YENI B~R PLAEOAMASIA ICANSUI, BOYABAT
(SINOP) EOSEN FOS~L MEMELI B~ OZONU VE
PALEONTOLOJ~ K BELGELERI
FIKRET OZANSOY
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dekanl~~~na, Orman Genel Müdürlü~ü Devlet Orman I~letmesi Boyabat
Müdürlü~ünce gönderilen Omurgal~~fosil numuneler Prehistorya
Kürsümüze Determinasyon için havale edilmi~ti.
Jeolojik, stratigrafik paleontoloji ve bizzat Plaleontolojik, Paleoco~rafik ve dolay~s~~ile paleobioco~rafik aç~lardan son derece önemli
olan bu fosil belgeler üzerinden a~a~~daki sistem içinde gerekli ön
sonuçlar al~nabilmi~tir.
Yurdumuzun Eosen jeoloji zaman birimi içinde Anadolunun
karasal rejim s~n~r~n~~geni~ letmede de büyük rolü olan bu paleontolojik belgeye gerekli bilimsel yak~n ilgiyi göstermi~~olan Devlet I~letmesi (Orman) Müdürlü~üne burada sonsuz te~ ekkürlerimizi belirtme~i Kürsümüz ad~ na ödev sayar~z.
Paleontoloji :
Lokalite : Boyabat (Sinop). Buluntu yeri bildirilmemi~tir.
Fosil Numune : 3 parça halinde gelmi~~olan fosil kal~nt~lar~~bir
sa~~Corpus mandibulae' (alt çene cismi)yi temsil etmektedir. P, ve
p4 (2., 3. Premoler) kök k~s~mlar~n~~ve bilhassa Mi - M2 (I. ve II.
molerleri) ihtiva etmektedir. Sözü edilen di~lerin odontolojik niteliklerine göre bu numunenin temsil etmekte oldu~u endividü eri~kin
(kâhil) dir.
Muhtemel Fosil jizman ( Yatak) :
Jizman bir linyit zonu olarak dikkate al~nm~~t~r.
Fosille~me : (Fosilizasyon - Prezervasyon)
Fosille~ me derecesi nisbeten kuvvetlidir. Numunede pirit lokal
olu~umlar~~da kendisini göstermektedir.
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Ancak fosiller jizman~ndan çok fena ç~kar~lm~~t~ r. Mevcut izlere
nazaran eksik osteolojik ve odontolojik kesimler sonradan tahrip
edilmi~~olduklar~n~~aç~ klar mahiyettedir.
jeoloji Zaman birimi :
Eosen (alt), salt kronolojik aç~dan 55 milyon y~l önce ba~l~yan
bir ça~~~ve dolay~s~~ile bu ça~~n ba~alng~ ç devreleri (Simpson, 1950;
Ozansoy, 1966).
Paleontolojik ön determinasyon :
Sistematik:
Ordo (Tak~ m) Perissodactyla
Supfam. Chalicotherioidea Gul, 1872
Familia (Aile) Chalicothrioidae Gul, 1872
Subfamilia (Alt aile) Eomoropinae Matthew, 1929
Genus (cins) Palaeoamasia Ozansoy, 1966
Species (tür) Palaeoamasia kansui Ozansoy, 1966
Paleoco~rafya : Boyabat materyeli (P. kansui) Türkiye Eosen
zaman epoku, alt devresinde do~al karasal bir rejimin varl~~~n~~
aç~ klayan 3. buluntudur (Ozansoy, 1957, 1966).
Her üç buluntunun ele geçmi~~oldu~u mikro-co~rafik alan
(Amasya-Çiçekda~-Boyabad) Eosen ça~lar~ nda kendisini hissettirmi~~
karasal do~al rejimin etkisinde kalm~~~olan co~rafik ve muhtemelen en
makroco~rafik bir bölgenin ~ üphe götürmez surette, bir kesimini
temsil etmektedir.
Bir taraftan, fosil kal~nt~lar~ n temsil etmekte oldu~u Espes (tür)
ve bu türün mensup oldu~u Genus (cins) Eomoropinae alt ailesine
ve daha geni~~sistematik anlamda bilhassa Chalicotherioidae familia's~na ba~l~~bulunmas~~ile ~u hususlar~ n ortaya ç~ kabilmesini sa~lamaktad~r :
Sözü edilen zoolojik familia bak~m~ ndan Eosen ça~~~Anadolu
paleoco~rafyas~~Eurasia'ya (Asya +Avrupa) ve (Kuzey Amerika'ya)
paleomamalojik (s. I.) aç~dan karasal co~rafik köprülerle periodik
olarak ba~lant~~tesis edebilmi~ tir.
Zoolojik alt aile bak~ m~ ndan ise bu irtibat, bu günkü bilgilerimize
göre Asya'ya do~ru kendisini göstermi~ e benzemektedir. 'Asya' yönlü
Ozonsoy, 1966.
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bu kommünikasyon, ayn~~zoolojik alt aile genuslar~~farkl~~olmakla
beraber, Kuzey Amerika ile paleobioco~rafik irtibat~n varl~~~n~~ da
i~aret edebilmektedir.
Ancak yukar~da bahis konusu edilen bu ba~lant~lar~ n, ki asl~nda
öraziatiktir, ayn~~jeoloji zaman biriminde oldu~u iddia edilemez.
Bu konuda baz~~faktörleri dikkate almak icap etmektedir. Bu faktörleri
k~saca ~u ~ekilde belirtebiliriz :
Co~rafik uzakl~klar.
Bu zoolojik grubun evrim (evolution) sür'at~.
Bu zoolojik grubun göç gücü.
ç) Dünyam~z~ n 72 Milyon y~ll~ k son jeoloji büyük zaman~~olan
Senozoik (Yeni Hayat) ça~lar~n~ n nispeten henüz ilk devrelerinde
jeolojik engellerin birbirini s~k izlemi~~olmas~~°.
Yukar~daki hususlar aç~k surette do~al imkan ve imkans~zl~klar~~
yans~tmaktad~ r, ve bu sebeple de bu zoolojik grup farkl~~co~rafik
bölgelerde ancak farkl~~genuslarla temsil edilmekte ve dolay~s~~ile
de farkl~~jeoloji zaman birimlerini i~aret edebilmektedir.
~~ te, bu anlam içinde paleoco~rafik ba~lant~lar~~kabul etmek
yerinde olabilir.
Jeolojik aç~ dan buluntunun önemi:
Bu yeni ke~ if, Palaeoamasia'n~ n Anadolu'nun daha kuzey kesimlerine kadar varabilmi~~olan Eosen ça~lar~ndaki yatay da~~l~ m~n~~
i~aret edebilmesi bak~m~ndan, Anadolu'nun o ça~lardaki Jeolojik
yap~s~ nda karasal men~ eli safhalar~n da varl~~~n~~teyid etmektedir,
bu sebeple de söz konusu jeoloji zaman birimi içinde Anadolu'da
karasal fizik bir ortam~ n da, karasal rejime tabi bir tortulla~ma ile
yans~d~~~n~~göstermektedir. Bu husus Deniz rejimine ve onun biotopuna paralel kontinatal karakterdeki bir biotopun en bariz bir deDemek ki bir k~ t'a parças~~olan Anadolu'da deniz
lui
ve kara münasebetinin Eosen ça~lar~ nda mevcut olu~ unu Eosen jeolojik hareketleriyle birle~ tirmek yerinde olacakt~ r.
Simpson, 1950; Evernden at al., 1964; Termier, H. ve Term~er G., 1960.
— Not: dünyam~ z 4,5 milyar y~ l önce kat~la~m~~t~ r (bak~n~z: Bowen,
1958; Termier, ibid.
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Fosil uzman kapal~~yani substratigrafik bir nitelikte olarak dü~ünülebilir. E~er böyle ise temsil etti~i litolojik ve paleontolojik özelli~i
ile halen kapal~~(örtülü) bir `fasies' ten bir k~s~m ve özellikle substratigrafik yap~~içinde çok önemli bir `Biozon'd~r.
Bu fasies ve biozon'un yer yüzünde bir devam~~yahut ta bunlarla
ça~da~, ayn~~veya farkl~~rejim ya da rejimler etkisinde olu~um göstermi~~fasieslerin kronolojik olarak tesbitinde, her hali ile paleontolojik
bir birim olarak bu buluntu ve dolay~siyle seviyesi çok önemli hareket noktalar~m~z olmu~tur.
Ekonomik aç~ dan Buluntunun önemi:
Yukar~ da belirtilen (Amasya - Çiçekda~~- Boyabad) üçken alan
ayn~~ekolojik (burada paleoekolojik) ko~ullar~ n etkiledi~i co~rafik bir bölgenin ancak bir k~sm~~mesabesindedir. Bugünkü bilgilerimize göre de bu co~rafik bölgenin 3 mikro kesimi, muhtemelen birbiriyle s. str. ça~da~~(yani dar bir anlam içinde hem zaman) linyit
olu~umlar~n~n bariz ip uçlar~n~ n ele geçti~i lokaliteleri temsil etmektedirler. Çevrede hâkim Pre-Eosen kayaçlar~n~n temsil edildi~i yap~~
içinde karasal do~al rejim alt~nda haz~rlanm~~~basen ve tortular~n~n
zengin linyit damarlar~~(jizman) kapsamakta oldu~u rahatl~kla
söylenebilir.
Çünkü, yukar~da de~indi~imiz, her üç fosilli lokalite, linyit te~ekkülüne bir haz~rl~ k veya ba~ lama devresini açan elveri~ li yani bu
olu~ um için gerekli yeksenak fizik-~imik-Biolojik ortam~ n AmasyaÇiçekda~~- Boyabad co~rafik alanlar~ nda ve en az bu co~rafik bölgelerin d~~~kom~ u çevreleri içinde de temsil edilebilmi~~bulundu~unu
i~aret etmektedir.
Yukar~ da belirtilen Pre-Eosen formasyon veya serileri içinde
koridor ve çe~ itli çapta ada havzalar~~halinde karasal nitelikteki
Eosen ça~~~tortullar~~ve bilhassa bunlar~n kapsad~klar~~paleobiolojik
k~ ymetler (Fosil Mammalia-Palinolojik doküman ve bizzat L~NY~T),
: 500 000 lik jeolojik haritalarda görüldü~ü üzere (Ketin, 1963)
substratigrafik özellik göstermektedirler. Bu özelli~in gerçek de~er
derecelerinin tesbiti, bölge ve çevreleri linyit sorunu bak~m~ndan
son derece önemlidir.
Bu sebeple kömür jeolojisi disiplini içinde gerekli substratigrafik incelemelere, detay biostratigrafik - ekostratigrafik ve stratigra-
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fik etüdlerden elde edilebilecek ünitelere dayan~larak, geçilmesi
ekonomik amac~n gerçekle~ ebilmesi için tavsiyeye ~ayand~r.
Di~er taraftan Amasya (Çeltek) Linyit ocaklar~ndan Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü Tabiat Tarihi Müzesi'ne Zengin bir
Palaeoamasia Kansui faun's~~hediye edilmi~~olup detay etüdüne taraf~m~zdan ba~lanm~~~bulunulmaktad~r.
Dünya bütününde tek olan bu Palaeoamasia kansui fauna'larm~n
Türk Senezoik ça~larm~ n ilk Memelilerini temsil etmesinin bilimsel
önemi son derece büyüktür.
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