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Yunanistan'da paleoantropolojik ve prehistorik ara~t~rmalar henüz
yeni ba~lam~~~say~l~ r. Bu yüzden pek az prehistorik buluntu yeri biliniyor. Son y~llarda baz~~yabanc~~ ara~t~r~c~lar tarafindan yap~lan tetkiklerde yeni prehistorik istasyonlar tesbit edilmi~ tir. Capais bölgesinde bulunan Seidi ma~aras~nda 1941 y~l~nda Üst Paleoliti~in son
safhas~ na atfedilen aletler ke~ fedilrr~i~ti. Stampfuss tarafindan bulunan
bu aletler çok ümit vericiydi (Stampfuss 1942, Sa. 132-147).
Atina'da bulunan Arkeoloji Enstitüsü 1958'de nehir terraslar~nda yapt~~~~ara~t~rmalarda 14 lokalitede 250 kadar alet toplam~~lard~r, bunlar~ n aras~nda kemik aletler de bulunmaktad~r. Bu ara~t~ rmalar Thessaly bölgesinde yap~lm~~t~ r. Vladimir Milojcic tarafindan
bu kültürler aras~nda Orta Paleoliti~e ait olanlar~n~n Levalloisian
olduklar~~kaydedilmektedir.
Atina'da Frans~z Okulunda çal~~an Jean Servais 1960 y~l~nda
Neochori çevresinde 4 adet alet bulmu~tur. Bu aletler Perry A.
Bialor (1961) taraf~ndan tetkik edilmi~tir ve ona göre bunlardan
baz~lar~~Levalloiso teknikle yap~lm~~lard~r. Ayni zamanda LevalloisoMusteriyen'e ait oldu~u kaydediliyor. Bialor'un ara~t~rmalar~ndan
da anla~~l~ yor ki Levalloisian ve Levalloiso-Musteriyen kültürleri
Yunanistan'da mevcuttur.
Thessaly, Elis, Argalid de Üst Paleolitik ve di~er lokalitelerde
Levalloisian veya Levalloiso-Musteriyen bulunmu~ tur (Bialor, p. 182).
Orta ve Üst Paleolitik devirlere ait gerek sat~h ve gerek ma~ara
depozitlerindeki buluntular, Yunanistan'da fosil insanlar~n ya~ad~klar~n~~gösteren en güzel delillerdir.
Mamafih 196o'de Chalcidique yar~madas~nda çok mühim bir
ke~if yap~lm~~t~ r. 16 Eylül'da alt~~ ki~ilik bir gurup ilk defa bir fosil
insana ait kafatas~~bulmu~lard~r. Bu kafatas~~Clemoutsi ma~aras~n~n
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kalsitlemi~~duvar~nda yap~~~k olarak duruyordu. 13 metre derinli~inde
olup Mesozoic kalkerleri içinde te~ekkül etmi~~olan Clemoutsi ma~aras~~Petralona köyüne yak~ n bir yerdir ve bu yerin deniz seviyesinden
yüksekli~i 250 metredir.
Kafatas~n~n büyük bir k~sm~~tamd~r. Sa~~zygomatic k~r~ kt~r. Dört
kesici d~~~dü~mü~tür, ve üst az~~di~i yoktur. Bu di~ler kalsit tortula~mas~ndan evvel dü~mü~lerdir. Bir milimetre kal~nl~kta kalsitle kaplanm~~~
olan kafan~n mühim bir k~sm~~ Profesör Kokkoros taraf~ndan itina ile
temizlennli~tir. Kafatas~nda ilk göze çarpan ka~~kemerlerinin fevkalâde kal~ n ve devaml~~olu~udur. Ayni ~ekilde (frontal) al~n pek fazla
geriye kaç~kt~ r. Petralona adam~~heyeti umumiyesiyle iptidai bir
tipe aittir.
Petralona adam~n~n bulundu~u ma~arada Ursus spelaeus Ros ve
Cervus elaphus, Equus sp., Leo spelaeus gibi fosil fauna toplanm~~t~r.
Fosil kafatas~ nda temizlenmemi~~lus~mlar yüz ile alt lusm~na
inhisar etmektedir. Di~ler gayet güzel ternizlenrni~tir. Damak henüz
kalsit tabakas~~ ile kapl~d~ r. Mastoitler, foramen magnum, Zygomatikler temizlen~nerni~~olan k~sunlard~r. Kafadam~~(calva) ve orbitler
gayet güzel temizlenrni~~olan lus~mlard~r.
Occipital superior nuchal hatt~n alt lusm~na kadar bozulmadan
te~nizlenmi~ tir. Kalsit ince bir tabaka te~kil etti~i için kafa formuna
uygun bir tarzda bo~luklar~~doldurmu~tur. Yaln~z temizlenmi~~k~s~mlar~ n morfolojik ve anatomik karakterleri üzerinde yapm~~~oldu~um
incelemenin k~saca neticelerini kaydedece~im.
Profesör Kokkoris ve Profesör Kannelis'e göre Petralona calvariumu Homo Neandertal karakterleri göstermektedir (Sa. 442).
Fevkalâde kal~ n orbitler, çok meyilli al~n ve fazla bas~k bir cranium,
dolikosefal bir kafa ve kafatas~na nazaran fevkalâde geli~mi~~bir yüz
mü~ahede edilir. Profil konturu Spy I'e benzedi~i kaydedilmektedir.
(Sa. 443). Koumaris ise Petrolona adam~ n~n Protoantropus gurubuna
ait olabilece~ini ileri sürmü~tür (Sa. 445).
Calvarium norma verticalisten tetkik edilecek olursa ilk bak~~ta
iptidai karakterleri ile fosil insanda ekseriya görülen bir kontur mü~ahede edilir. Bu kontur modern guruplardakinden çok farkl~d~r. Petralona adam~n~ n norma vertikalisten çizilen kutru La Chapelle-auxSaints, Neandertal, Spy I ve Spy II konturlar~~ile benzerlik gösterir.
Kontur, occipital k~sm~ nda Pitecanthropus erectus'e benziyorsada
uzunlu~una nisbetle al~n Petralona adam~nda daha geni~tir. Petralona
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adam~nda al~n en dar geni~li~i Monte Circeo'nunki ile aynidir. Di~er
bütün Neandertallerde al~n en dar geni~li~i daha küçüktür.
Monte Circeo kafatas~nda al~n en dar geni~li~i ~~13 rnm. dir.
Petralona adam~n~n kafatas~nda bu geni~lik aynidir. Pithecanthropus'un al~n en dar geni~li~i 85 mm. dir, Pithecanthropus II'de en dar
al~n geni~li~i ise 79 mm. dir. Di~er Neandertallerden La Chapelleaux-Saints'de en dar al~n geni~li~i ~~o9 mm. dir. Spy I'de en dar al~n
geni~li~i ~~o ~~mm. ve Spy II'de ise ~ o8 nun. dir. Orta do~u Neandertallerinde de al~n en dar k~sm~~Petralona adam~ndan daha küçüktür.
Tabun I'de 98 mm., Skhul IV'de ~~o6 mm., Skhul V'de ~ oo m~n. ve
Skhul IX'da 96 mm. dir. Bu karakteri ile Petralona kafatas~~Monte
Circeo ailesi içerisine girmektedir. Protoantropienler de al~n en dar
geni~li~i ~~13 mm. den küçüktür.
Petralona adam~n~n di~er karakterleri de Akdeniz Neandertalleri
gurubunda mütalâa edilmesine yard~m etmektedir. Paryetaller geriye
do~ru biraz ~i~kin ve frontal çok bas~kt~r. Frontal öne, orbitlere dogru
daralmaktad~r. Orbitlerde mü~ahede edilen kal~nl~k pek fazlad~r.
Bu kal~nl~klar sa~da ortada 19 mm., solda 22.50 mm. dir. Orbitlerin
geni~li~i paryetaller hizas~na kadar devam eder. Orbitler ortada pek
az çukurluk yapar, ve bir taraftan di~er tarafa kadar devaml~d~r. Bu
da Paleoantropiyenlerin özel karakteridir.
Petralona adammda frontal, paryetaller, occipital normaldir.
Paryetaller oldukça büyüktür. En geni~~yeri arka tarafa tesadüf eder.
Occipitale arkadan bak~ld~~~~zaman sa~~yanda bir bas~kl~k görülür.
Uçlar~~k~r~k olan mastoitler nisbeten küçüktür. Lamdoid'de bir vomer
kemi~i te~ekkül etmi~tir. Occipital inion hizas~ndan itibaren foramen
magnuma kadar düz bir platform meydana getirir. Bu karakter daha
ziyade Protoantropiyenlerde mü~ahede edilir. Bu iptidai karakter
çok barizdir. Foramen magnum ovald~r ve occipital condyle biraz
arkaya meyillidir. Kondüller simetrik de~ildir.
Kafada bütün suturlar~n aç~k olmas~~bu ferdin genç oldu~unu
gösterir. Petrolona adam~~muhtemelen 35 ya~lar~ndad~r. Bu kafan~n
anatomik karakterleri ile bir erkek oldu~u muhakkakur. Petralona
adam~n~n yüzü profilden en fazla Monte Circeo'ya benzemektedir.
Di~er taraftan La Chapelle-aux-Saints fosil adam~n]. hat~rlatwor. Yüz
önden maxillaya do~ru daral~r ve burun geni~tir. Orbitlerin kahnl~~~~
ve burun geni~li~i ve nasalisin dip k~sm~n~n derinli~i Rhodesia Adam~na yakla~maktad~r. Yüz k~sa ve geni~tir. Nasalis kökünün geni~li~i
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32 mm., nasalis spinalis uzunlu~u 64 mm. dir. Nasalis Prostion 93.5
mm. dir. Apertura pyriformis geni~li~i 32.5 mm. dir.
Petralona adam~n~n kafa uzunlu~u 209.5 mm. dir. Bu uzunluk
Tabun I de I83.0 mm., Skhul I'de 167.0 mm., Skhul IV'de 206.0
mm. bulunmu~tur. Kafa uzunlu~u Broken Hill Adar~un~nkine yakla~maktad~r. Bu kafatas~n~n uzunlu~u 208 mm. dir. Kafa geni~li~i Broken Hill adanunda 144.5 mm., oldu~u halde, Petralona adarrunda
148.0 mm. oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu karakteri ile de Neandertal
gurubuna dahil bir kafatas~~oldu~u neticesi ç~kmaktad~r.
Pithecanthropus, Solo, Sinanthropus, Saldanha ve Orta Do~u
Neandertallerden daha uzun bir kafa kutruna sahip oldu~u anla~~lmaktad~r. Petralona kafatas~~dolikosefald~r, ölçülerden elde edilen
endis 7~ 'dir. Bu da Sinanthropus X'un nisbetleri ile aynidir. Sinanthropus X'da endis 71.4'dür. Bu nisbetler Pithecanthropus II, Sinanthropus III'ünkine yakla~maktad~r. Pithecanthropus de endis daha
dü~üktür. Bu endisler s~ra ile 62.8, 68.8 olarak tesbit edilmi~tir. Kafa
endisi Broken Hill adam~nda 65.9 dur. Bu karakteri ile Petralona
adam~~Protoantropiyenlerden ayr~lmaktad~r, ve Paleoantropiyenlere
yakla~maktad~r.
ÖZET VE NETICE
Petralona kafatas~~35 ya~lar~nda bir erke~e aittir ve iptidai bir
fosil tipi temsil etmektedir. Kafada ilk göze çarpan ka~~kemerlerinin
fevkalâde kal~n ve devaml~~olu~udur. Petralona kafatas~~dolikosefald~r
ve endis
Kafatas~na nazaran yüz çok geli~mi~tir. Bu karakteri
ile Monte Circeo'ya, La Chapelle-aux-Saints ve Rhodesia adam~na
benzer.
Norma verticalisten çizilen kontur da La Chapelle, Neandertal,
Spy I ve Spy Irninkine benzedi~i görülür. Occipital daha ziyade,
Pithecanthropus ve Sinanthropus'unkine benzer. Al~m~~en dar geni~li~i Monte Circeo ile aynidir. Al~n di~er Neandertallerdekinden daha
geni~tir. Anatomik ve morfolojik karakterleri ile en fazla Monteo
Circeo ve Rhodesia adam~n' hat~rlat~r.
Occipital inion hizas~ndan itibaren fora~nen magnum'a kadar
düz bir platform meydana getirir. Bu karakter Protoanthropienlerde
görüldü~ü için Neandertallerden daha eski bir safhaya aittir. Bu
karakter Neandertaller aras~ nda istisnai bir derecede iptidai say~l~r.
Kafatas~n~n uzunluk ve geni~lik ölçüleri ile di~er ölçüler bu
kafatas~n~~Neandertal gurubunda mütelea etme~e yard~m eder.
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Resim I — Petralona Kafatas~n~ n üstten görünü~ü.
Plate 1 — The Petralona Skull from above.
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