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Antropoloji
Modern
‹nsanlar›n
En Eskisi
Aralar›nda bir Türk
paleontologun da
bulundu¤u bir
ekipçe Etiyopya’da
bulunan üç kafatas›
fosili, günümüz modern
insan›n›n atas›n›n Afrika’dan
Dünya’ya yay›ld›¤› yolundaki
kuram› kuﬂkuya yer b›rakmayacak
biçimde do¤ruluyor. Fosillerin
bulundu¤u toprak üzerindeki lav
kal›nt›lar›n›n incelenmesi yöntemiyle
yap›lan tarihlendirme iﬂlemi,
sahiplerinin 154.000 ile 160.000
y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ oldu¤unu
ortaya koyuyor. Daha önce modern
insana ait oldu¤undan kuﬂku
duyulmayan en eski kal›nt›lar 90.000120.000 yaﬂ›nda oldu¤u belirlenen üç
kafatas› fosiliydi. Bunlar da Afrika’da
de¤il, bugün ‹srail topraklar›nda
bulunan Qafzeh ve Skhul
ma¤aralar›nda bulunmuﬂtu.
Bulunma tarihleri 1997 olmas›na
karﬂ›n inceleme sonuçlar› Nature
dergisinde geçti¤imiz ay
yay›mlanan fosiller, Adis Ababa’n›n
230 kilometre güneyinde ikisi
toprak üzerinde, birisi de gömülü
durumda bulunmuﬂ. California
Üniversitesi’nden (Berkeley) Tim
White baﬂkanl›¤›ndaki ekipte
bulunan ve fosillerden birini bulan
Türk paleontolog, Cesur Pehlivan.
Fosillerin temizlenmesi,
haz›rlanmas› ve parçalar›n yeniden
birleﬂtirilmesi üç y›l sürmüﬂ. Daha
sonra da bunlar dünyan›n baﬂka
yerlerinde bulunan 6000 öteki
fosille karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ. Sonuçta,
ﬂimdiye kadar bulunan en bütün
yetiﬂkin kafatas› fosilinin aç›k bir
Homo sapiens damgas› taﬂ›d›¤›
belirlenmiﬂ. Nitekim, pentagon
biçimli beyin kab›, geniﬂ üst yüz,
hafifçe kubbeli bir al›n bölgesi, düz
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bir orta surat gibi
özellikleriyle günümüz
insan›n›n kafas›n›
and›r›yor. Hatta, daha eski
hominid fosillerinin al›nlar›nda ki
kal›n kaﬂ ç›k›nt›s› da modern
insandaki gibi bölünmüﬂ durumda.
1450 santimetreküp hacmindeki
beyin kab›ysa, günümüz
insan›n›nkinden biraz daha büyük.
Ancak, beyin kab›n›n arkas›nda bir
kemik ç›k›nt›s› ve ç›k›k kaﬂ bölgesi
gibi ilkel baz› özellikler, Afrika’da
daha önce bulunmuﬂ hominid

Bugünkü ‹srail’de
bulunan Skhul
ma¤aras›,
Afrika’dan ç›kan
modern insan›n yol
üstünde u¤rad›¤›
bir durak.

fosillerle bir ba¤ oluﬂturuyor.
Bulgular› de¤erlendiren
araﬂt›rmac›lar, sahiplerini
modern insana yak›n
gördükleri için, fosilleri
yerel Afar dilindeki "yaﬂl›"
kelimesinin karﬂ›l›¤›n›
kullanarak H. sapiens
idaltu olarak
tan›mlam›ﬂ
bulunuyorlar.
Fosillerin yan›nda
bulunan araç, gereç ve
kemikler, modern insan›n
bilinen en eski atalar›n›n
oldukça geliﬂkin taﬂ
aletler kulland›klar›n› ve
bunlarla avlad›klar› su
ayg›r› (hipopotam) ve
manda gibi hayvanlarla
beslendiklerini
gösteriyor. Harvard
Üniversitesi’nden
arkeolog Ofer Bar-Yosef ,
bu fosillerin Skhul ve Qafzeh’de
yaﬂam›ﬂ olan insanlar›n öncülleri
oldu¤undan kuﬂku bulunmad›¤›n›
vurguluyor. Araﬂt›rmac›lara göre,
yeni fosillerin bir özelli¤i de
Neandertallere benzememeleri.
Neandertaller, Avrupa’da 400.000 y›l
önce ortaya ç›k›p 30.000 y›l önce de
birden ortadan yok olan bir insan
türü. Bu saptama önemli, çünkü
modern insan›n kökeniyle ilgili
tart›ﬂmalarda az›nl›¤›n savundu¤u
bir görüﬂ, günümüzde yaﬂayan
insanlar›n DNA’lar›n› temel
olarak Afrika’dan ç›kan modern
insandan miras almakla birlikte
Avrupa’daki Neandertallerle,
Asya’daki öteki eski insanlardan
da bir miktar genetik malzeme
edindiklerini öne sürüyor.
Washington Üniversitesi’nden
Erik Trinkaus’a göre "son fosiller
de Neandertallerin, modern insan
soyunun bir parças› olmad›¤›n›
ortaya koyuyor." Araﬂt›rmac›,
bununla birlikte bu modern
Afrikal›lar›n daha sonra
Neandertallerle ve öteki eski
insan türleriyle kar›ﬂma
olas›l›¤›n›n gözard›
edilemeyece¤ini de belirtiyor.
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