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Yerle~mi~~hayat~n geli~ mesine sahne olmakla yeni zamanlar~~
haber veren Neolitik, Antropolog için gerçek bir bilgi konusudur.
Mezolitik'te kendilerini göstermeye ba~l~yan modern ~ rklar~n bu
ça~da yerle~tiklerine tan~kl~ k ediliyor. Bunun hakk~ nda daha önemli
serilere sahip olundu~undan, evrim süreçleri de daha büyük kolayl~kla ele al~nmaktad~ r.
Bu bölgeye ait insan kemikleri buluntular~n~~gözden geçirecek
ve bunlardan baz~~sonuçlar ç~karmaya u~ra~aca~~z.
TÜRKIYE: Neolitik'e de~gin en çok insan kal~nt~lar~~vermi~~
olan memleket, hiç ~üphesiz Türkiye'dir. Burada Bat~dan Do~uya
do~ru gidersek, ~u buluntu yerlerini görürüz : Truva'n~n 5 km. Kuzeybat~s~ nda Kum-Tepe; Antalya yak~n~ nda Öküzini. Anadolu plato'su
üzerinde Çatal-Höyük (bu yer, Konya'n~ n a~a~~~yukar~~ 6o km. GüneyDo~usundad~r) ad~~ gene Çatal Höyük olan, ama Antakya ovas~nda
bulunan ba~ ka bir buluntu yeri; bir de Erzincan-Erzurum'~m 2o km.
Do~usunda Alt~ntepe-Kumtepe'de meydana ç~ kar~lm~~~olan 4 Neolitik
kad~n iskeletinin incelenmesini ~. A. Kansu'ya borçluyuz (1937).
Bunlardan yaln~z bir kafatas~~(No. 2) incelenmi~, öbür üçü fazla
parça (fragment) halinde olduklar~ndan, yeniden kurulamam~~t~r
( "reconstitue" edilememi~ tir). Brachycrâne, hypsicrâne, tapinocrâne
olan bu kafa, boyu 1 6o sm. ye yak~ n bir kad~na aitti. Bu, Alpin ~rk~ n
bir temsilcisi olabilir. Öbür nümunelerin hangi ~rka mensup olduklar~~
üzerine hiç bir ~ey söylenemez.
Öküzini'nde bulunmu~~ve 22-25 ya~lar~nda ölmü~~olan bir kad~n~n tam olm~yan iskeleti, Bay ~enyürek tarafindan tasvir edilmi~ tir
(1958). Pek fazla geli~memi~~glabel'i ile ka~~kavisleri, ba~ka karakterleri ile birlikte, onu Akdeniz'liler, daha özel olarak, Öro-afriken'ler
(ya da Atlantik-Akdeniz'liler) s~n~f~ na koymay~~ mümkün k~lmaktad~ r.
Bellelen C. XXXII!, la
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— Anadolu plato'sunda, Çatal Höyük buluntu yeri, ayr~ca
önemli say~da nümune vermi~ tir; bunlar~ n antropolojik incelenmeleri
halen yap~lmaktad~ r (D. Ferembach). Fakat, daha ~imdiden diyebiliriz ki, bunlarda gürbüz Akdeniz'liler (Öro-afriken'ler) hâkimdir,
ince (narin) Akdenizliler ise, az temsil edilmi~lerdir (a~a~~~yukar~~
~~7). Bu buluntu yerinin ilginçli~i, bir de burada belirli say~da Alpin
brachycrâne'~n bulunmas~ ndan (yatay kafatas~~endis'i hesaplanabilmi~~
olan 62 nümuneden 13 tane) ileri gelmektedir.
Antakya ovas~ ndaki Çatal Höyük'te bulunan iskeletler ziyadesiyle fragment halinde bulunduklar~ndan, bunlar üzerine N. M.
Krogman tarafindan (1949) bir bilgi tespit edilememi~tir.
— Alt~ntepe'den gelen ve 8. biny~l sonuna ya da 7. biny~l~n
ba~~na tarihlenen iki tam olm~yan iskelet, R. Çiner tarafindan incelenmi~tir (1965). Bu ara~t~r~c~~45-50 ya~lar~nda ölmü~~bir adama tekabül eden erkek iskeletini, Öro-arfiken ~rka yakla~t~rmaktad~r. ~kinci
nümune 50-55 ya~lar~nda ölmü~~bir kad~ na aittir. Öbüründen daha
narin olan bu iskelet, R. Çiner'e göre, narin Akdeniz'lileri hat~rlatmaktad~r. Foto~rafisinin incelenmesine dayanarak denebilir ki, Öroafriken'le bir yak~nl~ k büsbütün reddedilmese gerek.
SURIYE: Suriye'ye geçince, ~am'~n a~a~~~yukar~~zo km. Güneyinde Tell Ramad buluntu yerini görüyoruz. (D. Ferembach; yak~nda yay~ mlanacak). Burada 45 ferdin: 16 çocuk ile 29 erginin, kal~nt~lar~~ topraktan ç~kar~lm~~t~r. Ancak 9 kafatas~n~ n ölçüleri - hem
bütün ölçüler de~il - al~nm~~t~ r. Biraz daha yüksek say~da süje üzerinde morfolojik karakterler tespit edilmi~tir.
Fertlerin hemen hemen hepsi narin Akdeniz'liler grupuna girmektedir. Bir tanesi istisna te~ kil etmekte ve Öro-afriken'lerle yak~nl~ k arz etmektedir. Bu köylülerin kulland~klar~~obsidienne'in önemli
bir k~sm~n~ n, Kappadokia'da (Anadolu plato'su) Kayseri dolaylar~ndan geldi~i ispat edilebilmi~ tir. Acaba bu adam bu bölgelerden
gelmi~~bir yabanc~~m~~idi?
Bu yer bir de, Jericho (Ürdün) gibi, "surmodele" kafataslar~~ile
dikkati çekmektedir. Bunlardan bilhassa iki tanesi oldukça iyi muhafaza edilmi~tir : Parçalar~n etleri al~nd~ktan, ve belki baz~lar~ nda,
di~ler çekildikten sonra, çehreler (yüzler) alç~~ile yeniden yap~lm~~, alç~~
ayr~ca al~n kemi~inin, ~akak kemiklerinin ve kafatas~~kaidesinin bir
k~sm~n~~kapl~yordu. Burun, kulaklar, gözler, kemik üzerine "modele"
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edilmi~~ve böylece canl~~manzaras~~veriyorlard~. Omur kemikleri
ç~kar~lm~~~(uzakla~t~r~lm~~ ) olan boyun'a sadece i~aret edilmi~tir. Boynun alt~na konmu~~figürin'ler beden rolü oynuyorlard~~(H. de Contenson, 1967). 18-20 ya~lar~na do~ru ölmü~~iki kad~na ait olan bu iki
kafatas~, tereddütsüz olarak narin Akdeniz'liler aras~nda yer almaktad~rlar.
ISRAIL: ~srail'de Neolitik adamlar~~hakk~nda hemen hemen hiç
bir ~ey bilinmemektedir. Üç-be~~ayl~k bir çocu~un iskeleti ~eyh Ali'de
topraktan ç~kar~ld~. Süjenin ya~~n~n küçük olmas~na ra~men Akdeniz
~rk~na mensup oldu~u - fazla belirlemelerde bulunamadan - söylenebilir.
Bir de, Karmel'de, Nahan Oren (Vadi Fellah) 'ta bulunmu~~olan
bir kafatas~~ile iki alt çene'yi zikredece~iz; bunlar ilkin mezolitik
olarak takdim edilmi~ ti (D. Ferembach, 959). Arkeologlar ~imdi bunlar~n neolitik seviyeden geldi~inde birle~iyorlar. Yüz'den sadece damak kalm~~. Küçük boyutlu olan kafatas~, 35-40 ya~lar~nda ölmü~~bir
kad~ na aittir. Karakterlerinin bütünü "brachycrâne" olmas~~ile Alpin
~rka ba'~lanmaktad~r.
ÜRDÜN : Jericho buluntusu yerinde K. M. Kenyon, önemli say~da Neolitik iskeleti meydana ç~ kard~ ; bunlar~n incelenmesine G.
Kurth memur edildi (1955 a, 1955 b; 1957 a, 1957 b; 1958; 1959;
1962). Ayr~nt~l~~bir monografi henüz yay~mlanmam~~t~r. Çok kere
pek k~r~k olan parçalar~n hali, incelemelerini kolayla~t~rmamaktad~r.
Belirli nümuneler, geni~lemelerine sebep olmu~~olan maksatl~~
de~i~meler (bozulmalar) arz etmektedir. Birtak~ m süje'lerin arzetti~i
"brachycephale" l~ k, mümkün bir kültür etkisi gözönünde bulundurularak incelenmelidir. Bu nokta vuzuha kavu~turulmal~d~r.
Baz~lar~~muhtemel olarak Alpin olan bu "brachychephale" lerin
yan~ nda, keramik-öncesi seviye (A çanak-çömleksiz Neolitik), küçük
boylu, "dolychocephale" dar çehre e~iliminde, eski "dolichocephale
tabakay~~hiç ~üphesiz devam ettiren" (G. Kurth, 1959) fertler vermi~tir. Bunlarda Erk-el-Ahmar ya da Mallaha "Natoufien" lerinin, karakterleri zay~flam~~~torunlar~n~~görmek mümkündür.
Daha sonraki (daha yeni) keramik-öncesi tabakalarda (B çanakçömle~i olm~yan Neolitik öncesi), dar ve uzun yüzlü bir "Dolichomorphe" kafatas~~söz konusudur. G. Kurth, burada, bu devrenin

1 48

DENISE FEREMBACH

sonunda, "yeni ~ekillerin" meydana ç~ kt~~~ndan söz etmekte, fakat
bunlar~n ne olduklar~n~~ aç~klamamaktad~r. Öte yandan K. M. Kenyon, bir önceki seviye ile, belki ba~ka "Natoufien" lerin sürükledikleri
"Tahounien" endüstri aras~nda bir kar~~la~t~rma yapmaktad~r. Bu
adamlar~n daha narin olan görünü~leri, —asl~nda, Erk-el-Ahmar ya
da Mallaha tipleri kadar kaba olm~yan— Fallah tipinden "Natoufien"
lerle bir akrabal~klar~~ oldu~una meyl ettirmektedir (D. Ferembach,
1962).
Demek ki bu köye insan yerle~mesine ayr~~ ayr~~iki dalga i~tirak
etmi~~olacak. Bir tanesi, Mallaha köyünde ya~ayanlar gibi kaba tipten
"Natoufien" lerden gelmi~ ; öbürüne, Fallah ma~aralar~nda ya~ayanlar gibi daha narin yap~l~, "Natoufien" ler kat~lm~~~olacaklar.
~RAK: Daha Do~uya do~ru uzakla~~rsak Irak'a var~r~z. Yüz'ler
hakk~nda verilmi~~olan baz~~bilgiler bir yana b~rak~hrsa, Jarmo Neolitik'lerinde yaln~z di~ler incelenmi~tir (A. A. Dahlberg, 1960). Bu
süjelerin ~rk bak~m~ndan yak~nhklar~n~~bu kadar az bilgi eleman~~ile
tespit, zordur. Yazar, "Jarmo, ~rak (Isa'dan önce 675o±500)~n bu ilk
ziraatçilerinin jenetik ve jenetik-olm~yan di~~karakterlerinin, Modern
Akdeniz'liler ve Avrupa kavimleri ile büyük benzerlikleri vard~r.
Ba~kalar~ndan çok Iran'hlarla Hint-Avrupag~lara benzerler ve hiç
bir Mongoloid karakterleri yoktur" diyor.
Tepe Gawra'da bulunmu~~olan kafatas~~ W. M. Krogman ile
W. H. Sassaman taraf~ndan betimlenmi~tir (1959). Bu travay~, ne
yaz~k ki, okuyamad~ k.
Ikisi erke~e biri kad~na ait olmak üzere üç ba~, Tell Hassuna'da
topraktan ç~kar~lm~~t~r. C. S. Coon'un (1950) verdi~i k~sa betimlemeden, üç Oro-afriken'in söz konusu oldu~u anla~~lmaktad~r.
MAN : Son olarak Iran'da duraca~~z. Burada Beli Cave'~n B
kesiminde, ayn~~ ara~t~r~c~, bir erke~in iskeletini meydana ç~karm~~t~r.
Hakk~nda pek az bilgi vermektedir. Gürbüz yap~s~~ ile, belki Öro-afriken'lere yakla~maktad~r.
SONUÇ
Anlatt~klar~m~z~~özetlersek öro-afrikenlerin Anadolu'da hakim
olduklar~n~~tespit ederiz; Ürdün'de Jericho'da, en eski tabakay~~te~kil
etmektedirler; Suriye'de az~nl~ kta olsalar gerek. Tersine, narin Akde-
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niz'liler Anadolu'da azd~rlar. Suriye'de ço~unlu~u te~kil ediyorlar.
Ürdün'de geç olarak, bir ikinci göçmen dalgas~~olarak, Neolitik'te
görünüyorlar.
Ba~ka buluntu yerlerinden gelecek ke~iflerin bu bölgesel da~~lmay~~ do~rulamalar~~ ~üphesiz gereklidir. ~ rak ile Iran'da bulunan
kal~nt~lardan sonuçlar ç~ karmak için yeteri kadar bilgiye sahip de~iliz.
Neolitik'te birlikte ya~ayan narin Öro-afriken'ler ile Akdenizlilerin, "Epipaleolithique" te mevcut iki tip "Natoufien" in incelmi~~
karakterli zürriyetleri olduklar~~kabul edilebilir.
Alpin'lere gelince, bunlara genellikle Kumtepe, Çatal Höyük,
Jericho, Fallah gibi önemli miktarda iskelet vermi~~buluntu yerlerinde
raslanmaktad~r, ve hiç bir zaman pek çok say~da de~ildirler. Men~eleri hakk~nda, Akdeniz'lilerden itibaren bir evrim ileri sürülebilir
(D. Ferembach, 1966).
Alpin'lerin, "Natoufien" de görünmeye ba~lad~ klar~n~~ bat~datalim.

Not: Bibliyografya için bk : Frans~zca metnin sonuna.

