Tebeﬂir Devrinden
Anadolu’ya Miras

Hollanda’n›n bir güney kenti olan Maastricht, 1780 y›l›nda, bilim dünyas› için oldukça önemli bir
buluﬂa ev sahipli¤i yapt›. Dr. C. K. Hoffmann, bölgedeki bir kireçtaﬂ› madeninin giriﬂinden yaklaﬂ›k
170 metre uzakl›kta ve yerin 30 metre kadar alt›nda, günümüzden en az 65-70 milyon y›l öncesine ait olan bir fosil ortaya ç›kard›. “Tebeﬂir Devri” olarak da bilinen Kretase’ye ait bu fosil, o döneme damgas›n› vurmuﬂ olan dinozorlar›n yak›n bir akrabas›yd›. Uzun süre isimsiz kalan bu dev
yüzen sürüngen fosili, 1822 y›l›nda W. D. Conybeare taraf›ndan isimlendirildi. Fosili ilk bulan araﬂt›rmac›n›n ad›n›n ard›ndan, “Mosasaurus hoffmanni” olarak bilim dünyas›na kazand›r›lan bu canl›ya ait bir fosil de, 1999 y›l›n›n A¤ustos ay›nda, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr. Cemal Tuno¤lu taraf›ndan, Kastamonu’da ortaya ç›kar›ld›.
Yaklaﬂ›k 6 cm boyunda sivri bir diﬂ.
Milyonlarca y›l boyunca bir kayaç içerisinde sakl› kalm›ﬂ, ancak gösteriﬂinden hiçbir ﬂey kaybetmemiﬂ, parlak ve
hâlaâ güçlü kalabilmiﬂ tek bir diﬂ...
“Peki ya geri kalan›?” diye soran
gözlerimiz, Hacettepe Üniversitesi
Jeoloji Bölümü’ndeki paleontoloji
laboratuvar›ndaki raflar üzerinde
geziniyor. Raflar, üzeri etiketli tarih öncesi canl›lar›n fosilleriyle dolu. Laboratuvar›n en uç k›sm›nda
bir pano görünüyor. Üzerinde birkaç foto¤raf ve irili ufakl› yaz›lar
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rinde, iri bir kayaç parças› içine hapsolmuﬂ, yar›m metreden biraz daha
uzun bir çene kemi¤i. ‹lk bak›ﬂta
yaln›zca “büyük” bir çene parças›. Yan›nda birkaç küçük parça daha var.

Tuno¤lu elini uzat›yor ve en iri parçan›n üzerinde bir oyuk gösteriyor. “Az
önceki diﬂ” diyor, “iﬂte tam buradan
ç›kar›ld›”. Çene kemi¤inin üzerinde
dokuz tane büyük ve sivri diﬂ görünüyor. ﬁimdi yaln›zca çene kemi¤i
parçalar› ve diﬂlerden ibaret
olan bu fosil, günümüzden 14465 milyon y›l öncesini temsil
eden Kretase devrinin bir canl›s›. Bir anlamda da, Anadolu’nun milyonlarca y›l önceki
halinin bir yans›mas›. Tabii ki o
zamanlar Anadolu diye bir yer
yok; k›talar günümüzdeki halle-

rinden farkl› konumdalar ve bugün
üzerinde yaﬂad›¤›m›z kara parças› da
deniz alt›nda. Ve bu denizde de, az önce korkusuzca diﬂine dokundu¤umuz
canl›, yani Mosasaurus hüküm sürüyor.
Mosasaurus fosilinin bulunuﬂ öyküsü, Kastamonu ili s›n›rlar› içinde bulunan Devrekan› havzas›ndaki bir arazi
gezisi s›ras›nda baﬂl›yor. Havzada bulunan Beyler Baraj›’n›n üst savak bölümüne yak›n bir alandaki iri kayaç
kitlesi, Tuno¤lu’nun dikkatini çekiyor.
Bu kayac›n içinden ç›kan çene kemikleri, kendisine belki de en güzel do¤um günü arma¤an›. Çünkü söz konusu fosil, ﬂans eseri, do¤du¤u yer
olan Kastamonu’da, yine do¤du¤u ay
olan A¤ustos’ta karﬂ›s›na ç›k›yor.
Bu irilikteki çene kemiklerinin önce bir dinozora ait olabilece¤ini düﬂünüyor Tuno¤lu heyecanla ancak dinozorlar›n yaﬂad›¤› dönemde Anadolu’nun büyük bir iç denizin sular› alt›nda oldu¤unu da biliyor. Öyleyse, bu
fosil hangi canl›ya ait? Fosilin foto¤raflar›n› gönderdi¤i Paris Tabiat Tarihi Müzesi’nden, k›sa sürede cevap geliyor. Fosil, en az bir dinozor kadar
de¤erli olan baﬂka bir canl›ya ait. Bu

bir Mosasaur, dinozorlar devrinin devasa deniz sürüngeni...
Fosilin tan›mlanmas›nda yard›mc›
olanlar Paris Tabiat Tarihi Müzesi’nden, paleontolog Prof. Dr. Philippe
Taquet ve Mosasauridae türleri üzerinde uzman olan Dr. Nathalie Bardet.
Çene kemi¤inin ve diﬂlerin yap›s›na
bak›larak, fosilin yaklaﬂ›k 130 cm
uzunlukta bir kafatas›na sahip ve 15
metre boylar›nda bir Mosasaurus hoffmanni’ye ait oldu¤u ortaya ç›kar›l›yor.
Bu fosil, ayn› zamanda, bulunan en
genç Mosasaur örne¤i. Yani, Kretase’nin üst s›n›r›na çok yak›n bir dönemde yaﬂam›ﬂ ve yaklaﬂ›k 65 milyon
y›l yaﬂ›nda.
Geç Kretase devrinde yaﬂad›¤› bilinen Mosasaurus hoffmanni’ye ait fosiller, ﬂimdiye kadar Belçika, Hollanda, Polonya, Bulgaristan, Kuzey Amerika ve Afrika’da bulunmuﬂ. Art›k bu
listeye Türkiye’den de bir kay›t eklenmiﬂ durumda. Bu kay›t, ayn› zamanda
Bat› Asya’ya ait ilk kay›t olma özelli¤ine de sahip.
Mosasaur’lar, ço¤u dinozor türüyle
ayn› dönemde yaﬂam›ﬂ olmalar›na karﬂ›n, dinozor de¤iller. Dinozorlar, uçma ya da yüzme yetenekleri olmayan
karasal sürüngenler. Yani, bu tan›ma
göre, Ichthyosaurus ve Pterosaurus
gibi canl›lar da dinozor de¤iller. Mosasaur’larsa, tüm yaﬂamlar›n› denizlerde
geçiren canl›lar. Bir baﬂka deyiﬂle, onlar, deniz yaﬂam›na uyum yapm›ﬂ dev
kertenkeleler. Günümüzde yaﬂayan
dev kertenkelelere de (Varanidae: Varanlar = Monitör kertenkeleler) yak›n
akraba say›l›yorlar.

“Mosasaurus” sözcü¤ü, “Meuse ya
da Maas nehrinin kertenkelesi” anlam›na geliyor. Maas nehrinin ilk Mosasaur türüne ismini verdi¤i gibi, fosilinin ortaya ç›kar›ld›¤› Maastricht kenti
de, yaklaﬂ›k 6 milyon y›l süren bir tarih öncesi devri temsil eden yer katman›na ad›n› vermiﬂ durumda. Belçikal› jeolog André Dumont, çal›ﬂmalar›
s›ras›nda, renk ve yap› bak›m›ndan di¤erlerinden tümüyle farkl› olan bir kayaç tabakas›na rastlad›. Avrupa’da çeﬂitli yerlerde çal›ﬂm›ﬂ olan Dumont,
bu tabakay› ilk kez Maastricht bölgesinde gördü¤ü için, onu “Maastrichtian tabakas›” olarak isimlendirdi. Maastrichtian tabakalar›n›n en iyi gözlenebilece¤i yer, Danimarka’da, Kopenhag’›n 40 km güneyindeki Stevns
Klint yak›n›nda bulunan uçurumlar.
Romanya’da bulunan Transilvanya
da¤lar› üzerindeki Hateg havzas› da,

Sistematik
.

Mosasaur’lar birer sürüngen; ancak dinozor
de¤iller. Omurgal›lar›n, dört üyeliler (Tetrapoda)
üst s›n›f›n›n ve Sürüngenler (Reptilia) s›n›f›n›n
üyeleri. Günümüz y›lan ve kertenkelelerini içeren
Pullular (Squamata) tak›m›n›n içinde, Mosasauridae ailesini oluﬂturuyorlar. Dinozorlarsa, sürüngenler s›n›f›n›n içinde, timsahlar (Crocodylia) tak›m›yla daha yak›n akraba olan Dinosauria grubuna
ait.
Mosasauridae ailesi, 3 alt aileden oluﬂuyor:
1. Mosasaurinae: Uzun vücutlu olmalar›yla tan›n›yorlar.
2. Plioplatecarpinae: Oransal olarak daha k›sa boylu türleri içeriyor.
3. Tylosaurinae: ‹ri yap›l› ancak k›sa boylu
olan, kemiksi ve diﬂsiz bir çene uzant›s›na sahip
olan türler de bu grupta toplan›yor.
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bir baﬂka gözlem alan›.
‹lk bulunan Mosasaur fosili,
yaln›zca baﬂ kemiklerinden oluﬂuyordu. Ancak, bilimadamlar›
tam bir Mosasaur iskeleti bulmakta gecikmediler. 1700’lü y›llar›n
sonundan itibaren, dünyan›n çeﬂitli
bölgelerdeki Maastrichtian katmanlar›nda, farkl› Mosasaur türlerinin fosilleri ortaya ç›kar›ld›. Günümüzde, dünya çap›nda 40-50 kadar Mosasaur türü
biliniyor. Örne¤in, Kuzey Amerika’da
bulunan Tylosaurus, Plesiotylosaurus,
Platecarpus, Plioplatecarpus ve Clidastes türlerinin yan›nda, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan Moanasaurus,
Afrika’dan da Goronyosaurus türlerine ait fosillerin kay›tlar› var.
ﬁimdilik bilinen en küçük Mosasaur türü, deniz taban›nda yaﬂad›¤› ve
buradaki yumuﬂakçalar ve kabuklularla beslendi¤i düﬂünülen, boyu da 3-3,5
metre aras›nda olan Carinodens belgicus. ‹lk bulunan tür olan Mosasaurus
hoffmanni de, 17,5 metreye varabilen
boyuyla, bilinen en iri Mosasaur türü

olma
özelli¤ini halen koruyor. Tuno¤lu’nun,
Kastamonu’da ortaya ç›kard›¤› Mosasaur fosili de, bu türe ait.

Mosasaurus hoffmanni
Hakk›nda...
17-17,5 metreye kadar varabilen
bir boya sahip. Oldukça iri ve güçlü
olan çeneleri, derinlere gömülü, konik
yap›l› ve oldukça keskin diﬂler taﬂ›yor.
Sa¤lam çene ve diﬂ yap›s› sayesinde,
›s›r›¤›n›n bir Tyrannosaurus rex kadar
güçlü olabilece¤i belirtiliyor. Çenelerin büyüklü¤ü 1,5 metreye, aç›kl›¤›ysa

1 metreye kadar ulaﬂ›yor. Alt çene, diﬂlerin arka k›sm›nda bulunan hareketli eklem bölgeleriyle baﬂa gevﬂek bir ﬂekilde ba¤lan›yor. Bunun hayvana sa¤lad›¤› yararsa, t›pk› bir y›lan›n
yapt›¤› gibi, büyük avlar› bile,
rahatl›kla bütün halinde yutabilmesi.
Yaﬂam›n›n tamam›n› okyanuslarda
ve iç denizlerde geçiren Mosasaurus’un pullarla kapl› vücudu, büyük
olas›l›kla yüzgeç taﬂ›yan bir kuyruk
bölgesiyle son buluyor. Kürek gibi
kullanabildi¤i 4 adet iri ve güçlü üyesi (bacak uzant›lar›), kasl› kuyru¤u,
uzun ve suda harekete uyumlu bir
ﬂekli olan vücuduyla, son derece baﬂar›l› ve güçlü bir yüzücü. Su içindeki
hareketine yard›mc› olan güçlü kuyru¤u, ayr›ca düﬂmanlar›na göz da¤› vermek için de kulland›¤› bir yap›. Günümüzde yaﬂayan iri yap›l› deniz canl›lar›n›n aksine, kuyru¤unu dikey de¤il,
yatay yönde hareket ettiriyor, bu sayede de onu bir dümen gibi kullanabili-

Tebeﬂir Devri
.

“Dinozorlar›n devri” olarak da bilinen Kretase
(Cretaceous) devrinin ismi, Latince’de “tebeﬂir”
anlam›na gelen “Creta” sözcü¤ünden geliyor. Günümüzden 144-65 milyar y›l öncesini temsil eden
bu döneme ait olan ve üzerinde ilk bilimsel
çal›ﬂmalar yap›lan katman, güneydo¤u ‹ngiltere’deki tebeﬂir kayal›klar› oldu¤u için, devre de bu
isim verildi.
Tyrannosaurus rex gibi dev y›rt›c›lar›n yaﬂad›¤›
bu devirde, dinozorlar büyük bir tür çeﬂitlili¤i gösteriyordu. Memelilerin geliﬂmesi yeni baﬂlam›ﬂt›
(ilk plasental› memeliler, Kretase’nin baﬂlar›nda
ortaya ç›km›ﬂt›) ve çiçekli bitkilerin ortaya ç›kmas›yla birlikte, yeryüzü de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›. Süperk›ta Pangaea’n›n, Laurasia ve Gondwana k›talar›na ayr›lmas› tamamlanm›ﬂ, Tetis (Tethys) ad› verilen büyük iç deniz, bu iki büyük k›tan›n aras›n220 milyon y›l önce

dan geçerek, dünyay› bir kuﬂak gibi sarm›ﬂt›. Anadolu’nun ﬂu anda bulundu¤u konum da, Tetis Denizi alt›nda kal›yordu. Ayn› dönemdeki bir baﬂka iç
deniz de, Amerika k›tas›n› ortadan ikiye bölen Bat› ‹ç Deniziydi.
Kretase’nin ilk yar›s›nda, iklim oldukça ›l›mand›. S›cakl›klar asla s›f›r›n alt›na düﬂmüyordu. Bu
nedenle de dünya üzerinde hiçbir yerde buzullar
yoktu. Bugün kutup bölgesi olarak bildi¤imiz yerlerde de canl› çeﬂitlili¤i oldukça yüksekti. Mevsimler çok belirgin de¤ildi ve deniz seviyeleri genel
olarak yüksekti. Yeryüzü, s›¤ denizlerle çevrili olan
ormanlarla kapl›yd›. Orta Kretase’de aniden art›ﬂ
gösteren tektonik (k›ta tabakalar›n›n hareketi) ve
volkanik etkinlikler, da¤ kitlelerinin ortaya ç›kmas›na neden oldu. Bunun sonucunda da, mevsimler
belirgin ﬂekilde farkl›laﬂmaya baﬂlad›. Bu dönem190 milyon y›l önce
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de gerçekleﬂen di¤er bir olaysa, deniz seviyelerindeki ani yükseliﬂ oldu. Deniz seviyeleri, Kretase’nin sonuna do¤ru yeniden alçald› ve k›talar›n
yüzölçümleri artt›. Devrin sonunda, çok say›da iklim de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂti, deniz seviyeleri alçald›
ve yanarda¤ etkinli¤i artt›. Kretase’nin sonuna
do¤ru art›k k›talar, günümüzdeki konumlar›n› almaya baﬂlam›ﬂt›. Mevsimler oluﬂmuﬂ, ekvator ve
kutup bölgelerindeki s›cakl›klar aras›ndaki fark da
oldukça belirgin bir hale gelmiﬂti.
Kretase devri, günümüzden yaklaﬂ›k 65 milyon
y›l önce, dinozorlar›n ve daha birçok tarih öncesi
yaﬂam formunun aniden ortadan kalkmas›yla son
buldu. Bu ani “toplu yok oluﬂ”, dünya tarihindeki
ikinci en büyük yok oluﬂtu. Dinozorlar›n d›ﬂ›nda
pterosaur’lar, ichthyosaur’lar, ammonitler, mosasaur’lar, plesiosaur’lar, birçok memeli türü ve deniz omurgas›zlar›n›n neredeyse yar›s› yok oldu. Ancak, kuﬂlar haricinde çok say›da canl› türünü etkileyen Kretase-Tersiyer yok oluﬂu, ilk büyük toplu
yok oluﬂ olan Permiyen-Triyas yok oluﬂunun yan›nda oldukça önemsiz kal›yordu. Sonuçtaysa, sürüngenlerin devri sona erdi ve memelilerin devri baﬂlad›.

yor. Perdeli arka ayaklar›ysa, su içerisinde yönünü de¤iﬂtirmesine yard›mc›. Denizde yaﬂamalar›na karﬂ›n, akci¤er solunumu yapt›klar› için, su yüzeyine s›kça ç›karak nefes almalar› gerekiyor. Bu nedenle, Mosasaur türlerinin, ço¤unlukla s›¤ denizlerde ve yüzeye yak›n seviyelerde dolaﬂt›klar› biliniyor.
Mosasaur’lar, okyanuslardaki besin
döngüsünün en üst seviyesinde bulunan y›rt›c›lar. Bal›klar, deniz kaplum-

ba¤alar›, yumuﬂakçalar ve kabuklular›
içeren etçil (karnivor) diyetlerinin en
tan›d›k üyeleriyse, yengeçler ve fosil
kabuklular olarak bilinen ammonitler.
Güçlü çeneleriyle, bu canl›lar›n sert
kabuklar›n› rahatl›kla k›rarak, içteki
yumuﬂak et k›s›mlara eriﬂebiliyorlar.
Mosasaur’lar›n, dev köpekbal›klar› taraf›ndan yendi¤ine iliﬂkin kan›tlar da
mevcut. Ancak, söz konusu köpekbal›klar›n›n bu dev sürüngenleri aktif
olarak m› yakalad›klar›, yoksa yaln›z-

ca ölüleri üzerinden mi beslendikleri
konusunda kesin bir kan›t yok.
Deniz Candaﬂ
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Doç. Dr. Cemal Tuno¤lu
.

Doç. Dr. Cemal Tuno¤lu, 1957 Kastamonu do¤umlu. 1981 y›l›nda, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji
Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdikten sonra, ayn› bölümde yüksek lisans ve doktora ö¤renimini tamamlam›ﬂ.
Mezun olduktan hemen sonra araﬂt›rma görevlisi olarak göreve baﬂlad›¤› Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü’nde,
1992 y›l›nda yard›mc› doçent, 1997 y›l›nda da doçent
ünvan›n› alm›ﬂ. Araﬂt›rma alanlar› aras›nda Paleontoloji, Tersiyer dönemine ait canl›lar›n kayaçlar içerisindeki da¤›l›mlar› (biyostratigrafi), karbonat jeolojisi ve
karbonatl› kayaçlarda yaﬂayan canl›lar›n yaﬂama ortamlar›na yönelik analizler (mikrofasiyes analizleri)
yer al›yor.
Fosilin ortaya ç›kt›¤› Devrekan› havzas›, Türkiye’nin Pontit Tektonik biriminin bir k›sm› ve erken Mesozoyik devrinden, Holosen devrine dek katmanlar içeriyor. Mosasaur fosili, Tuno¤lu’nun daha önceki çal›ﬂmalar›nda geç Maastrichtian ve erken-orta Paleosen
devirlerine ait oldu¤unu belirlenen kireçtaﬂ› katman›nda bulunuyor. Ayn› katman, çeﬂitli omurgas›z makrofosilleri (ammonitler, derisidikenliler, mercanlar ve
yengeçler) ve mikrofosilleri (kalker yap›l› nanoplanktonlar ve ostrakodalar) bak›m›ndan da oldukça zengin.
BTD: Çal›ﬂman›z› ilk olarak ne zaman kamuoyuna
duyurdunuz?
C.T.: Fosilin varl›¤›n› ortaya ç›karmam›z 1999’da
gerçekleﬂti; ama uzun bir süre bu çal›ﬂmam›zdan kimseyi haberdar etmedik. Bu süre içinde, Fransa’dan konunun uzman›yla ba¤lant› kurduk; örne¤in incelenmesi ve tan›mlanmas›, bunun yay›n olarak Amerika’ya sunulmas›n› gerçekleﬂtirdik. Yay›n›m›z kabul edildikten
sonra, olay kamuoyuna duyuruldu. Sonras›nda, Jeoloji Mühendisleri Odas›’n›n 2002 Mart’›nda düzenledi¤i,
55. Türkiye Jeoloji Kurultay›’nda, bu çal›ﬂmay› tebli¤
olarak sundum. Bu tebli¤ sunulmadan önce, belli baﬂ-

l› medya kurumlar›na ve haber ajanslar›na da haber
verildi. Çal›ﬂman›n kamuoyuna duyurulmas›, böyle
gerçekleﬂti.
BTD: Dünyan›n baﬂka bölgelerinden de Mosasaurus fosillerinin kay›tlar› var. Bu bölgelerin ortak özellikleri neler?
C.T.: Mosasaurus hoffmanni türüne ait fosillerinin
ç›kar›ld›¤› yerlerin hepsi de, 30° kuzey enlemi yak›n›nda yer al›yor. Dünyan›n di¤er bölgelerindeyse, farkl› Mosasaur türlerine ait fosiller ortaya ç›kar›l›yor. Ancak güney yar›mküreden henüz bir Mosasaurus hoffmanni fosili bulunmad›. Fosil kay›tlar›n›n bulundu¤u
alanlar›n bir di¤er ortak özelli¤i, hepsinin de günümüzden 100-60 milyon y›l öncesinde, Amerika’dan
baﬂlay›p Çin’e kadar uzanan Tetis Denizi’nin üzerinde
bulunmalar›. Yani Mosasaurus, bir Tetis canl›s›.
BTD: Buldu¤unuz Mosasaurus fosilinin yaﬂad›¤›
dönemde, Kastamonu’nun ﬂu anki yeri nereye karﬂ›l›k
geliyordu?
C.T.: Yaln›zca Kastamonu de¤il, Anadolu’nun tamam› sular alt›ndayd›. Bahsetti¤imiz Tetis Denizi, Karadeniz ve Akdeniz, Balkanlar, Hazar Denizi, bat›da
‹ber Yar›madas›’ndan do¤uda Çin’e ve hatta Avustralya’ya kadar uzanan bir alan› kapl›yordu. Anadolu da
bu denizin alt›ndayd›. Belki birkaç küçük adac›k biçiminde, bu denizin içinde ortaya ç›km›ﬂ kara parçac›klar› vard›; ancak kesin bir ﬂey söylemek mümkün de¤il.
BTD: Fosili buldu¤unuz alan›n kayaç yap›s›n› göz
önüne alacak olursak, sizce Türkiye’de baﬂka alanlarda da Mosasaur fosillerinin bulunmas› olas›l›¤› var m›?
C.T.: Elbette böyle bir olas›l›k var. Anadolu’daki
bu ilk Mosasaur fosilinin keﬂfinden sonra, art›k jeologlar›n ve paleontologlar›n, bu yaﬂ kona¤›ndaki kayaçlarla çal›ﬂ›rken daha dikkatli olmalar› gerekiyor. Türkiye

genelinde, ayn› yaﬂ kona¤›na sahip kayaçlar›n yay›l›ﬂ
gösterdi¤i pek çok alan var. Ancak Kastamonu’daki
bu bölge, di¤er bölgelere göre çok daha düzgün ve
çok daha aç›k. Özellikle Do¤u, Bat›, ‹ç Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu’da buna benzer alanlar var.
BTD: Peki, bu fosillerin ortaya ç›kar›lmas› için çal›ﬂmalar yürütülüyor mu ya da baﬂlat›lacak m›?
C.T.: Hay›r, böyle bir baﬂlang›ç çal›ﬂmas› söz konusu de¤il. Jeologlar ve paleontologlar, bu yaﬂ kona¤›ndaki kayaçlarda kendi ilgi ve uzmanl›k alanlar›nda
zaten çal›ﬂ›yorlar. Ancak, yaln›z Mosasaur aramaya yönelik bir çal›ﬂma ﬂu anda yok. Zaten bu, öyle kolay da
de¤il. Öncelikle bir yerde bir iﬂaret, bir kemik parças›, bir iskelet ç›k›nt›s› bulacaks›n›z, sonra gerekli bürokratik koﬂullar› yerine getirerek o bölgeyi kapatacak
ve kaz› çal›ﬂmas› baﬂlatacaks›n›z. Sonuçta bir kal›nt›
buldu¤unuzda da, o kal›nt›y› ortaya ç›karmak, Kültür
Bakanl›¤›’n› ve müzeleri de kapsayan, pek çok kiﬂinin
yer alaca¤› büyük bir çal›ﬂmay› gerektirecek. ﬁimdilik
böyle bir çal›ﬂma yok. Ancak önemli bir bulgu varl›¤›nda, sözünü etti¤im çal›ﬂmalar yap›l›r ve araﬂt›rmalar
baﬂlat›l›r.
BTD: Daha ileri çal›ﬂmalar yapabilmek amac›yla,
fosilin bulundu¤u alan› projelendirmek olas› m›?
C.T.: Elbette. Devlet Su ‹ﬂleri’ne ait bir sulama baraj› olan Beyler Baraj›’nda yaln›zca çene kemiklerini
ortaya ç›kard›k. Ancak, gövdenin geri kalan›n› bulabilece¤imizi de düﬂünecek olursak, böyle bir durumda,
birçok yaz›ﬂma yap›lmas› ve izinler al›nmas› gerekiyor.
Daha sonra da, uzman kiﬂilerin bulundu¤u kalabal›k
bir ekiple çal›ﬂmaya gidilmeli. Örne¤in, benim uzmanl›k alan›m mikropaleontoloji oldu¤u için, ben orada
kaz› yapamam. Makropaleontolojik bir çal›ﬂman›n yöntemleri, benim uzmanl›k alan›mdan çok farkl›. Onlar,
i¤ne uçlar›yla, f›rçalarla, çok uzun zaman alan ve çok
emek gerektiren çal›ﬂmalar yap›yorlar. Ancak, konunun uzman› olan kiﬂilerle birlikte oraya gidersem, böyle bir çal›ﬂma mümkün olabilir.
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