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Anadolu’nun
ilk sakinleri

Türkiye'nin tarihiyle ilgili neredeyse her ﬂeyi biliyoruz. Peki, tozlu topraklar ard›nda gizli olan› aç›¤a
ç›kar›p; bundan milyonlarca y›l öncesine, daha insanlar›n binalar inﬂa etmedi¤i, yaz›n›n
kullan›lmad›¤› tarih öncesi dönemlere yolculuk yaparsak karﬂ›laﬂt›¤›m›z tablo ne olur? Paleontolojik
(fosilbilimsel) çal›ﬂmalar gizi kald›r›p, fosil buluntular›yla uzak geçmiﬂimize ›ﬂ›k tutuyor...
Tarih boyunca Anadolu, bir köprü niteli¤i taﬂ›m›ﬂ, birçok medeniyete ev sahibi olmuﬂtu. Sadece tarih sahnesinde de¤il, bundan milyonlarca y›l öncesinde de
bir geçiﬂ noktas›yd›. Yap›lan araﬂt›rmalar
milyonlarca y›l öncesinde Anadolu'nun
birçok canl› türüne ev sahipli¤i yapt›¤›n›
ve insan atas› diyebilece¤imiz primatlar›n
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geçiﬂ noktas› oldu¤unu gösteriyor.
Bu canl› çeﬂitlili¤i içinde en çok merak
edilen, kuﬂkusuz bize kendi kökenimiz
hakk›nda da bilgi veren primatlar. Primatlar aras›nda bize en yak›n olan ise hominidler (insans›lar). Primatlar olarak nitelendirdi¤imiz tak›mda ilkel maymunlar,
maymunlar, kuyruksuz maymunlar (goril,

orangutan ve ﬂempanze) ve nihayet hominid yer al›yor.
Söz konusu insans›lar olunca paleoantropolojik (eski insan bilimi) araﬂt›rmalar›n
odak noktas› da Afrika oluyor. ‹nsan›n milyonlarca y›ll›k öyküsünün Afrika’da baﬂlad›¤› düﬂünülüyor. Bundan 5-7 milyon y›l
öncesine uzanan öykü, insan› ﬂempanze-
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den ay›ran ilk hominidlerden oldu¤u düﬂünülen bir türün bulunmas›yla Çad'da (Afrika) baﬂl›yor. Bunu Kenya Tugen tepesinde
bulunan "Orrorin tugenesis" (yaklaﬂ›k 6
milyon y›l yaﬂ›nda); Etiyopya’da bulunan
"Ardipithecus ramidus" (yaklaﬂ›k 4,4 milyon y›l yaﬂ›nda) gibi birçok tür takip ediyor...
Bu milyonlarca y›ll›k öykü bizi Anadolu’ya getirdi¤indeyse, yolculu¤umuz daha
eskilere, bundan yaklaﬂ›k 16 milyon y›l öncesine uzan›yor. Anadolu’da ça¤daﬂ insan›
ve onlar›n do¤rudan atalar›n› kapsayan hominidlere de¤il de, hominoidlere rastl›yoruz. Hominoidler, hominid öncesi primatlar olarak tan›mlan›yor. K›sacas› evrim zincirinde hominidlerden bir önceki halkay›
oluﬂturuyorlar. Anadolu, bilindi¤i kadar›yla 4 farkl› cins hominoide ev sahipli¤i yapm›ﬂ. Bunlardan biri Anadolu’nun en yaﬂl›
hominoid türlerinden Griphopithecus alpani (yaklaﬂ›k 16 milyon y›l yaﬂ›nda). Orta
Anadolu Çand›r'da bulunan bu tür, ﬂempanzeden daha küçük. Griphopithecus di¤er hominoidlerden molar (az›diﬂi) yap›s›yla ayr›l›yor. Çand›r’da yap›lan çal›ﬂmalar
henüz tam bir netli¤e ulaﬂmam›ﬂ. Ancak
bölgenin yaﬂ de¤erlendirmesi, hominoidlerin yay›lma zamanlar›n›n belirlenmesinde,
dönemin (miyosen dönem) iklim ve deniz
seviyesi de¤iﬂikliklerinin de¤erlendirilmesinde ve di¤er türlerin biyokronolojilerinde önemli yer tutuyor. Griphopithecus'a
sadece Çand›r'da de¤il, Bursa yak›nlar›ndaki orta miyosen dönem bölgesi Paﬂalar’da da rastl›yoruz. Paﬂalar, burada bulunan iki hominoidle primat aç›s›ndan en

Fosil Nedir?
Tarih öncesi dönemlere yolculuk yapmam›z› sa¤layan ve dünyan›n milyonlarca y›l önce misafir etti¤i
birçok canl› türünü tan›ma f›rsat›n› sunan fosil nedir? Nas›l oluﬂur? Fosil san›ld›¤› gibi ne kemik ne de
tam anlam›yla taﬂ; bitki ya da hayvanlar›n jeolojik
zamanlardan beri b›rakm›ﬂ oldu¤u kal›nt› ya da izler. Canl›lar öldükten sonra organik-yumuﬂak k›s›mlar› di¤er hayvanlar taraf›ndan tüketiliyor ya da bakteriler taraf›ndan tahrip ediliyor. E¤er ortam bakterilerin yaﬂamas›na uygun oksijene sahip de¤ilse ve
fosilleﬂmeye uygun taﬂlaﬂma süreçlerini taﬂ›yorsa,
canl›lardan arta kalan kemik, kabuk ve diﬂ gibi sert
dayan›kl› k›s›mlar fosilleri oluﬂturarak günümüze
kadar ulaﬂabiliyor. Böylece biz milyonlarca y›l öncesinin misafirlerini tan›ma olana¤› buluyoruz. Paleontolojik araﬂt›rmalara göre yeryüzünde yaﬂam en az
3,5 milyar y›l önce baﬂlad›. Dünyam›z o günden bugüne birbiri ard›na gelip giden birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipli¤i yapt›. Ço¤u canl› türünün soyu tükendi ve bunlardan çok az bir bölümü taﬂlaﬂarak günümüze kadar ulaﬂabildi. Fosil oluﬂumuna en

zengin bölgelerden biri. Paﬂalar’da bulunan di¤er bir türse Kenyapithecusla yak›n
akrabal›k gösteriyor.
Paﬂalar'da yap›lan incelemeler önemli,
çünkü Kenyapithecus ya da geç miyosen
dönem türlerinden birinin Paﬂalar'da bulunmas›, Türkiye'de ikinci bir orta miyosen
dönem hominoid türü oldu¤unu gösterir.
Anadolu’daki tür çeﬂitlili¤ine bakarak;
Anadolu'nun daha milyonlarca y›l öncesinden baﬂlayarak bir kavﬂak noktas› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Anadolu'nun bütün bu hominoidleri,
diﬂ özellikleriyle Afrika'n›n alt miyosen dönem hominoidlerinden ayr›l›yor. Anadolu'da alt miyosen döneme ait fosil bulunmuyor. Bunun nedeniyse bu dönemde Afrika ve Asya aras›nda kara ba¤lant›s› buelveriﬂli koﬂullar› killi ve çamurlu ortamlar sa¤l›yor.
Bu ortamdaki canl›n›n etraf›ndaki elementler sertleﬂtikçe ortaya bir kal›p ç›k›yor. Canl›n›n kendisi,
çürüyerek yokolurken kal›b›n içine dolan mineraller
ikinci bir kal›p oluﬂturarak, canl›n›n genel hatlar›n›
ortaya ç›kar›yor. Vücut parçalar›, de¤iﬂik mineralli
sularla ya da sadece demir, kalsiyum ve silis gibi minerallerle dolarsa buna taﬂlaﬂma deniyor.

lunmay›ﬂ›. Kara ba¤lant›s› orta miyosen
dönemde oluﬂuyor. Buna ba¤l› olarak Anadolu'da bulunan en eski fosiller orta miyosen döneme, yani bundan yaklaﬂ›k 16 milyon y›l öncesine tarihleniyor. Kara ba¤lant›s›n›n oluﬂmas›yla Do¤u Asya, Avrupa ve
Afrika aras›ndaki birçok göç yolu Anadolu’dan geçiyor. Bu da Türkiye’deki bilirli
bölgelerin ve yap›lan paleontolojik, paleoantropolojik araﬂt›rmalar›n önemini art›r›yor.
Anadolu’da bulunan di¤er bir türse
bundan yaklaﬂ›k 9,8 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ olan Ankarapithecus metai (Ankara
maymunu). Karﬂ›m›za yüz iskeletiyle ç›kan
bu tür diﬂi bir kuyruksuz maymun. Bu tür,
örnekler evrimlerini Anadolu'da geçirmiﬂ
olduklar›ndan, kendilerine özgüler.
Son olarak karﬂ›m›za Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi Antropoloji Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr. Ayla
Sevim'in Çank›r›, Çorakyerler yöresinde
yürüttü¤ü kaz› çal›ﬂmalar›nda bulunan bir
erkek hominoid ç›k›yor. Araﬂt›rmalar henüz netlik kazanmam›ﬂ olmas›na ra¤men,
7-8 milyon y›ll›k oldu¤u tahmin edilen fosilin, hominoidlerle kuyruksuz maymunlar
ars›ndaki eksik halkay› tamamlad›¤› düﬂünülüyor. "Damak" buluntusuyla tan›d›¤›m›z goril büyüklü¤ündeki Çank›r› fosili,
diﬂ yap›s› bak›m›ndan di¤er hominoidlerle
benzerlik gösteriyor. Çank›r›’daki buluntu
bir soru iﬂaretini de gündeme getiriyor:
Bildi¤imiz gibi hominoidler Afrika’dan kuzeye, bundan yaklaﬂ›k 16 milyon y›l önce
geldiler. Günümüzden yaklaﬂ›k 8 milyon
y›l önce k›talardaki konumsal de¤iﬂimler
ve s›rada¤lar›n ya¤murlara geçit vermemesi nedeniyle küçümsenmeyecek bir kurakl›k yaﬂanm›ﬂt›. Peki hominoidler bu kurakEkim 2005
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l›k nedeniyle Avrasya’y› terkederek tekrar
Afrika'ya m› dönmüﬂlerdi? Kimi uzmanlar
bu görüﬂü do¤rularken kimileriyse hominoid atalar›n›n Afrika'dan hiç ç›kmad›¤›n›
belirtiyorlar. Afrika’da bu tip hominoid fosilinin bulunmay›ﬂ›n› da bölgenin fosilleﬂmeye uygun olmamas›yla aç›kl›yorlar. Sorular henüz cevaplanmam›ﬂ olmamas›na
ra¤men Çank›r›'daki bu buluntunun, Afrika ve Asya hominoidleri aras›ndaki evrimsel iliﬂkinin anlaﬂ›lmas›nda önemli yap›taﬂlar›ndan oldu¤u kesin.
Çank›r›, Ankara'ya yaklaﬂ›k iki saat
uzakl›kta. Bugün seyrek bitki örtüsüyle tan›d›¤›m›z Çank›r› bundan milyonlarca y›l
öncesinde ormanlar ve göllerle süslüydü.
Bugün Çank›r› ya da Ankara yak›nlar›nda
fillere rastlamam›z, ola¤an d›ﬂ› bir durum
olurdu. Ancak bundan yaklaﬂ›k 8 milyon
y›l öncesin Çank›r›’s› büyük binalar›n, çift
ﬂerit yollar›n de¤il de gergedanlar›n, fillerin ve kara kaplumba¤alar›n›n dünyas›yd›.
Bu bölgede yap›lan kaz› çal›ﬂmalar›yla milyonlarca y›l öncesinin Çank›r›'s›n› tan›ma
f›rsat› buluyoruz. Burada yap›lan araﬂt›rmalarda çift t›rnakl›lardan domuz, zürafa,
öküz ve geyik ailelerinden, tek t›rnakl›lardan gergedan ve at ailelerinden, ayr›ca
hortumlular tak›m›ndan kimi türlerin fosilleri bulunuyor. Çank›r›'n›n tür bak›m›ndan
bu kadar zengin oluﬂunun nedeni, bundan
yaklaﬂ›k 7-8 milyon y›l önce bölgede yer
alan gölün kenar›ndaki birçok türün toplu
halde ölmüﬂ olmas›. Milyonlarca y›l sonra
topra¤›n sürüklenmesiyle bu toplu mezar
dünya yüzeyine ç›k›yor ve dünyam›z›n tarih öncesi devirlerde misafir etti¤i bir çok
türü tan›ma ﬂans›m›z oluyor.
Fosillerin bulunabilmesi için öncelikle
onlar› bar›nd›ran kayac›n erozyon sonucunda dünya yüzeyine ç›kmas› gerekiyor.
Daha sonra tesadüfen ya da yüzey araﬂt›rmalar› sonucunda belirlenen fosil bölgelerinde kaz› çal›ﬂmalar› baﬂlat›l›yor. Ancak
ne yaz›k ki, bulunan fosiller genellikle ilgili uzmanlar›n eline ulaﬂamadan tahrip ediliyor. Hatta Çank›r›'da oldu¤u gibi T.C
Kültür Bakanl›¤›’nca fosil bölgesi olarak
belirlenen bölgelerde bile imara izin verilebiliyor. Böylece milyonlarca y›l›n bilgisini günümüze aktaran fosiller, daha ilgili
uzmanlar›n eline ulaﬂamadan inﬂaat malzemesi halini al›yor.
Kumru ﬁarda¤
Kaynak
Güleç, E., Dispersal Patterns of Aurasian Hominoids: Implacitations
from Turkey
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Kaz›
Ülkemizde birçok bölgede yürütülen kaz›lar,
özverili ve yo¤un bir çal›ﬂma gerektiriyor. Paleontolojik kaz› çal›ﬂmalar›nda, gerekti¤inde kazma kürekle, gerekti¤inde çekiçle çiviyle, bedensel yorgunluk hiçe say›larak milyonlarca y›l öncesinin canl› türleri gün yüzüne ç›kart›l›yor.
Kaz› çal›ﬂmalar› için topra¤›n kuru oldu¤u
yaz aylar› tercih ediliyor. Kaz›n›n ilk günleri, fosillerin d›ﬂ etkenlerden zarar görmesini önlemek
için alana örtülen tarla topra¤›n›n kald›r›lmas›yla geçiyor. K›ﬂ boyunca tarla topra¤›, hava koﬂullar›n›n ve davetsiz misafirlerin fosillere zarar
vermesini önleyen bir kalkan görevi görüyor.
Tarla topra¤› kald›r›l›rken, kazma kürek ve el
arabalar›yla kaz› alan›, daha çok inﬂaat alan›n›
and›r›yor.
Tarla topra¤›ndan temizlenen alan, karelere
ayr›l›yor. Bu kareler fosilin bulundu¤u bölgenin
kaydedilmesini sa¤l›yor. Her karede dikkatli bir
çal›ﬂma baﬂl›yor. Bu aﬂamada antropologlar ellerindeki çekiç, çivi ve f›rçalarla heykeltraﬂlar›
and›r›yorlar ve katmanlar aras›nda kendini gösterecek küçük bir fosil parças›n› bekliyorlar. Uzman gözler küçük bir parçan›n bile hangi kemi¤in taﬂlaﬂm›ﬂ hali oldu¤unu ya da hangi canl› türüne ait olabilece¤ini anl›yor. Böylece, fosile zarar vermeyecek ﬂekilde topra¤› açabiliyorlar. Fosilin zarar görmesini önlemek için aseton-yap›ﬂt›r›c› kar›ﬂ›m›ndan da yararlan›l›yor. Bu, fosilin
sertleﬂmesini sa¤l›yor.
Gün yüzüne ç›kan fosil buluntular› etiketlenerek, inceleme yap›lmak üzere laboratuvarlara
gönderiliyor. Bu etiketler fosilin nüfus ka¤›d› niteli¤inde. Bulundu¤u bölge, ç›k›ﬂ tarihi, fosilin
numaras›, hangi cins ve türe ait oldu¤u, bulundu¤u kareden taﬂ›nma ﬂekline kadar bütün bilgiler bu etiketlere kaydediliyor. Fosiller kimi zaman parçalanm›ﬂ durumda olabiliyor. Korunma
durumu, üzerinde araﬂt›rma yap›lamayacak kadar kötüyse fosillere numara verilmiyor. Numaral› fosiller alç›lanarak taﬂ›nabiliyor. Böylece taﬂ›nma s›ras›nda oluﬂabilecek hasarlar engelleniyor. Her fosil heyecanla karﬂ›lan›rken, en çok
beklenen primat fosilleri oluyor. Türkiye'de ç›kabilecek primat fosilleri, Asya, Avrupa ve Afrika aras›ndaki en eski göç yollar›n›n belirlenmesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor. Kaz› alan›ndaki yo¤un çal›ﬂman›n ödülüyse milyonlarca y›l öncesi Anadolusunun gün yüzüne ç›kmas›, buluntular›n müzelerde sergilenerek ilgilenen herkese
ulaﬂabilmesi ve en önemlisi, buluntunun yurt d›ﬂ›ndaki yank›lar› oluyor.

