Tarih öncesinden konuklar›m›z

fosiller
Üç boyutlu sinemalarla günlük yaﬂant›lar›m›za giren dinozorlar, fosillere ilginin bu kadar
artmas›n›n belki de as›l nedeni. Dinozor kemiklerini ilk bulan kiﬂi olarak bilinen bir çoban onlar›
kendine kulübe yapmak için kullanm›ﬂ. Günümüzdeyse fosiller evrim kuram›na kan›t
oluﬂturmadan tarihlendirmeye, madencilikten deprem araﬂt›rmalar›na kadar çok çeﬂitli alanlarda
yol gösteriyor. Türkiye’de dinozor fosillerine rastlanm›yor, çünkü dinozorlar›n yaﬂad›klar›
dönemde Anadolu topraklar› sular alt›ndayd›. Ama co¤rafi konumu ve jeolojik altyap›s›yla
asl›nda ülkemiz birçok farkl› fosil türünü bar›nd›r›yor.

T

ürkiye topraklar›n›n bir zamanlar mamutlar›, zürafalar› ya da gergedanlar› a¤›rlad›¤› fikri birço¤umuza olanaks›z gibi gelse de yap›lan kaz›lardan elde edilen veriler, gerçe¤in bu yönde
oldu¤unu kan›tl›yor. Baﬂka bir deyiﬂle bize bu
bilgileri veren bu canl›lar›n fosilleri. Peki nedir fosil?
Kazmak anlam›na gelen "fosil" terimi önceleri yeralt›ndan ç›kan her nesne için kullan›lm›ﬂsa da bugün,
yer kabu¤unda korunmuﬂ, geçmiﬂ jeolojik
dönemlerde yaﬂam›ﬂ olan canl›lar›n kal›nt›lar› ya da izleri anlam›nda kullan›l›yor. Dünya 4,6 milyar yaﬂ›nda.
Gezegen üzerinde yaﬂam›n bundan yaklaﬂ›k
3,8 milyar y›l önce
baﬂlad›¤› ve dünyada yaﬂayan canl›lar›n bugüne kadar yaﬂam›ﬂ canl›
türlerinin yaln›zca
% 1’ini temsil etti¤i
düﬂünülürse, fosillerin ne kadar çeﬂitli
Kahramanmaraﬂ’ta
olabilece¤i konusu
yap›lan araﬂt›rmalarda
ortaya ç›kart›lan,
aç›kl›k kazan›r. AnM.Ö. 1000 y›l›ndan
cak, her canl› türükald›¤› düﬂünülen fil
nün fosili yok. Fosilfosili (Elephas
leﬂme gerçekten de
indicus) bir zamanlar
Türkiye topraklar›nda
ender gerçekleﬂen bir
yaﬂam›ﬂ canl›lar›n en
olay. Canl›n›n yaﬂam
büyüklerinden birisi.
ortam› ve kendisine
Maraﬂ fili olarak
ba¤l› d›ﬂsal koﬂullar
bilinen fosil, bugün
MTA Tabiat Tarihi
nedeniyle, geçmiﬂte
Müzesi’nde
yaﬂam›ﬂ her canl› fosil
sergileniyor.
olarak karﬂ›m›za ç›kam›yor.
D›ﬂsal koﬂullar, organizmay› öldükten
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sonra etkileyen süreçler. Normal ﬂartlar alt›nda, mantar ve bakteriler ölü
organizmay› h›zl› bir ﬂekilde parçalamaya baﬂlar. ‹ﬂte bu sürecin ortadan kalkmas›yla organizma milyonlarca y›l boyunca korunabilen
fosil formuna geçebilir. Fosilleﬂebilmek için öncelikle cans›z organizman›n bakteri ve mantarlar›n y›k›m sürecinden korunabilece¤i bir ortam taraf›ndan örtülmesi gerekir. Bunun olabilmesi için, s›cakl›¤›n ve
nem oran›n›n düﬂük

olmas›, organizman›n volkanik kül
ya da yumuﬂak çamurlu ortamlara
gömülerek parçalanma süreçlerinden kurtulabilmesi gerekiyor. Bu
birçok ﬂekilde gerçekleﬂebilir; bir
nehrin kumlu taban›, bir batakl›k ya
da kumul, buzullar, çam reçinesi, asfalt, deniz ve göl gibi ortamlar bu olay›n en iyi gerçekleﬂti¤i yerler. Çünkü
bu tip ortamlar, organizmay› parçalanma ya da bozulma gibi d›ﬂ etkenlerden
korur. Örne¤in, buzullar›n içine gömülen bir organizma, s›f›r›n alt›ndaki
s›cakl›klarda birçok bakteri ve mantar
yaﬂayamad›¤›ndan, onlar›n y›k›c› etkilerinden korunur ve milyonlarca y›l
boyunca saklanabilir.
Organizman›n kendisine ba¤l›
koﬂullarsa canl›lar›n morfolojileri
ve fizyolojileriyle ilintili. Örne-

Fosillerin Bulunmas›

organizmalar tortul
içine gömülerek d›ﬂ
etkenlerden korunurlar ve fosilleﬂme sürecine girebilirler. Di¤er tip kayalarda genelde fosil oluﬂumu gözlenmese de buna ayk›r› örneklere ender de olsa rastlanabilir.
Bozulmadan korunan fosiller, bize
birçok farkl› alanda bilgi aktarabiliyorlar. Örne¤in, Anadolu platosunun bir
zamanlar denizel bir ortam oldu¤u,
Türkiye’de yap›lan araﬂt›rmalarda rastlanan deniz canl›lar› fosilleriyle ortaya
ç›kart›lm›ﬂ. Mesozoik zaman boyunca
(245-66,4 milyon y›l önce) Afrika k›tas›n› Avrasya’dan ay›ran Tetis denizi, Hint
ve Atlantik okyanuslar›n› birbirine ba¤l›yordu. Yaklaﬂ›k 40 milyon y›l önce k›ta hareketleri sonucunda Asya ve Hint
yar›madas›n›n birleﬂmesiyle dünyan›n
en genç ve en büyük da¤lar›n›n, Himalayalar’›n yükselmeye baﬂlad›¤› söyleniyor. Böylece Tetis denizi parçalara ayr›lmaya ve küçülmeye baﬂl›yor, Anadolu
platosu da su yüzüne ç›k›yor. Eski Tetis
denizinin izleri ülkemizin kuzeyindeki
da¤ s›ralar›nda, Kuzey ‹ran ve Afganistan’la Tibet’in kuzeyinden Çin ve Endonezya’ya kadarki bölgede saptan›yor.
Akdeniz’in do¤usununsa Tetis’in kal›nt›s› oldu¤u söyleniyor.

Türkiye’nin Fosilleri
Türkiye’nin en eski fosilleri erken
Paleozoik zamanda Kambriyen dönemde (544-505 milyon y›l önce) yaﬂam›ﬂ
trilobitlerdir. Eklembacakl›lar›n bir s›-
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Fosillerin bulunmas› için öncelikle,
onlar› bar›nd›ran kayac›n erozyon sonucunda dünya yüzeyine ç›kmas› gerekiyor. Ancak, bir fosilin dünya yüzeyine ulaﬂmas›, onun hemen bulunaca¤›
anlam›na gelmiyor. ‹lgili uzmanlarca
bulunamad›klar› durumlarda, fosillerin
ne yaz›k ki, inﬂaat malzemesi olmaktan
kurtulamad›klar› durumlar da var (!).
Ülkemizde birçok fosil türü uzmanlarca keﬂfedilmeyi bekliyor. Bir baﬂka
noktaysa, birçok fosilin, dünya yüzeyine ç›kmalar›n› sa¤layan etkenlerden
dolay›, daha bulunamadan zaman içinde bozulmalar›. Sonuçta farkl› fosil türlerinin nas›l olup da say›ca bu kadar az
bulunabildikleri sorusunun cevab› asl›nda çok aç›k. Bugüne kadar paleontologlar (fosilbilimciler) taraf›ndan yaklaﬂ›k 250.000 farkl› fosil türü belirlendi¤i söyleniyor. Her geçen gün bu türlere bir yenisi eklense de, dünyada yaﬂam›n 3,8 milyar y›l önce baﬂlad›¤› düﬂünülürse bu rakam›n ne kadar az oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Fosiller, organizmalar›n vücutlar›n›n tümünden (çam reçinelerinde korunmuﬂ küçük böcekler gibi), ya da kemik ya da diﬂler gibi vücutlar›n›n sert
k›s›mlar›ndan oluﬂabilir. Baz› tip fosiller, canl›lar›n, davran›ﬂlar›na iliﬂkin
(ayak izleri ya da sürünme izleri gibi)
bilgi verebilirken, di¤er tip fosiller
canl›lar›n d›ﬂk›lar›ndan oluﬂabilirler.
Fosil izlerine genelde tortul kayaçlar›n içinde rastlan›yor. Tortul
kayaçlar, önceden varolan kayaçlar›n, fiziksel y›pranmalar› sonucunda oluﬂan parçac›klar›n su ya da
buz gibi etkenlerle baﬂka bir yere toplan›p orada çökelmeye baﬂlamas›yla
oluﬂur. Bu tabakalanma s›ras›nda ölü

Ankara K›z›lcahamam’dan
Pliosen döneminden (5-1,8
milyon y›l önce) bir tür
akçaa¤aç yapra¤› fosili
(Acer trilabatum).

Bundan 25.000 y›l önce Bat› Anadolu’da yaﬂam›ﬂ

olan insanlar›n fosil ayak izleri Manisa civar›nda
bulundu. Bu, dünyada bugüne kadar bulunmuﬂ en
iyi korunan insan ayak izi fosilleri.

n›f› olan trilobitler, s›¤
denizlerde yaﬂayarak
evrimleﬂmeye baﬂlam›ﬂ ve Permiyen döneminin (286-245 milyon y›l önce) sonlar›na
do¤ru gittikçe azalarak yok olmuﬂlard›r.
Ordovisiyen ve erken
Devoniyen
(505-391 milyon y›l
önce) dönemde s›¤
denizlerde yaﬂayan
ve fosilleﬂen baz› mercan türleri,
ayn› dönemde yaﬂam›ﬂ dall›bacakl› türleri (midye benzeri deniz canl›lar›), Karbonifer dönemine (360-286 milyon y›l
önce) ait bitkiler olan atkuyruklular ve
kibritotlar› s›n›f›ndan baz› türler de
Türkiye’nin en yaﬂl› fosilleri aras›nda
yer al›yor.
Türkiye’deki Paleozoik zaman›ndan (544-245 milyon y›l önce) kalma
omurgas›z örnekler aras›nda trilobit
ve graptolit türleri (solucan benzeri
deniz canl›lar›), tablal› mercan ve dall›bacakl› türleri, kalamar ve ahtapot
türlerinin atas› olan ve nesli yok olmuﬂ kafadanbacakl› türleri var. Mesozoik zamandan (245-65 milyon y›l önce) kalan canl›larsa, kafadanbacakl›lardan yok olmuﬂ baz› türler, baz›
mercan, deniz kestanesi ve midye türleri. Kenozoik zamansa (65 milyon y›l
önceden günümüze kadar olan zaman) genelde yumuﬂakçalardan, midyeler ve salyangozlarla temsil ediliyor.
Omurgas›z deniz canl›lar› fosillerine
Türkiye’den verilebilecek belki de en
çarp›c› örnek, Ankara Köserelik civar›nda 193 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ ve
bugün MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde
sergilenmekte olan 90 cm çap›nda dev
Ammonit (kafadanbacakl›lar›n bugün
nesli tükenmiﬂ bir s›n›f›).
Fosil örneklerine Ankara K›z›lcahamam Güvem bölgesinde s›kl›kla rastlan›yor. Bu alan, kurba¤a, bal›k, bitki,
kar›nca gibi, zengin fauna ve flora içeren fosilleri (13-15 milyon y›l öncesinden kalma) bar›nd›r›yor. Türkiye’nin
baﬂka bölgelerinde foraminiferler,
mercanlar, süngerler, kolsuayakl›lar,
yumuﬂakçalar, yass›solungaçl›lar, derisidikenliler, graptolitler, trilobitler,
kafadanayakl›lar, vb. omurgas›zlar
dünyas›n›n temsilcileriyle birlikte, sürüngenler, tekt›rnakl›lar, çiftt›rnakl›lar,
y›rt›c›lar, primatlar, hortumlular, vb.
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¤in, kuﬂlar, kurba¤alar ya da kertenkeleler gibi küçük omurgal›lar›n ince ve
hafif kemikleri çok çabuk bozulurlar.
Denizanalar› ya da solucanlar gibi canl›lar›nsa vücutlar›nda hiçbir sert k›s›m
bulunmaz. Ço¤u deniz canl›s›, yumuﬂak vücutlar› ya da ince kabuklar›yla
ola¤an d›ﬂ› durumlar d›ﬂ›nda fosilleﬂme
ﬂans›na sahip de¤iller. E¤er organizma
yaﬂam ortam›ndan ya da kendi morfolojisinden kaynakl› y›k›m süreçlerinden
kurtulabilirse, oluﬂan fosiller milyonlarca y›l boyunca korunabiliyor.
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omurgal› canl›lara ait fosiller de bulunuyor.
Omurgal› fosillerin Türkiye’deki en
önemli temsilcileri bal›klar ve memeliler. Bal›klar özellikle Neojen dönemi
(Miyosen döneminden, yani 24 milyon
y›l öncesinden, günümüze kadarki dönem) çökelleri içinde Trakya, Çanakkale ve Ege bölgesinde yayg›n olarak bulunuyor. Memeli grubu omurgal› fosilleri de genellikle Neojen çökelleri içinde, özellikle Do¤u Anadolu, Güneydo¤u Anadolu, Ege ve Trakya bölgelerinde yayg›n. Balkanlar üzerinden Trakya’ya ve daha sonra da Anadolu topraklar›na ilk memeli göçü bu dönemde
baﬂl›yor. Erken Miyosen sonlar›na do¤ru Do¤u Afrika Rift vadisi memeli toplulu¤u, güneyde Arabistan levhas›yla
Anadolu levhas›n›n çarp›ﬂmas› sonucu
oluﬂan kara köprülerini kullanarak
Anadolu’yu istila etmiﬂ. Bunun sonucunda özellikle Ortado¤u ve Bat› Anadolu’da uygun iklim koﬂullar› alt›nda
memeli topluluklar› oluﬂmuﬂ ve bunlar›n fosilleﬂmeleri sonucu hortumlular
ve y›rt›c› memeliler tak›mlar›na, at ve
gergedan ailelerine ait türlerden oluﬂan bugünkü hayvan fosilleri oluﬂmuﬂ.
Omurgal› fosillerin Türkiye’de saptand›¤› yerlere say›s›z örnek verilebilir.
Örne¤in, Mu¤la, Kakl›catepe Özlüce
köyü yak›n›nda yap›lan kaz›larda 5-9
milyon y›l önce yaﬂad›klar› tahmin edilen hayvan ve bitki fosilleri bulundu.

220 milyon y›l önce

190 milyon y›l önce
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Mu¤la yak›nlar›nda ayr›ca zürafalar,
boynuzlu hayvanlar, gergedanlar, yaban domuzlar›, atlar ve etçil hayvanlara ait fosiller bulunuyor. Kahramanmaraﬂ Gavur gölünde yap›lan benzer çal›ﬂmalarda ortaya ç›kart›lan Maraﬂ filinin
(Elephas indicus) M.Ö. 1000’de yaﬂad›¤› tahmin ediliyor. Çank›r› Çorakyerler’de yap›lan araﬂt›rmalarda üst Miyosen döneminde yaﬂam›ﬂ çiftt›rnakl›lardan domuz, zürafa, öküz ve geyik ailelerinden, tekt›rnakl›lardan gergedan ve
at ailelerinden, ayr›ca hortumlular tak›m›ndan kimi türlerin fosilleri bulunuyor. Nevﬂehir’de de 8-10 milyon y›l önce yaﬂad›klar› belirlenen fil ve su ayg›r›
türlerinin fosilleri bulundu. Kayseri, ‹stanbul ve Eskiﬂehir yak›nlar›nda mamut fosillerine, Ankara Sinaptepe’de
zürafa, gergedan, fil, yabandomuzu ve
baﬂka birçok omurgal› hayvan fosilleri-

Fosillerden Hangi Alanlarda Yararlan›l›yor?
.
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daki eksik halkay› tamamlamas› bekleniyor.
Fosiller kullan›larak hayvanlar›n ve
Fosilin, goril büyüklü¤ünde bir erkek hominibitkilerin, dünyada yaﬂam›n baﬂlang›c›ndan bu yana evrimsel süreçte izlede ait oldu¤u, çene yap›lar›n›n di¤er homidikleri de¤iﬂimler ortaya ç›kart›lmaya
nidlerle benzerlik gösterdi¤i söyleniyor. Bu
kan›t›n, Anadolu’ya dünya paleontoloji liteçal›ﬂ›l›yor. Bu de¤iﬂimlerin en önemli
ratüründe büyük bir önem kazand›rmas›
kan›tlar›ysa, bal›klardan kurba¤alara,
bekleniyor.
sürüngenlerden kuﬂlara ve balinalar›n
Petrol ya da maden arama çal›ﬂmakarasal atalar›ndan bugünkü formlar›na geçiﬂlerini yans›tan ara canl› türlar›nda, fosil kan›tlar kullan›l›yor. Jeolojik katmanlar, bar›nd›rd›klar› fosil türleri. ‹nsanlar›n evrimi de en çok araﬂlerine dayanarak tarihlendiriliyor. But›r›lan konulardan birisi. Türkiye topnu yaparken de, indeks fosillerden, yaraklar›nda ortaya ç›kan insans› (hominid) canl›lar›n fosilleri bu konuda büni yaln›zca belirli jeolojik zaman aral›klar›nda yaﬂam›ﬂ ve yok olmuﬂ canl›lar›n foyük önem taﬂ›yor ve bu kan›tlar›n, prisillerinden yararlan›l›yor. Bugünlerde çok
matlarla insan aras›ndaki eksik basamaktart›ﬂ›lan bir konu olan Marmara bölgesinlar› doldurmas› bekleniyor. 2000 y›l›nda
de gerçekleﬂmesi olas› depremle ilgili araﬂÇank›r›’n›n Çorakyerler yöresinde yap›lan
kaz›larda, evrim zincirinin ayd›nlat›lmas›
t›rmalarda da fosil kan›tlardan yararlan›l›yor. Marmara denizi alt›ndaki fay hatt› araﬂiçin çok önemli oldu¤u belirtilen bir ert›rmalar›nda fosiller arac›l›¤›yla yap›lan takek hominid fosili bulundu. 7-8 milyon
rihlendirme kullan›l›yor. Farkl› bölgeley›ll›k oldu¤u tahmin edilen fosilin, EtAnkara Beﬂkonak’tan
yopya’da bulunan 4,4 milyon y›ll›k forin jeolojisini araﬂt›rmaya yönelik çal›ﬂMiyosen döneminden kalma
malarda, yine fosillere dayal› kan›tlar
sille daha önce Anadolu’da bulunan
bir tür tatl›su bal›¤› fosili
kullan›l›yor.
9,9 milyon y›ll›k insans› fosil aras›n(Leuciscus oeningensis).
B‹L‹M ve TEKN‹K 60 Kas›m 2001

Avrupa

Asya

Afrika
Güney Amerika

Avustralya
Antartika

ne rastland›. Afyon, Samsun ve ço¤unlukla ‹ç Anadolu bölgesinde geyik fosilleri bulundu. Bu örneklerin say›s› ﬂüphesiz daha da art›r›labilir.
Bitki fosillerine gelince, Türkiye’de
iki döneme ait bitki fosilleri toplulu¤u
bulunmakta. Bunlardan en önemlisi ve
en yaﬂl›s› Zonguldak taﬂ kömürü havzas›nda bulunan Karbonifer (360-286
milyon y›l önce) dönemine ait fosil bitki gövdesi ve yapraklar›. Bu topluluk
içinde batakl›k ve s›¤ göllerde yaﬂayan
20-30 metre boyundaki Sigillaria ve Calamites önemli cinsler. Neojen dönemi
bitki örtüsünde Kretase döneminden
(146-65 milyon y›l önce) itibaren evrimleﬂmeye baﬂlayan ve Miyosen-Pliyosen
dönemlerinde (23-1,8 milyon y›l önce)
genelde bat› Anadolu’da yayg›n olan,
kapal› tohumlular grubundan bitkiler
var. Bu fosil bitkiler içinde kavak, ç›nar, sö¤üt, meﬂe türleri de bulunuyor.
Fosillerle ilgileniyor ve farkl› fosil
örneklerini görerek incelemek istiyorsan›z, yapman›z gereken tek ﬂey yaﬂad›¤›n›z il ya da çevre illerdeki arkeoloji müzelerine gitmek. Ankara’daki
MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Bursa Ormanc›l›k Müzesi, Eskiﬂehir, Çanakkale, Erzurum Arkeoloji Müzeleri, K›rklareli ya da Mu¤la Müzeleri yaln›zca
birkaç örnek...
Türkiye’deki fosillerle ilgili bilgilerin derlenmesindeki katk›lar›ndan dolay› MTA Tabiat Tarihi
Müzesi yetkililerine ve Jemirko (Jeolojik Miras›
Koruma Derne¤i) üyelerine teﬂekkür ediyoruz.
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