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Yenisu Köyü Bal›k Fosil Yata¤›
Mersin-Silifke'ye 45 km uzakl›kta bulunan,
1100 metre rak›ml› Yenisu köyündeki taﬂ
ocaklar›nda sazangil ve ringagillere ait çok
say›da bal›k fosili bulundu.
Yenisu köyü civar›nda Miyosen (24-5 milyon
y›l önce) döneminde oluﬂmuﬂ çeﬂitli çökel kayalar› bulunuyor. Bal›k fosillerini içeren plaket killi kireç taﬂlar›ysa, inceleme alan›n›n en
üst seviyelerindeki en genç kayalar› oluﬂturuyor. Bitki sap ve yaprak fosillerini de içeren
bu kayalar, Geç Miyosen (11-5 milyon y›l önce) dönemindeki bir gölsel ortam›n ürünü.
Bal›k fosilleri, derileri pullarla kapl›, gö¤üs ve
kar›n yüzgeçleri olmak üzere çift yüzgeç taﬂ›yan, simetrik kuyru¤a sahip “kemikli bal›klar” (osteichthyes) s›n›f›n›n sazangiller ve ringagiller ailelerine ait örnekleri kaps›yor. Tatl›
sularda yaﬂam›ﬂ canl›lara ait bu fosiller, Miyosen’de yayg›n kömür içeren göl havzalar› habitat› içinde bulunuyor. Bol miktarda bal›k,
pul, k›lç›k, kuyruk fosiline, bitki fosilleri de
eﬂlik ediyor.
Göl ortam›nda gerçekleﬂen karasal fosilleﬂme-
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Pasifik Çömleklerindeki
Gizemli Yüzler Kime Ait?
Günümüzden 3000 y›l önce Güney Pasifik
adalar›nda yap›lan ilk çömleklerin üzerindeki
tuhaf yüz resimleri, gizlerini bugüne kadar
korumay› baﬂard›lar. Ancak ABD’deki Field
Museum araﬂt›rmac›lar›n›n yapt›klar› yeni bir
çal›ﬂmayla bulmaca çözülmüﬂ gibi görünüyor.
Pasifik ülkelerinde çal›ﬂmalar yapan arke-

lerde mekanizman›n iﬂleyiﬂi ﬂöyle: Ölen hayvanlar k›r›nt›l› çökel malzemesi alt›nda kalarak örtülüyor; akarsu ve su taﬂk›nlar›n›n getirileriyle kal›nlaﬂan çökellerin zamanla artmas›yla giderek daha derinlerde kal›yor ve sonunda taﬂlaﬂ›p fosilleﬂiyorlar. Göl havzas› çökellerle tamamen doldurularak ortadan kalkt›ktan sonra, tektonik olarak bir yükselmeyle
kal›n bir istif oluﬂturan alan, zamanla aﬂ›nmaya baﬂl›yor ve böylece gömülü kalm›ﬂ fosilli
tabakalar aç›¤a ç›k›yor.
Karasal çökel istiflerinin denizlere göre daha

süreksiz ve merceksi yap›da olmalar› nedeniyle omurgal› fosillerine ulaﬂmak her zaman
çok daha zor. Ard›ﬂ›k fosil topluluklar› bulmaksa ancak ﬂansa ba¤l›.
Ülkemizde K›rklareli-P›narhisar, ‹stanbul-Çatalca, Çanakkale, Gökçeada, Uﬂak-Muratda¤›
yörelerinde tesbit edilmiﬂ bal›k fosilleri bulunmakta. Ancak bunlar›n hemen tamam› denizel bal›k fosilleri. Do¤u Akdeniz’de, Mersin
yöresindeki gölsel bal›k fosilleri ilk kez bu y›l
taraf›m›zdan ortaya ç›kar›ld›.
Arazi çal›ﬂmalar›, Mersin Üniversitesi Jeoloji
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyeleri Prof.
Dr. Nurdan ‹nan, Prof. Dr. Selim ‹nan, Doç.
Dr. Kemal Tasl›, Doç. Dr. Muhsin Eren, Dr.
Hayati Koç ve ö¤renciler Okay Arslanbaﬂ,
Umut Mert, Onur Emre Yurtgülü, Ufuk Say›¤an, F›rat Demircan ve F›rat Bulut'un kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.
Prof. Dr. Nurdan ‹nan
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.
Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü

ologlarca tarihöncesi “Lapita” çömlekleri olarak adland›r›lan çanak-çömlek parçalar›, Papua Yeni Gine’den Samoa’ya uzanan bir yayda yer alan adalardaki 180 farkl› bölgeden
elde edilmiﬂ durumda. Çömleklerden baz›lar›n›n üzerindeki yüz çizimlerinin uzun süre
boyunca insana ait oldu¤u düﬂünülerek,
bunlar›n ada halklar›n›n atalar›na tapm›ﬂ oldu¤unun birer iﬂareti olarak ele al›nabilece¤i
yorumu yap›ld›. John Terrell ve Esther
Schechter adl› araﬂt›rmac›lar›n birkaç farkl›
türden kan›t› biraraya getirerek elde ettikleri
bulgularsa, 3000 y›l önce yaﬂayan Güney Pasifik halklar›n›n dini yaﬂamlar› hakk›nda
bambaﬂka bir yoruma yol aç›yor. Tahminleri-

ne göre bu gizemli yüzlerin ço¤unun sahipleri insan de¤il, deniz kaplumba¤alar›! Çizerlerin sergilemeye çal›ﬂt›klar›ysa, bir olas›l›kla,
eski Pasifik halklar›n›n insan›n kökenleriyle
ilgili fikirleri.
Terrell ve Schechter, bir araya getirdikleri
kan›tlar ›ﬂ›¤›nda, bu halklara ait dini görüﬂlerin, 2500 y›l önce yap›m› biten Lapita çömlekleriyle birlikte ölmedi¤i sonucunun da ortaya ç›kt›¤›n› söylüyorlar. ‹lginç bir yorumlar› daha var. 1970’lerde bölgede baﬂka araﬂt›rmac›lar›n kaydetti¤i ve dev bir deniz kaplumba¤as›n›n (bütün deniz kaplumba¤alar›n›n
anas›) yan›s›ra “ilk ada”, “ilk erkek” ve “ilk
kad›n”dan sözeden bir söylencenin tarihi, bu
çömleklerin sunduklar›yla birleﬂti¤inde, binlerce y›ll›k olabilir. “Yeni Gine’de yapt›¤›m›z
bütün çal›ﬂmalara ra¤men, böyle bir keﬂfe
haz›rl›kl› de¤ildik” diye anlat›yor Terrell. “Bu
ﬂekilde bölgeye ait 4 farkl› çömlek türünü ilk
kez tan›mlam›ﬂ olduk. Bunlar›n önemi, bir
arada ve bir dizinin parçalar› olarak ele al›nd›klar›nda, inançlar ve yaﬂay›ﬂ biçimiyle ilgili
olarak o dönemle günümüz aras›nda kalan
boﬂlu¤u önemli ölçüde dolduruyor olmalar›ndan kaynaklan›yor.”
Field Museum, 14 Aral›k 2006
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