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ANADOLUNUN ESKI SAKINLERINDE
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Dr. MUZAFFER SÜLEYMAN ~EN YÜREK
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Co~rafya Fakültesi Antropoloji Doçenti
Bundan takriben 40 y~ l evvel Neandertal adam~n~n di~lerinde
chambre pulpaire), de~i~ik
di~~özü odac~klar~n~n (cavit pulpaire
_ olmakla beraber, geni~~olduklar~~ mü~ahede edilmi~ti. Di~~özü odac~klar~ n~n geni~lemesinin anthropoid maymunlarla bugünkü insanda bulunmad~~~~farzedildi~inden, bu özellik Homo primigenius'a
(Neandertal adam~ ) has olan bir specialization (özelle~me) say~ld~.
O zaman, bu specialization dolayisiyle ve ba~ka mülahazalarla
Neandertal adam~ n~ n, daha evvelki faraziyelerin aksine olarak,
Homo sapienslerin evriminde bir saf hay~~ temsil edemeyece~i
neticesine var~ld~ . Antropoloji biliminin kendisine bir çok ~eyler
borçlu oldu~u me~hur Ingiliz antropolo~u Sir Arthur Keith ilk önce
bu görü~e taraftar de~ildi, fakat sonradan bunu tamamen kabul
etti. Sir Arthur Keith di~~özü odac~~~~küçük olan büyük az~~ di~leri
Bu rapor 1948 y~ l~nda 15-23 A~ustos tarihleri aras~ nda Belçika'da Brüksel ~ehrinde toplanan üçüncü Milletleraras~~ Antropolojik ve Etnolojik Bilimler
Kongresinde olcunmu~tur. Burada ç~ kan yaz~ m~ zda ha~iyelere baz~~ilaveler yap~ lm~~t~ r.
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(Moler = Molaire) için cynodontism terimini teklif etti. Sir Arthur
Keith di~~özü odac~ klar~~ geni~lemi~~ve di~~çukurlar~~ içinde derin
bir suretde gömülü olan di~lerdeki aksi hale de taurodontism ad ~ n~~
verdi.
Bundan sonra uzun bir zaman antropolo~lar~ n ço~u taurodontism'in bir specialization'u temsil etti~i hususunda hemfikirdiler ve,
bunlara göre, bu hali gösteren fosil insanlar Homo sapiens'lerin
evrim (tekâmül) hatt~~ üzerinde duramazlard ~ . Fakat bilhassa, mutedil derecede taurodontism gösteren, Peking adam~ n~n (Sinanthropus pekinensis Black) ke~finden sonra müteveffa Davidson
Black (1927) ve Franz Weidenreich (1937) z~ t fikirler ojtaya att~lar.
Yani, bundan takriben on y~ l evvel bu hususta iki ayr~~ fikir okulu
vard~ . P. Adloff ve Sir Arthur Keith'in önderlik ettikleri fikir
okulu, taurodontism'in bir specialization karakteri oldu~unu ve bu
özelli~i gösteren fosil insanlar~n Homo sapiens'lerin evriminde bir
safhay~~ temsil edemeyeceklerini iddia ediyorJu. D. Black (1927),
J. C. M. Shaw (1928) ve F. Weidenreich'~ n (1937) önderlik ettikleri
di~er fikir okulu da taurodontism'e iptidai bir karakter gözü ile
bak~ yor ve taurodont fosil insanlar~~ Homo sapienslerin evrim
hatt~ na kabul ediyordu.
Mamafih, taurodontism'in önemi hakk~ nda z~ t fikirlerin ileriye
sürülmü~~olmas~ na ra~men, hiç kimse kâfi bir Primat serisinin
di~~özü odac~ klar~ n~~ tetkik etmemi~ ti. Bu ihtiyaç dolay ~siyle, Primat'lar~n di~ lerini rontgenle tetkik etme~e karar verdim. Bu ilk
etüdde, ço~u infrahuman Primat'lara ve baz~ lar~~ da insana ait
olmak üzere, 90 Primat'~n az~~ di~lerinin rontgeni al~ nd~~ 2. Bu ara~t~rman~ n neticelerini 1939 da ne~rettim (~enyürek, 1939). Bu etüdûmde, eski iddialar~ n aksine olarak, taurodontism'in baz~~ anthropoid maymun cinslerinde oldukça s~ k görüldü~ünü ve Güney
Amerika maymunlar~ nda (Platyrrhinae) çok bulundu~unu gösterdim. Bundan ba~ ka taurodontism'in iptidat insanlar~ n bir karakteristi~i oldu~unu ve Homo sapiens türünün (nev'i) mutedil derecede taurodont bir atadan do~du~unu gösteren delilleri ortaya
koydum.
2 1946-1947 de Amerikaya yapt~~~
m ikinci bir seyahat esnas~ nda American
Museum of Natural History ve U. S. National Museum'da daha baz~~ befrahuman
Primat'lar~ n az~~ di~ lerinin rontgenini ald ~ rd~ m. Bunlar evvelce Harvard'da al
~ nm~~~
olan rontgenlerle birlikte ileride ç~ kacak bir raporumda ne~redilecektir.
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Daha sonra kafataslar~ n~~ tetkik ederken, Anadolunun eski
sakinlerine ait baz~~ büyük az~~ di~lerinin, di~~özü odac~~~ n~n geni~lemesine i~aret eden, büyük gövde k~s~mlar~ na (mine ile köklerin ayr~ld~ klar~~ nokta aras~ nda kalan k~s~ m) sahip olduklar~n~~
tesbit ettim ve bunlar~ n rontgenini ald~ rma~a karar verdim 3. Üç
defada ', muhtelif yerlerden gelen 108 eski Anadolu insan ~ n~ n alt
az~~ di~lerinin rontgeni al~ nd~~ 5. Bu alt çeneler Kalkolitik ça~dan
Ali~ar höyükde Osmanl~~ ça~~ na ait iskân~ n sonuna kadar geçen
zaman~~ temsil etmektedir 6. Yeni gelen birkaç parça hariç 7,
ço~u daimi (sürekli) ve baz~lar~~ da süt (dü~ücü =süreksiz) az~~ di~lerinden müte~ ekkil olan bu seri Ankara üniversitesi Antropoloji
enstitüsünde muhafaza edilen eski ça~lara ait alt çenelerin hemen hemen tamam~ n~~ temsil etmektedir. Bu materyel üzerinde
mufassal bir rapor haz~rlanmaktad~ r ve bu konu ile ilgili bütün
problemler rontgeni al ~ nan di~lerin hepsinin skiagram'lar~ n~~ (rontgen resimleri) ihtiva edecek olan bu raporda gözden geçirilecektir. Bu ön raporda daha ziyade bu ara~t~ rman~ n umumI neticelerini bildirmekle ve Homo sapiens türünde taurodontism
vak'alar~ n~ n gözden geçirilmesiyle iktifa edece~iz. Al~nan skiagram'lar~n bir k~sm~~ bu rapora eklenmi~ tir (levha I). Bu rontgen
resimlerinin okuyuculara eski Anadolu halk~ nda di~~özü odac~~~n~n durumu hakk~ nda bir fikir verece~ini ümid ediyorum.
Di~~özü odac~~~ n~ n hacminin, umumi olarak, inki~af~n~~ tamamlamam~~~di~lerden ya~l~~ ve a~~ nm~~~di~lere do~ru küçüldü~ü görülmektedir. Yani bir büyük az~~ di~inin ömrü esnas~nda bunun
enyürek, 1946), Karahö3 Ma~ at höyük'den gelen taurodont bir di~~ile (~
bulunyük'den ç~ kan eynodont bir ferdin di~leri (~enyürek, 1949) ne~redilmi~~
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di~~özü odac~~~n~ n hacmi tedrici olarak küçülmektedir. CourtneyLyne (1916) bu processus'ü ya~a atfetmekte, Campbell (1925) ise
bunu a~~nman~ n ilerlemesine ba~lamaktad~r. Bir di~in ömrü esnas~nda di~~özü odac~~~n~ n küçülmesi olay~~ bir büyük az~~ di~inin
di~~özü odac~~~n~n büyüklü~ü bir ba~ka di~inki ile kar~~la~t~r~l~rken göz önünde tutulmal~d~ r, zira inki~af~n~~ tamamlamam~~~bir
di~in inki~af etmi~~bir di~le mukayesesi tamamen yanl~~~bir fikir
verebilir. Henüz daha inki~af halinde bulunan genç di~ler aras~ nda da di~~özü odac~klar~~büyüklü~ünün de~i~ik oldu~una burada
i~aret edebiliriz (~ekil 1 ve 2'yi kar~~la~t~ r~n~z). Evvelce de bildirdi~im gibi (~enyürek, 1939), sonunda taurodont -olacak olan
bir di~~inki~af~ na cynodont bir di~i meydana getirecek olan bir
di~den daha büyük bir di~~özü odac~~~~ile ba~lar. Bir di~in ömrü
esnas~nda di~~özü odac~~~n~ n küçülmesi meselesi gelecek raporda
etrafl~~ bir ~ekilde ele al~nacakt~r.
Di~~özü odac~~~n~ n hacminin, umumi olarak, alt birinci büyük
az~dan üçüncü alt büyük az~~ di~ine do~ru artt~~~~görülmektedir.
Böylece, muhtelif fertlerin di~~özü odac~ klar~n~ n büyüklükleri aras~nda bir kar~~la~t~rma yapar iken yaln~ z büyük az~~ serisinde
ayni numaray~~ ta~~yan di~ler birbiriyle mukayese edilmelidir.
Mesela alt birinci büyük az~~ alt birinci büyük az~~ ile, vesaire.
Anadolunun eski sakinleri aras~ nda hem cynodont ve hem de
taurodont di~ler mevcuttur. Bütün seri göz önünde tutulursa, di~lerin ekseriyeti cynodont olmakla beraber, bunlar~n yine büyük bir
k~sm~~taurodontism göstermektedir. Bu rapora eklenmi~~olan levhada hem cynodont ve hem de taurodont di~ler gösterilmi~tir.
Okuyucular bu resimleri birbiriyle kar~~la~t~rmal~d~r. Anadolunun
eski sakinlerinde bulunan taurodontism mutedil derecededir ve ~ekil
9 da gösterilen genç bir fertde görülen geni~~di~~özü odac~klar~ n~n
hacmi bu serinin hemen hemen en büyü~üdür.
~imdi Homo sapiens türünde, halihaz~ r ve fosil, taurodontism'in mevcudiyetini k~ saca gözden geçirebiliriz. G. S. Miller,
1918 y~l~ nda, taurodontism'in Amerika yerlileri ve eski M~s~rl~lar
aras~nda mevcut oldu~unu göstermi~ti. Taurodontism'in ad~~ geçen
bu kavimlerde ve bunlardan ba~ka, orta ça~~Avrupal~larm~~temsil
eden, eski Izlandal~ larda mevcut oldu~unu ben de mü~ahede ettim
(~enyürek, 1939). Ayr~ ca, J. C. M. Shaw (1928-1931) taurodontism'in
baz~~Güney Afrika yerlilerinin yüzde otuzunda bulundu~unu gös-
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termi~tir. Taurodontism Güney Afrikada Mapungubwe'den ç~kar~lan
kafataslar~ nda da bulunmaktad~ r (FoucM, 1937, na~ir). Zikredilen
misaller taurodontism'in izlerinin bugünkü Avrupan~ n d~~~ nda el'an
bulundu~unu gösterme~e kâfi gelecektir. Gerçekten, taurodontism
baz~~ kavimlerde oldukça s~ k görülmektedir.
Fosil Homo sapienslere gelince, J. C. M. Shaw (1928) Güney
Afrikan~ n fosil Boskop ve Strandlooper tiplerinde taurodontism'in
varl~~~n~~ göstermi~~bulunmaktad~ r. Keza Choukoutien'de yukar~~
ma~rada ( upper cave ) bulunmu~~olan fosil Homo sapiens de
mutedil derecede taurodont'dur (Bak: Weidenreich, 1937, levha
XXXIII, ~ekil 323). Wadjak adam~ n~n di~~özü odac~ klar~~ da bugünkü
Avrupal~ lannkinden büyüktür (Bak: Weidenreich, 1937, levha
XXXIII, ~ ekil 316). Fosil Obercassel kad~ n~ nda da, bir tarafta,
ayni büyüklükte olmas~~ muhtemel olan, di~~özü odac~ klar~~ görülmektedir (Bak: Bonnet, 1919, levha XV, ~ ekil 44). Di~er taraftan,
fosil Galley Hill ve Combe Capelle adamlar~, di~leri a~~nm~~~ve böylece di~~özü odac~klar~n~ n hacmi muhtemel olarak küçülmü~~olmakla
beraber, cynodontism göstermektedir. Literature'de nisbeten büyük
di~~özü odac~ klar~~ gösteren daha ba~ ka fosil insan numuneleri de
mevcut olmakla beraber, burada vermi~~oldu~umuz misalIer mutedil
derecede bir taurodontism'in hiç olmazsa baz~~fosil Homo sapiens'lerde bulundu~unu gösterme~e kâfi gelecektir.
Netice
Anadolunun eski sakinleri aras~ nda, di~lerin ekseriyeti cynodont
olmakla beraber bunlar~ n henüz daha büyük bir yüzdesi mutedil
derecede taurodontism göstermektedir. Keza, taurodontism, halihaz~ r
ve fosil, ba~ ka Homo sapiens'lerde de bulunmaktad~r.
Bu raporun ba~~ nda söyle.di~imiz gibi, taurodontism gösteren
fosil insanlar~ n Homo sapiensgerin filojenisinde bir safhay~~temsil
edemiyece~i hakk~ ndaki eski hipotez bu karakterin anthropoid
maymunlarda ve bugünkü insanlarda bulunmad~~~~faraziyelerine
dayan~ yordu. Fakat ~imdi bu faraziyelerin her ikisinin de yanl~~~
oldu~unu biliyoruz.
Di~er taraftan, elimizdeki vak ~alar Homo sapienslerin mutedil derecede taurodont bir atadan do~du~una ve türün evrimi
esnas~ nda di~~özü odac~ klar~n~ n hacminin küçülmü~~oldu~una i~aret
etmektedir. Fakat bu küçülme hadisesinin bütün insan ~ rklannda

220

MUZAFFER SÜLEYMAN SENYOREK

ayn~~ h~zla ilerlemedi~i a~ikârd ~ r ; zira baz~~ ~ rklar henüz daha mutedil derecede bir taurodontism'in izlerini muhafaza etmektedirler,
yahut hiç olmazsa yak ~ n bir tarihe kadar muhafaza etmi~lerdir.
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