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Anadolu’da
Geçmiﬂin ‹zinde
Anadolu, 65 milyon y›l öncesinden
günümüze uzanan bir hikaye. Ondan
öncesi sular alt›nda geçen bir dönem.
65 milyon y›l önce, yer hareketleri sonucu Tetis denizinin ortas›ndan yükselen Anadolu’da, günümüze gelinceye
kadar da çok say›da deprem, yanarda¤
gibi jeolojik olay yaﬂand›. Her bir hareket sonucu da günümüzdeki biçimini
ald›. Bu süre içinde çok say›da canl› da
yaﬂad›. Bu canl›lardan baz›lar›n›n soyu
tükenirken, baz›lar› da de¤iﬂen koﬂullara uyum sa¤layarak günümüzdeki biçimlerine dönüﬂtü...
1000 y›la yak›n bir zamand›r üzerinde yaﬂad›¤›m›z bu topraklarda acaba bizden önce hangi canl›lar vard›?
Bitki örtüsü, iklim nas›ld›? Bu sorular›n yan›tlar›n› paleontoloji, paleoekoloji gibi jeolojiye ba¤l› disiplinlerle antropoloji bilim dal› araﬂt›r›yor. “Tarih öncesine yolculuk” olarak da adland›rabilece¤imiz bu araﬂt›rmalar ülkemizde
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de yap›l›yor. Anadolu jeolojik, iklimsel
ve ekolojik yap›s› nedeniyle birçok
canl›ya ev sahipli¤i yapm›ﬂ, yapmaya
da devam ediyor. Dolay›s›yla araﬂt›rmac›lar için de bulunmaz bir çal›ﬂma
alan›. Antropoloji araﬂt›rmalar› da bu
alanlardan biri. Antropoloji konusunda ülkemizde, dünya çap›nda araﬂt›rmalar ortaya konuyor. Bu araﬂt›rmalardan biri de Sivas Hayranl› - Haliminhan› kaz›lar›. 1993 y›l›nda belirlenen
bölgedeki kaz›lar, 1995’ten bu yana
Prof. Dr. Erksin Güleç ve ekibi taraf›ndan yap›l›yor. Kaz› yeri, Sivas-Ankara
karayolu üzerindeki Hayranl› yol ayr›m›n›n do¤usunda bulunan, VallesiyenTuroliyen (8-10 myö) yaﬂ›yla tarihlendirilen, geniﬂ bir alan. Alan, yap› olarak k›rm›z› çamurtaﬂ›, marn (kil ve kalsiyum karbonat kar›ﬂ›m› bir yap›) ve
çak›ltaﬂ›-kumtaﬂ› çökellerinden oluﬂuyor. Omurgal› fosilleri k›rm›z› çamurtaﬂ› ve yeﬂil kireçtaﬂ› çökelleri içinde bu-

lunmuﬂ.
Anadolu’da 10-15 milyon y›l öncesinde yaﬂayan hayvanlara bakt›¤›m›zda, günümüzün tropik bölgelerinde yaﬂayan hayvanlar›n benzerlerinin yaﬂad›¤› görülüyor. Buluntular›n en ilginç
hayvanlar›ysa atlar›n atas› olarak kabul edilen Hipparion, gergedanlar›n
atas› olarak kabul edilen Ceratotherium, zürafalar›n atas› olarak kabul edilen Paleotragus, fillerin atas› olarak
kabul edilen Choerolophodon. Bunun
yan›nda boynuzlugillerin (antilop, ceylan vb.), domuzlar›n, kemiricilerin, oklu kirpilerin de atalar› olarak kabul
edilen türlere rastland›. Daha do¤rusu
bu cins ya da türlere ait kafatas›, üst
ve altçene, diﬂler ve uzun kemiklerden
oluﬂun fosiller bulundu. Buluntular›n
temizlik, onar›m ve bilimsel tan›mlama
çal›ﬂmalar› Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih - Co¤rafya Fakültesi Antropoloji
Bölümü, laboratuvar›nda yap›l›yor.
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Modern Safkan
Przewalski at› (Equus caballus
przewalski)

At›n Evrimi
Holosens Filogeni
Equus
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kemikleri

Pliosen
Hipparion

Miyosen

En dikkat çeken buluntu Hipparion denen üç toynakl› bir at. Hipparion’un kökeninin Eosen (50-34 myö)
dönemine kadar uzand›¤› tahmin ediliyor. Atlar›n en eski fosil kay›tlar› Kuzey Amerika’da bulundu¤undan buradan köken ald›klar›, Avrasya k›tas›naysa daha sonra geçtikleri düﬂünülüyor.
11 milyon önce Bering Bo¤az› bölgesinde deniz çekilmesi sonucu oluﬂan
kara köprüsü yoluyla bu geçiﬂin sa¤land›¤› tahmin ediliyor. ‹lginç olan,
at›n geçirdi¤i evrimsel süreç. Bu süreçteki ilk hayvan tilki büyüklü¤ünde
olan Eohiphus (Hyracotherium). Eohippus’un ön ayaklar›nda 4, arka ayaklar›nda 3 parmak var. Bunun yan›nda
ön ayaklarda 1, arkada 2 körelmiﬂ
parmak daha bulunur. Bu da 5 parmakl› bir atadan köken ald›¤›n›n göstergesi. Eohippus’tan sonra, Oligosen’de (34 - 23 myö) Mesohippus ortaya ç›kt›. Koyun büyüklü¤ünde olan bu
türün ön ve arka ayaklar›nda 3’er parmak bulunur ve orta parmak di¤erlerine göre daha fazla geliﬂmiﬂtir. Bundan
sonra görülen Miohippus’ta ayaklar biraz daha de¤iﬂmiﬂ bulunuyor. Miyosenin (23 -5 myö) baﬂlar›nda Moryhippus, ortalar›nda Parahippus ve Hypohippus yaﬂad›. Bunlarda orta parmak
tüm vücut a¤›rl›¤›n› taﬂ›makla birlikte,
yanlarda iki küçük parmak daha var.
Bunlar›n boyu gittikçe büyümüﬂ olup
90-120 cm kadard›. Daha sonra Pliyosende (5-1,8 myö), biraz daha günümüz atlar›na benzeyen Pliyohippus yaﬂad›. Her aya¤›nda tek parmak olan bu
at›n diﬂleri çi¤nemeye daha uygun haldeydi. Pliyohippus türünden Hipparion ve Equus olmak üzere iki farkl› tür
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ortaya ç›kt›. Hipparion türleri sonradan ortadan kalkarken, Equuslar günümüz atlar›n›n kökenini oluﬂturdu.
Hipparion fosillerinin en sonuncusu
daha do¤rusu en son bulunan, 3,4 -2,6
milyon y›l yaﬂ›nda Gülyaz› (Sivas) bölgesinde bulundu. Günümüzde yabani
olarak yaﬂayan tek at 120 cm yüksekli¤indeki Equus prezewalski’dir. Mo¤olistan’da yaﬂar.
Gazellalar›n ise Asya’dan Anadoluya geçtikleri, buradan da Avrupa ve Afrika’ya yay›ld›klar› tahmin ediliyor. Bu
kaz›da bulunan en eski Gazella’n›n yaﬂ›ysa 10,08 milyon y›l. Microstonyx

(domuz) s›kl›kla rastlanan bir buluntu.
Miyosenin sonuna kadar yaﬂam›ﬂ, ondan sonraysa yok olmuﬂ. Buluntularda
gergedan fosillerine de rastland›. Birkaç farkl› türü içeren gergedanlardan
Ceratotherium cinsi, en fazla bulunan
fosil. Miyosenin sonunda yok olmuﬂlar. Miyosenin sonunda yaﬂam›ﬂ olan
ve filin atas› olarak kabul edilen Proboscidae ailesinin üyelerinin fosilleri
de bulundu.
Hayranl›-Haliminhan› bölgesinde
büyük memeliler d›ﬂ›nda çok say›da
küçük memeli de bulundu. Kemiriciler
tak›m›na ait Progonomys, Byzantinia,
Parapodemus ve Pliopetaurista en çok
bilinenleri. Progonomysin ilk ortaya ç›k›ﬂ›, Pakistan’da yaklaﬂ›k olarak 12,3
milyon y›l öncesinde. Anadolu’dan ilk
buluntuysa 10,135 milyon y›l öncesine
ait çökellerde ortaya ç›kt›. ‹spanya’da
9,7 milyon y›l öncesine ait fosiller bulundu. Eldeki fosil kay›tlara göre bu
cinsin 2 milyon y›l kadar bir sürede Pakistan’dan Anadolu’ya, sonra da 400
bin y›l kadar bir sürede Anadolu’da ‹spanya’ya ulaﬂt›¤› sonucuna var›labilir.
Byzantinia cinsi de Do¤u Akdeniz buluntular› içerisinde ortak ve s›kl›kla
rastlanan bir fosil. Parapodemus’un
Türkiye ve Yunanistan’da birkaç bölgeden fosil kay›tlar› var. Ancak, Orta
Avrupa’da daha eski kay›tlar› oldu¤unOcak 2008
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dan Balkanlara kuzeyden göç etti¤i
düﬂünülüyor. Pliopetaurista cinsine ait
fosillerse Anadolu’da 11 milyon y›l öncesine dayan›r.
Bu kaz›dan ﬂimdiye kadar elde edilen bulgulardan, Anadolu’da bir zamanlar zürafa, gergedan, fil, üç toynakl› at gibi art›k günümüzde yaﬂama-

Anadolu’da Durum
Kaz›daki buluntular›n incelendi¤i, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarif-Co¤rafya Fakültesi Antropoloji
laboratuvar›na gittik. Laboratuara girdi¤inizde masa üzerinde duran fosiller sizi milyonlarca y›l geriye götürüyor. Laboratuarda Anadolu’nun tarih öncesi dönemine ait araﬂt›rmalar yapan Prof. Dr. Erksin Güleç’e sorduk...
BTD: Anadolu’nun paleoantropolojik aç›dan
önemi?
Prof.Dr. Erksin Güleç: Anadolu arkeolojik ve
yaz›l› tarihe göre kültürlerin beﬂi¤i olarak bilinir.
Ancak, Anadolu tarihi sadece bununla s›n›rl› de¤il.
Milyonlarca y›l öncesinden günümüze, tarih öncesi
yasam›n kay›tlar› olan fosilleri kayaç tabakalar› aras›nda gizlemekte. Fosillerden ö¤rendi¤imiz kadar›yla, Anadolu, milyonlarca y›l içinde birçok canl›n›n
ilk evrimleﬂti¤i, baz›lar›n›nsa göç yollar› üzerinde
yer ald›¤› bir co¤rafya. Bu nedenle, insan atalar› da
dahil olmak üzere, geçmiﬂinde birçok canl›n›n evrimine ve göçlerine tan›kl›k etmiﬂ Anadolu, paleoantropolojik aç›dan, insan›n Afrika’dan dünyan›n di¤er yerlerine da¤›l›m›n› anlamak bak›m›ndan son
derece önemli bir co¤rafya.
BTD: Anadolu’da hominoid ve hominid bulgular
var m›? Varsa bunlar neler?
EG: Hominoidea, kuyruksuz maymunlar› içeren
bir üst-aile. Hominoidlerin bilinen ilk üyesi Kenya’da keﬂfedilmiﬂ ve Erken Miyosen döneme yani
25-17 milyon y›llar› aras›na tarihlendirilmiﬂ Proconsul’dur. Bu canl› yaln›zca Afrika’da, ya¤mur ormanlar›na benzer bir ekolojide yaﬂ›yordu. Erken Miyosen donemin sonlar›nda yaklaﬂ›k 16-18 milyon y›llar aras›nda, Do¤u Afrika’da meydana gelen iklimsel de¤iﬂimler, dramatik bir biçimde hominoidlerin
yerini di¤er maymun türlerinin almas›na ve ilk defa
hominoidlerin Afrika’dan Avrasya’ya göç etmesine
neden oldu. Bu göç, jeolojik olarak Langhian deniz
çekilmesi s›ras›nda gerçekleﬂti. Denizin çekilmesiyle Afrika-Arabistan-Anadolu ve Avrupa aras›nda bir
kara köprüsü oluﬂtu. Böylece hominoidler bu kara
köprüsü üzerinden Avrasya’ya göç etti. Anadolu’da,
Paﬂalar (Bursa) ve Çand›r (Ankara-Kalecik) bölgelerinde bu döneme ait hominoid fosilleri bulundu. Bu
hominoidlerin (Griphopithecus) benzerine Almanya’da rastland›. Bu da bize bu cinsin Avrupa’ya kadar göç etti¤ini düﬂündürmekte. Daha önceleri fosil bulunmad›¤› için, Avrasya’ya göç eden bu hominoidlerin, de¤iﬂen ortam koﬂullar› nedeniyle tekrar
Afrika’ya dönüp hominidlerin atas› oldu¤u düﬂünülürdü. Son araﬂt›rmalara göre, Afrika’ya dönmedikleri ve bulunduklar› yerde yok olduklar› görüﬂü
a¤›rl›k kazan›yor. Yeni bulunan fosiller Afrika’da
hominoid evriminin sürdü¤ünü iﬂaret ediyor. Ayr›ca, son analizlere göre Paﬂalar’da (Bursa), ayn› dönemde Kenya’da keﬂfedilmiﬂ olan Kenyapithecus
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yan canl›lar›n yaﬂad›¤›n› ö¤rendik. 65
milyon y›ll›k Anadolu’nun paleoco¤rafik, paleoekolojik yap›s›na bak›ld›¤›nda çok say›da türün yaﬂay›p, yok oldu¤unu yerine yenilerinin geldi¤i görülebiliyor. Günümüzdeki durumuna bakt›¤›m›zdaysa tarih öncesinde olmayan
bambaﬂka bir co¤rafya ve ekolojik ya-

p› görüyoruz. Bundan 10 milyon y›l
sonra da çok daha farkl› bir co¤rafya
ve ekolojik yap› olacak. Bize düﬂense
sonraki canl›lara yaﬂanabilir bir dünya
b›rakmak.
Bülent Gözcelio¤lu
Kaynak: 2006 Y›l› Sivas / Hayranl› - Haliminhan› Kaz›s› Sonuç Raporu.

hominoid

hominid
türünün saptanmas›, Afrika türlerinin baﬂar› ile hayatta kald›¤›n› ve geniﬂ bir co¤rafyaya da¤›ld›¤›n›
göstermekte. Bu dönemde yani Orta Miyosen’de,
Anadolu’da Griphopithecus Paﬂalar ve Çand›r lokalitesinden, Kenyapithecus’sa sadece Paﬂalar’dan bilinmektedir. Anadolu’da keﬂfedilen Griphopithecus
türü ilk defa Dr. ‹brahim Tekkaya taraf›ndan 1974
y›l›nda tan›mlanm›ﬂt›r. Bu tür Afrika’da keﬂfedilmiﬂ
olan Equatorius ve Kenyapithecus türleriyle fiziksel
benzerlikler göstermektedir. Anadolu’da bulunan
en eski hominoidse, Ankara’da bulunan ve Ankara
maymunu olarak bilinen 10 milyon y›l öncesine ait
Ankarapithecus metai. Bu tür Avrupal› Dryopithecus ve Asyal› Sivapithecus ça¤daﬂlar›yla önemli benzerlikler göstermekte. Yüz sekli, Asyal› pongidler
(orangutan) ve Sivapithecus’la ortak özelliklere sahip. Evrimsel olarak pongidlere daha yak›nd›r. Bunun d›ﬂ›nda Çank›r› Çorakyerler kaz›s›nda 8 milyon
yaﬂ›nda Yunanistan’dan bilinen Ouranopithecus’un
farkl› bir türü bulundu. Bu tür, özellikle Afrikali Nakalipithecus’la önemli benzerlikler gösteriyor. Ayr›ca, Ouranopithecus, Afrikal› Australopithecuslar’la
da önemli morfolojik benzerlikler taﬂ›yor.
Yak›n zamana kadar Anadolu’da hominidlere
ait bulgular bilinmiyordu. Ancak, Gürcistan’da bulunan 1,8 milyon yaﬂ›ndaki Homo georgicus, bu türün Anadolu’dan geçti¤inin göstergesi. Ayr›ca geçti¤imiz günlerde, Denizli’de 500 bin yaﬂ›nda Homo
erectus bulundu. Bunun yan›nda 900 bin y›ll›k kuﬂ
kemi¤i fosillerinde alet izlerine rastland›. Araﬂt›rmalar devam ettikçe yeni hominid bulgular›n›n ortaya ç›kar›lma olas›l›¤› da yüksek.
BTD: Kaz› alan›n› nas›l belirliyorsunuz?
EG: ‹lk olarak miyosen yaﬂl› (23-5 myö) çökellere bak›yoruz. Bunun için ülkemiz jeologlar›ndan
yard›m al›yoruz ve ço¤unlukla MTA’n›n jeoloji haritalar›n› kullan›yoruz. Son zamanlarda geliﬂen
teknolojiye ba¤l› olarak sürekli güncellenen ve
çözünürlük de¤eri art›r›lan hava ve uydu
foto¤raflar› da paleoantropoloji araﬂt›rmalar›nda
vazgeçilmez öneme sahip. Araﬂt›rma için belirlenen
bölge donan›ml› bir ekiple dikkatlice taran›r,
bulunan veriler degerlendirilir ve potansiyeli yüksek olan bölge (orman olmayan, yüzey aﬂ›nmas›n›n

oldu¤u) belirlenir. Yüzey araﬂt›rmas› sonucuna göre
kaz› yap›l›p yap›lmayaca¤›na karar verilir.
BTD: Üç toynakl› dünyada at ilk kez mi bulundu? Önemi nedir?
EG: Hay›r, üç toynakl› at dünyada bir çok lokaliteden biliniyor. Ancak, evrim kuram›na kuﬂkuyla
bakanlar için, at›n evrimi, de¤iﬂen morfolojik özellikleri gösteren fosil serilerin keﬂfiyle daha kolay
anlaﬂ›l›r durumda, bu nedenle biraz daha fazla
medyatik hale geldi. Yoksa bölgede bulunan fosillerin tümü günümüz canl›lar›n›n atalar›n› oluﬂturmaktad›r.
BTD: Revealing Hominid Origins Initiation
(RHOI) projesinden bahsedebilir misiniz?
EG: RHOI, Dr. Clarck Howell ve Dr. Tim White
taraf›ndan (University of California, Berkeley) dünyada insan evrimi araﬂt›rmalar› destekleyen ve NSF
(Amerikan Ulusal Bilim Fonu) taraf›ndan finanse
edilen kapsaml› uluslararas› bir proje. De¤iﬂik ülkelerden olmak üzere yaklaﬂ›k 30 kaz› ve yüzey araﬂt›rmas› projesi RHOI kapsam›nda gerçekleﬂtirilmekte. Ülkemiz aya¤›nda, ben, Yrd. Doç. Dr. Cesur Pehlevan ve Araﬂ.Gör. Ferhat Kaya araﬂt›rmac› olarak
bulunuyoruz.
BTD: Kaz› s›ras›nda hangi hayvan› ya da hayvanlar› buldu¤unuzda o bölgede hominid ya da hominoid olabilece¤i tahmini yap›yorsunuz?
EG: Ayn› ekosistemi oluﬂturan canl›lardan birini
bulduysan›z di¤erinin de burada yasam›ﬂ olma olas›l›¤›n›n yüksek olaca¤›n› düﬂünürsünüz. Özellikle,
Geç Miyosen döneminde domuzlar ve hominoidler
benzer ekolojileri paylaﬂm›ﬂlar. Bu nedenle, hominoid fosili buldu¤umuzda domuz, domuz fosili buldu¤umuzda ise hominoid fosilini bulabilme olas›l›¤›n›n artt›¤›n› düﬂünürüz. Ayr›ca, hominid ya da hominoid fosili bulunmuﬂ, yak›n co¤rafyalardaki benzer
döneme tarihlendirilmiﬂ lokaliteleri inceleriz, onlar›n hangi faunay› tan›mlad›¤›na bakar, kendi lokalitemizde de benzer bir fauna saptarsak, hedefe yak›n
oldu¤umuzu söyleyebiliriz.
BTD: Kaz› s›ras›nda antropologlar› en çok heyecanland›ran olay nedir?
EG: Teorik olarak öngörülmüﬂ fosilleri bulmak
benim için çok önemli.

