﬂfedilen fosilin yaklaﬂ›k 4
milyar y›l yaﬂ›nda oldu¤unu bildirdi.
Keskin gözlü bir fosil avc›s›n›n bir dirsek
kemi¤ini tan›mas› üzerine ortaya ç›kar›lan
iskelet parçalar› aras›nda çok iyi
korunmuﬂ bacak, kol, omurga ve le¤en
kemi¤i bulunuyor. Araﬂt›rmac›lara göre diz
alt›ndaki ayak kemi¤inin yap›s›, bu
iskeletin sahibinin iki aya¤› üzerinde
yürüme yetene¤ine sahip oldu¤u
konusunda kuﬂku b›rakm›yor. Bu özellik
Homo diye adland›r›lan insan soyunu,
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bir tür de¤il, küçük kafal›
anormal bir insan
olabilece¤i görüﬂünü
savunmaktayd›lar.
Tart›ﬂmay› sonuçland›rmak
için araﬂt›rmac›lar, küçük
hominidin sanal beyin
kal›b›n›, çeﬂitli hominidlere,
modern insana, küçük
kafal› anormal insanlara,
pigme yerlilerine ve
ﬂempanzelere ait beyin
kal›plar›yla karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar.
Bir kere, H. floresiensis’in beyninin
patolojik bir küçük kafal› beyni olmad›¤›
kesinlikle belirlenmiﬂ. Beyin hacmi,
Australopithecus aferensis adl› 3 milyon y›l
önce yaﬂam›ﬂ ilkel bir hominidinkiyle aﬂa¤›
yukar› ayn› olmas›na karﬂ›l›k, biçimi Homo
erectus adl› görece modern bir hominidin
beyniyle büyük benzerlik gösteriyor. As›l
hayret uyand›ransa bir ﬂempanzeninki
kadar bir beyne sahip olan küçük insan›n,
taﬂtan av aletleri kullanma gibi görece
geliﬂmiﬂ becerilere sahip olmas›. Ayr›ca
fosilin yan›baﬂ›nda bulunan yanm›ﬂ hayvan
kemikleri, H. floresiensis’in ateﬂ yakma ve
piﬂirme yetisine de sahip oldu¤unun bir
göstergesi olarak de¤erlendiriliyor. Sonuç
olarak araﬂt›rmac›lar, Flores adas›n›n
gizemli yerlisinin küçük beynine karﬂ›n
ileri biliﬂsel özellikler taﬂ›d›¤› görüﬂündeler.
Bu da insanlar›n zeki olmak için beyin
hacimlerinin büyümesini beklemeleri
gerekti¤i yolundaki klasik antropolojik
görüﬂün do¤rulu¤u üzerinde kuﬂku
yarat›yor. Çünkü, e¤er bulgular gerçekten

Araﬂt›rmac›lar, daha kesin bir
tarihlendirme için fosilin alt›ndaki ve
üstündeki kayalardan toplad›klar›
örneklerin radyoizotop ölçümlerinin
sonuçlar›n› bekliyorlar.
Haile-Selassie ve ekibi, ﬂimdi bu fosilin
hangi bilinen hominid türüne ait
oldu¤unu belirlemeye çal›ﬂ›yorlar.
Bununsa zaman alaca¤› belirtiliyor.
Nedeni, kemiklerin baz›lar›n›n hâlâ taﬂ
içine gömülü olmas› ve bu yaﬂta bilinen
fosillerin bölük pörçük parçalardan ibaret
olmas›. Bir milyon y›ldan daha eskide
yaﬂam›ﬂ insan atalar›ndan yaln›zca dört
ayr› k›smi iskelet belirlenebilmiﬂ durumda.
Bulunan yeni fosilin dahil edilebilece¤i tür
adaylar› içinde Australopithecus aferensis
bulunuyor. Bu, görece daha genç bir tür.
En ünlü bireyi, 3,2 milyon y›l önce
yaﬂam›ﬂ olan, k›smi bir iskeleti bulunup
Lucy diye adland›r›lan bir kad›n.
Araﬂt›rmac›lar, yeni hominidin, biraz daha
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Homo
sapiens

Homo
floresiensis

H. floresiensis

Modern insan (Homo sapiens)

yorumland›¤› gibiyse, H. floresiensis
küçücük kafas›n›n içine, büyük beyinlerle
özdeﬂleﬂtirilen birçok ileri biliﬂsel özellik
s›¤d›rabilmiﬂ.
Science , 4 Mart 2005

yaﬂl›, 4,1 milyon y›ll›k bir ikiayakl› olan
Australopithecus anamensis türünden
olabilece¤ini de belirtiyorlar. Ama HaileSelassie’ye göre, daha da yaﬂl› olan ve
diﬂleriyle henüz aç›klanmam›ﬂ,
parçalanm›ﬂ bir iskeleti bulunan
Ardipithecus ramidus görece farkl› bir tür.
10 ﬁubat’ta bulunan iskeletin,
Ardipithecus ve daha sonraki
Australopithecus türleri aras›ndaki
noktalar› birleﬂtirerek, insan gibi
yürümenin nas›l evrildi¤ine ›ﬂ›k tutmas›
bekleniyor. Antropologlar, Afrika’da
keﬂfedilen ve daha da yaﬂl› olan üç baﬂka
türün de iki ayak üzerinde yürüme
yetisine sahip oldu¤unu düﬂünüyorlar;
ama bunlar say›ca son derece az fosil
kemikler ve kafataslar›yla tan›n›yor.
Dolay›s›yla dik yürüme konusunda
bunlara ait kesin bir kan›t yok.

Firavun Cinayeti
Davas›nda Karar:
Kan›t
Yetersizli¤inden
Beraat!..
15 dakika süren üç boyutlu bir X-›ﬂ›n› taramas›, MÖ 1352 y›l›nda genç
yaﬂta ölen bir M›s›r firavununun cinayete kurban gidip gitmedi¤i yolunda y›llard›r sürdürülen tart›ﬂmalara son noktay› koydu. Firavun Tutankamun’un 19 yaﬂ›ndayken kafas›na vurulan bir darbeyle öldürüldü¤ü yolundaki kuﬂkular, mumyas›n›n
daha önce çekilen iki boyutlu X-›ﬂ›n› görüntülerinde, kafatas›n›n içinde iki küçük kemik parças›n›n gözlenmesiydi. Görüntüler
ayr›ca kafatas›n›n arkas›n›n incelmiﬂ oldu¤u
izlenimi veriyor, buysa cinayet kuramc›lar›
taraf›ndan kafatas›nda meydana gelen bir
k›r›¤›n k›smen iyileﬂmiﬂ olmas›na iﬂaret say›l›yordu.
M›s›r Eski Eserler Yüksek Konseyi’nden Zahi
Hawass baﬂkanl›¤›nda bir ekip, Ocak ay›nda
mumyay› portatif bir tomografi cihaz›n›n içine sokarak taratt› ve elde edilen üç boyutlu
görüntüleri birlikte de¤erlendirmek üzere
uluslararas› üç uzman› ülkesine davet etti.
Bilim komisyonunun karar› nihayet 8 Mart
günü aç›kland›. Firavun Tutankamun’un kafatas›, hayatta bulundu¤u süre içinde bir darbe yememiﬂti. Bunun aç›k ya da k›smen iyileﬂmiﬂ herhangi bir izi yoktu. Ekip, kafatas›
içindeki kemik parçac›klar›n›n, mumyalama
s›ras›nda düﬂürmeden kaynaklanabilece¤i ya
da k›r›lman›n firavunun mumyas› arkeolog
Howard Carter taraf›ndan 1922 y›l›nda keﬂfedilen mezar›ndan ç›kar›l›rken meydana gelmiﬂ olabilece¤i görüﬂünde.
Tutankamun’un öteki aile fertleri ya da saray görevlileri bu resmi kararla cinayet suçlamas›ndan kurtulurken, savc›lar iﬂi temyize
kadar götürecek gibi görünüyorlar. Cinayet
kuram›n›n savunucular›ndan, New York’taki
Long Island Üniversitesi’nden eski M›s›r uzman› ve filozof Bob Brier, tarama ekibinin
verdi¤i hükmü tart›ﬂm›yor, ama genç kral›n
yata¤›nda ölmedi¤i yolundaki inanc› da sars›lm›ﬂ de¤il. “Dava henüz sonuçlanm›ﬂ de¤il;” diyor. “Belki katil kafas›na vurmad›;
ama zehirlenmedi¤ini ya da b›çaklanmad›¤›n› kim söyleyebilir?”

Science, 11 Mart 2005
Science, 18 Mart 2005
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