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Antropoloji
Sm 4 fosil kafatas› (ortada), Java’da daha önce bulunmuﬂ
olan Sangiran (solda) ve Ngandong (sa¤da) adamlar›
aras›nda bir geçiﬂ formu

Geçiﬂ Döneminde Java Adam›
Endonezya’n›n Java adas›nda keﬂfedilen yeni bir fosilin, insan›n ilkel atalar›ndan Homo
erectus’tan modern insana do¤ru bir ara ad›m
oldu¤u düﬂünülüyor. Antropologlara göre, Pleistosen devrine (günümüzden 1,8 milyon – 10

000 y›l öncesi) ait oldu¤u belirlenen fosil, “Java Adam›” diye de bilinen Asyal› H. erectus’un
ilk örne¤iyle, daha sonraki örnekleri aras›nda
yer al›yor. Fosil, tümüyle korunmuﬂ bir kalvaryum (üst kafatas› ya da beyin kab›). Afrika’da

Rutgers Üniverstesi’nden (ABD) Robert J. Blumenschine yönetiminde bir grup Amerikal›, ‹ngiliz, Tanzanyal› ve Güney Afrikal› antropolog taraf›ndan Olduvai’de bulunan ve OH 65 ad› verilen
insan kal›nt›lar›, bir yandan insan atalar›n›n yaBat› Afrika’da Tanzanya’da bulunan Olduvai
ﬂam tarzlar› konusunda bilgi sa¤larken, bir yanvadisi, kelimenin tam anlam›yla bir hominid madan da hominin türleri konusunda kabul görmüﬂ
deni. Hominid, ﬂimdiye kadar 20. yüzy›l antropovarsay›mlar› zorluyor. OH 65 (Altm›ﬂ beﬂinci Olloglar›nca insanlar›n ilkel atalar› için kullan›lan
duvai Hominini demek) fosili, diﬂleri neredeyse
bir terimdi. Ancak moleküler analizler insanlarla
tamam olan bir üst çene kemi¤iyle baz› kafatas›
insans›maymunlar›n genetik farkl›l›klar›n›n son
parçalar›. Araﬂt›rmac›lar, kal›nt›lar›n 1.942 ile
derece küçük oldu¤unu ortaya koyunca, fosille1.785 milyon yaﬂlar› aras›nda oldu¤unu hesapl›rin insana daha yak›n özellik gösterenlerini “hoyorlar. Eski bir göl taban›nda, bir dere yata¤› yaminin” diye s›n›fland›rmaya baﬂlayanlar ço¤ald›.
k›nlar›nda bulunan fosiller, Homo habilis diye tan›mlanan bir hominin s›n›f›na ait görünüyor. Ancak araﬂt›rmaSomali
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daha önce keﬂfedilmiﬂ olan H. erectus kafataslar›na göre daha yass› olan beyin kab›, iç hacmi
bak›m›ndan ötekilerden fazlaca farkl› de¤il. Kafatas› kemikleri aras›ndaki boﬂlu¤un derecesi,
fosilin sahibinin büyük bir olas›l›kla genç ya da
orta yaﬂl› bir erkek oldu¤unu ortaya koyuyor.
Beyin kab›n›n hacmi, 1006 santimetreküp olarak ölçülmüﬂ. Antropologlar, beyin kab›n›n biçiminin, bulunamayan alt yüz kemiklerinin görece uzun oldu¤unu gösterdi¤i görüﬂünde. Java
adas›n›n ortas›ndaki Sambungmacan bölgesinde keﬂfedildi¤i için k›saca “Sm 4” olarak tan›mlanan fosilin en önemli özelli¤i, kendisinden
öncekilere k›yasla beyin kökü bölgesinin daha
hareketli olmas›. Bu, modern insanda oldu¤u
gibi baﬂ›n daha büyük hareketlerle öne ve arkaya oynat›labilmesini sa¤l›yor. Sm 4’teki bu özelli¤in modern insanla (Homo sapiens) neredeyse ayn› oldu¤unu kaydeden araﬂt›rmac›lar, bunun, kafatas› biçiminin baﬂ›n biçiminden ba¤›ms›z olarak geliﬂti¤ine iﬂaret oldu¤unu
söylüyorlar.
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oldu¤u düﬂüncesini destekliyor. Bu durumda insan atalar›n›n san›landan daha eski bir tarihte
gezgin bir yaﬂam biçimini benimsemiﬂ olduklar›
ortaya ç›k›yor.
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