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Dinozorlar›n
Öyküsünde Kay›p
Halka Tamamlan›yor mu?
Dinozor fosillerinin ilk bulundu¤u
zamanlardan bu yana dinozorlarla
kuﬂlar›n akrabal›¤› konusunda pek
çok farkl› görüﬂ ileri sürüldü. Her yeni
bulgu, bilim dünyas›nda yeni rüzgârlar
esmesine neden oldu. 1990’lardan bu
yana da paleontologlar›n ço¤u, kuﬂlar›
“yaﬂayan dinozorlar” olarak kabul etme e¤ilimi gösterdiler. Ancak yine de
bu görüﬂü destekleyen kan›tlar yeterli
de¤ildi. ﬁimdi durum biraz de¤iﬂti. Bir
grup araﬂt›rmac›, son on y›l içinde
Çin’in Liaoning bölgesinde bulunan
birtak›m fosillerin, bu kay›p halkay› bir
ölçüde tamamlayaca¤› görüﬂünde.
Saksa¤an boyutunda bir kuﬂ düﬂünün. Geniﬂ kanatl› ve uzun kuyruklu.
Tüyleri, bugünkü kuﬂlar›nkine benziyor. Ancak kemikli kuyru¤u, parmaklar›n›n ucundaki t›rnaklar› ve keskin diﬂlerinin varl›¤›yla günümüz kuﬂlar›ndan
epeyce farkl›. Bundan 150 milyon y›l
önce yaﬂam›ﬂ bu kuﬂ, bir Archeopteryx
ve kuﬂlar›n evriminde bilinen en eski ve
en temel basamaklardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak ani bir ﬂekilde soyunun ortadan kalkt›¤› düﬂünülen bu kuﬂun, “modern kuﬂlar›n” atas› olmad›¤›na da kesin gözüyle bak›l›yor. Araﬂt›rmac›lara göre, uçmaya uygun kaslar› olsa da Archeopteryx iyi bir uçucu de¤ilmiﬂ. Yine de geniﬂ kanatlar› ve uzun
kuyru¤u, havada kolayl›kla manevra yapabildi¤ine ve dengede kalabildi¤ine
iﬂaret ediyor.
2004’te bir grup biliminsan›, Archeopteryx fosilini ayr›nt›l› olarak incelemek amac›yla bilgisayar görüntüleme
yöntemi kullanarak, içinde bir zamanlar beyin, göz ve kulaklar bulunan kafatas› parças›n›n 1300 görüntüsünü ald›lar. Bu görüntülerden yararlanarak
oluﬂturduklar› üçboyutlu modele göre,
Archeopteryx’in dinozorlar›nkinden
daha büyük bir beyne sahip oldu¤unu
belirlediler. Bu model, beynin üçte birlik bölümünün görmeyle ilgili oldu¤unu aç›¤a ç›kard›. Beynin di¤er geliﬂmiﬂ
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le ilgili görünüyordu. Ayr›ca kuﬂlar›nki
gibi karmaﬂ›k bir iç kulak yap›s› vard›.
Tüm bu bulgular sonucunda, Archeopteryx’in gözlerinin büyük ve görüﬂ aç›s›n›n da geniﬂ oldu¤unu göz önünde
bulundurarak, uçmak için gereken
denge, uzaysal alg›, eﬂgüdüm ve keskin bir iﬂitme duyusuna sahip olduklar›na karar verdiler.
Kuﬂlar›n, uçabilmek için uçuﬂa uygun bir vücut yap›s›na sahip olmaktan
baﬂka görüﬂ becerilerinin ve iﬂitme duyular›n›n da iyi geliﬂmiﬂ olmas› gerekiArcheopteryx
fosili

yor. Örne¤in, yüksekten uçan kuﬂlar›n
gözleriyle kulaklar›ndan ald›klar› bilgiler, uçmak için koku duyular›na göre
daha çok gerekli. Araﬂt›rmac›lar›n görüntüleme sonucunda elde ettikleri
bulgular da bu görüﬂü destekliyor.
Çünkü kafatas›n›n içindeki izler, kulak-göz eﬂgüdümünü sa¤lamakla görevli orta beyin bölgesinin daha büyük
oldu¤unu gösteriyor. Üstelik koku duyusuna iliﬂkin sinir sistemi bölümü de
çok küçük. Ayr›ca Archeopteryx’in
beyninin korteks (kabuk) bölümünün
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‹ki aya¤› üzerinde yürüyen bir dinozor türü olan Velociraptor’un beyin büyüklü¤ünün Archeopteryx’inki ve
kuﬂlar›nkiyle karﬂ›laﬂt›rmas›.

büyük oldu¤u da saptanm›ﬂ. Bu bölüm, uçuﬂ s›ras›nda tüylere ba¤l› sinir
uçlar›nca al›nan rüzgâr bas›nc› gibi bilgileri iﬂlemeye yarad›¤›na göre, Archeopteryx, bu yolla al›nan uyar›lara ba¤l› olarak uçuﬂ s›ras›nda vücudunun duruﬂunu ayarl›yor olabilir. Araﬂt›rmac›lar, Archeopteryx’in fosillerinde tüylerin varl›¤› belli olmasayd›, en baﬂtan
onun, kuﬂ yerine bir dinozor olarak
kabul edilmiﬂ olaca¤›n› düﬂünüyorlar.
Tüyleri, diﬂleri, t›rnaklar› derken, anlaﬂ›lan o ki Archeopteryx, dinozor-kuﬂ
tart›ﬂmalar›nda bir süre daha yerini
koruyacak.

Çin’de Bulunan
Tüylü Dinozorlar
Araﬂt›rmac›lar›n elde etti¤i bulgulara göre dinozorlarla kuﬂlar›n epeyce
benzer özelli¤i var. Ancak bu benzerArcheopteryx

likler, akrabal›k iliﬂkisini kesinleﬂtirmeye yeterli görülmemiﬂ ve daha güçlü
kan›tlar›n gerekti¤i, bilim dünyas›nda
s›k s›k vurgulanm›ﬂ. Son on y›l içinde
de Çin’in Liaoning bölgesinde bulunan
kimi fosiller, dinozorlarla kuﬂlar›n akrabal›k iliﬂkisini kan›tlamaya bir ad›m
daha yaklaﬂmay› sa¤lam›ﬂ. Buradaki
çal›ﬂmalar›, Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi, Beijing’deki (Çin) Omurgal› Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü ve Tianjin (Çin) Do¤a Tarihi Müzesi’nden araﬂt›rmac›lar ortaklaﬂa yürütüyorlar. Çin’in Liaoning bölgesi, paleontologlar için hazine say›labilecek
bir bölge. Çünkü bölgede çok say›da
fosil var. Bu fosillerin en önemli özelli¤iyse canl›lar›n yaln›zca kemiklerinin
de¤il, yumuﬂak dokular›n›n da çok iyi
korunmuﬂ olmas›. Böylece bu kadar eski bir dönemde yaﬂam›ﬂ canl›lar›n özellikleri ve oradaki ekosistem hakk›nda
epeyce bilgi edinilebiliyor. Peki, Liao-

Londra Do¤a Tarihi Müzesi’nden paleontolog
Angela Milner, Texas Üniversitesi’nden Dr. Timothy
Rowe’la birlikte bilgisayarl› görüntüleme ayg›t›nda
Arcehopteryx’in kafatas› parças›n›n çok say›da
görüntüsünü ald›lar.

Archeopteryx’in kafatas› parças›n›n görüntülenmesi
sonucunda elde edilen model, onun, kuﬂlarla dinozorlar aras›nda bir geçiﬂ oldu¤unu gösteriyor.

ning’de neden bu kadar çok fosil var
ve neden bu kadar iyi korunmuﬂlar?
Bölgede çok zengin bir canl› çeﬂitlili¤i
varl›¤›n› sürdürüyorken, yaklaﬂ›k 130
milyon y›l önce birtak›m yanarda¤ etkinlikleri olmuﬂ. Çok say›da canl› bir
anda, yanarda¤lardan püsküren küllerin alt›nda kalm›ﬂ. Bu kül, yaln›zca karadaki canl›lar›n de¤il, göl ve akarsular›n da üzerine çökerek her yeri kal›n
bir örtü gibi kaplam›ﬂ. Bunun sonucunda da buradaki tüm canl›lar, bugün
kolayca incelenmelerine olanak sa¤layacak kadar iyi bir ﬂekilde korunmuﬂlar. Çünkü her ﬂey o kadar k›sa sürede
gerçekleﬂmiﬂ ki yanarda¤ külünden
oluﬂan bu “battaniye” bir anda ölen bu
canl›lar›n oksijenle temas etmesini önlemiﬂ. Buna ba¤l› olarak, canl›lar, çürümeye f›rsat olmadan fosilleﬂmiﬂler ve
normalde çürümeyle ortadan kalkacak
olan dokular korunmuﬂ. Öyle ki fosillerde tüyler, bal›k pullar›, böcek kanatlar›, çiçek parçac›klar› bile kolayl›kla
görülebiliyormuﬂ. Hatta kimi bölgelerde fosillerin içindeki canl›lar üçboyutlu
olarak korunabilmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar›n
“Jehol Orman›” ad›n› verdikleri bölgenin dinozor araﬂt›rmalar›na yön veren
yan› da, burada çok say›da tüylü dinozor fosilinin bulunmuﬂ olmas›.
Liaoning’de bulunan tüylü fosillerin bir k›sm› Tyrannosaurus’lara ait.
Uzun y›llar boyunca Tyrannosaurus’laKas›m 2005
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Tyrannosaurus’lar s›cakkanl› hayvanlarsa, yavrularda tüylerin bulunmas› vücudun ›l›k tutulmas› aç›s›ndan önem taﬂ›yabilir. Ancak hayvan büyüdü¤ünde
bu tüylere gereksinimi kalmayabilir. Bu nedenle erginleﬂmiﬂ bir T. rex tüylerini döküyor olabilir.

r›n, kertenkele ya da timsah benzeri bir
yap›da olduklar› ve derilerinin de iguanalar›nki gibi kabarc›klar ve pulsu yap›larla kapl› oldu¤u düﬂünülüyordu.
Son y›llarda Çin’de elde edilen fosil kan›tlar, Tyrannosaurus’lar›n kuﬂlarla ortak özelliklerinin, düﬂünüldü¤ünden
daha fazla oldu¤unu gösteriyor. ‹çi boﬂ
kemikler, ön tarafta yer alan ve üç parmaktan oluﬂan ayaklar, gö¤sün ön taraf›nda yer alan lades kemi¤i bu özelliklerin yaln›zca bir k›sm›. Fosil kay›tlara göre, Tyrannosaurus benzeri dinozorlar bundan 145 milyon y›l önce
Dünya’da yaﬂam›ﬂlar. Bundan yaklaﬂ›k
65 milyon y›l önce de di¤er birçok dinozor türüyle birlikte yok olmuﬂlar. Bilinen en eski Tyrannosaurus türü Dilong paradoxus. 2004 y›l›nda Liaoning’de bulunan Dilong paradoxus fosili, en az›ndan kimi Tyrannosaurus’lar›n da tüyleri oldu¤unu düﬂündürtmüﬂ.
Çünkü bu fosilin k›l ya da içi boﬂ tüplere benzer tüyleri oldu¤u saptanm›ﬂ.
Yaklaﬂ›k 1,5 m uzunlu¤undaki Dilong
paradoxus, 128 – 139 milyon y›l önce
yaﬂam›ﬂ ve kuﬂlarla en yak›n akraba
olan ilkel Theropod’lara benziyor. Bugün paleontologlar, Theropod’lar›n ço¤unun tüyleri oldu¤unu düﬂünüyorlar.
Asl›nda Dilong paradoxus’tan daha öncesinden bilinen ve kuﬂ olmamakla bir-

Gerçek uçma tüylerine sahip bilinen ilk dinozor, yine Çin’de bulunan Caudipteryx.
Uçma tüyleri, Caudipteryx’in yaln›zca kuyruk bölgesinde bulunuyor, ancak bunlar›n daha çok gösteri amac›yla
kullan›ld›klar› düﬂünülüyor.

likte tüylü olan ilk dinozor fosili, Sinusauropteryx’e ait. Hem Dilong paradoxus’un hem Sinusauropteryx’in tüyleri
basit yap›l›. Modern kuﬂlar›n tüylerine
benzeyen Caudipteryx gibi türler de
var. Hem basit yap›l› hem de modern
kuﬂlar›n tüylerine benzeyen tüylerin fosillerde görülmesi, araﬂt›rmac›lara tüylerin birkaç aﬂamada evrimleﬂti¤ini düﬂündürüyor. Bu düﬂünceye göre, basit
yap›l› olarak adland›rd›¤›m›z, içi boﬂ k›l
benzeri tüyler vücut s›cakl›¤›n› korumaya yar›yormuﬂ. Bu tüyler zaman
içinde özelleﬂerek farkl› tipler halinde
çeﬂitlenmiﬂler. Tüylerin vücut s›cakl›¤›n› korumaya yönelik bir iﬂlevleri gerçekten varsa, bu durumun dinozorlar›n
s›cakkanl› canl›lar olduklar›n› destekleyen bir kan›t olaca¤› düﬂünülüyor;
özellikle de kuﬂlarla yak›n akraba olanTüylü dinozorlarda
tüyler, k›l ya da içi boﬂ
bir tüp gibiydi ve
k›nlar› yoktu. Ayr›ca
simetrik yap› sergilemiyorlard›. Bu tip tüyler,
uçuﬂa uygun de¤il.
Uçuﬂu kolaylaﬂt›ran
gerçek kuﬂ tüyleri, t›pk›
bir uçak kanad› gibi
asimetrik yap›ya sahip.
Archeopteryx’in tüyleri
de böyleydi.

Dilong paradoxus,
Çin’de bulunan tüylü
dinozorlardan biri.

Zuhal Özer

K›l benzeri
tüy

Simetrik
tüy
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lar›n›n. Kimi dinozorlar›n da kuyruklar›nda ve ellerinin arkas›nda uzun tüyleri oldu¤u saptanm›ﬂ. Bu tüylerin, uçuﬂla iliﬂkili olmad›klar› ve gösteri amac›yla kullan›l›yor olabilecekleri tahmin
ediliyor.
Dilong paradoxus gibi daha önceki
dönemlerde yaﬂam›ﬂ Tyrannosaurus’lar›n tüyleri basit yap›l› olsa da, daha
sonra yaﬂam›ﬂ olan Tyrannosaurus’lar›n tümü tüylü de¤ildi. Araﬂt›rmac›lar,
bunu s›cakkanl›l›k ve vücudun yüzey
alan›n›n geniﬂli¤iyle iliﬂkilendiriyorlar.
Buna göre, büyük vücutlu ve s›cakkanl› bir hayvan, yüzey alan›yla iliﬂkili olarak daha çok ›s› veriyor. Bu nedenle
filler ve gergedanlar gibi memelilerin
tüyleri daha az. Çünkü fazla ›s›y› verimli bir ﬂekilde d›ﬂar› vermeleri gerekiyor. Bundan 60 – 70 milyon y›l önce
yaﬂam›ﬂ olan Tyrannosaurus rex, bir
Afrika filinin büyüklü¤ündeydi. Bu büyüklükte bir hayvan›n vücudunun tüylerle kapl› olmas›n›n pek bir yarar›
yok. Bulgular, erginleﬂmiﬂ bir T. rex’in
derisinin pullarla kapl› oldu¤unu gösteriyor. Araﬂt›rmac›lar, T. rex’in gerçekten s›cakkanl› bir hayvan olmas›
durumunda yumurtadan yeni ç›kt›¤›nda ve henüz birkaç kilogram a¤›rl›¤›ndayken, vücudunun tüylerle kapl› olabilece¤ini ve bunu zamanla dökmüﬂ
olaca¤›n› ileri sürüyorlar. Bu tip tüylerin de yaln›zca vücut s›cakl›¤›n› korumaya yarad›¤›n› düﬂünüyorlar.

Asimetrik
tüy
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