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1. Bölüm

Kuyruksuz maymun, 
insan, ortak büyükbaba
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Biz şempanzelerle kuzeniz. Nasıl bir zekâya 

sahipti ortak atamız? Nerede, nasıl ve ne zaman 

insan hâline geldik? Kafatasları, iskeletler, 

fosilleşmiş ayak izleri ve dişler, bunlar uzak 

geçmişteki atalarımızdan kalan yegâne izler. Var 

gücüyle çabalayan paleontologlar, yere gömülü 

fosiller bulup ipucu yakalama peşindeler. Birçok 

yeni fikir ve süren tartışma var, evrimimizin 

büyük aşamaları hakkında. Resimli kitaplarda 

görülenin aksine, maymun “bilge” olmak 

üzere peyderpey doğrulmadı. “Bilge insan” 

Homo sapiens bir günde ortaya çıkmadı... Onun 

upuzun hikâyesini anlamaktan henüz çok 

uzağız, kısacası.

Biz şempanzelerle kuzeniz. 
Ortak atalarımız olduğuna göre, aramızda belli bağlantılar 
da var kesinlikle! Ama milyonlarca yıl evvel insanlar ile 

şempanzeler tam olarak bilinmeyen nedenlerle ayrıldı ve 
her biri kendi yolunda evrim geçirdi.  
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Nasıl bir zekâya sahipti ortak atamız? 
Bu bilinmemektedir! Kesin olan ne insana ne şempanzeye benzediğidir çünkü 
maymunlar tıpkı insanlar gibi evrimleşmeyi sürdürdü.

Nerede, nasıl ve ne zaman insan hâline geldik? 
Kendi yolumuzu izlemek üzere maymunlardan ne zaman ayrıldık? Farklı 
disiplinlerden uzmanlar el ele verip kökenimizle ilgili gizemi çözmek için 
çalışmaktadır.

Kafatasları, iskeletler, fosilleşmiş ayak izleri ve dişler 

gibi kalıntıları en ince ayrıntısına kadar inceleyen kişilere paleontolog denir. 
Kemik peşindeki bu araştırmacılar bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’da 
fosiller keşfetti.  İşte, ünlü Lucy’yi de burada, gömülü olduğu yerden çıkarıp 
çok eski zamanlara ait bu ufacık kadının elli iki parçasına ulaştılar.

Fosilleşmiş kalıntılar atalarımızdan kalan yegâne izlerdir; bazen 
yüzeyde görülebilirken, bazen de onlara ulaşmak için yeri iyice kazmak 
gerekir. Paleontologlar, Lucy’nin keşfiyle hedefi tam on ikiden vurdu! 
Üzerinde dişler bulunan çenenin büyük bölümü, kafatasına ait beş parça, 
kalçanın önemli bölümü, bacak parçaları, kol kemikleri, kırık kaburgalar, 
bazı omurlar gün yüzüne çıkarıldığı gibi, tümünün tarihi de belirlenebildi.




