
 
 

T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ANTROPOLOJİ (PALEOANTROPOLOJİ) 

ANABİLİM DALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANADOLU’NUN GEÇ MİYOSEN 
ZÜRAFALARI (MAMMALIA-GIRAFFIDAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 
 

 

 

 

 

 

N. Damla Yılmaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara-2005 

 

 



 

 
 

T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ANTROPOLOJİ (PALEOANTROPOLOJİ) 

ANABİLİM DALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANADOLU’NUN GEÇ MİYOSEN 
ZÜRAFALARI (MAMMALIA-GIRAFFIDAE) 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 
 

 

 

 

 

 

N. Damla Yılmaz 
 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. Erksin Güleç 

 

 

 

 

 

 

Ankara-2005 

 

 



 

 
 

T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ANTROPOLOJİ (PALEOANTROPOLOJİ) 

ANABİLİM DALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANADOLU’NUN GEÇ MİYOSEN 
ZÜRAFALARI (MAMMALIA-GIRAFFIDAE) 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 
 

 

 

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erksin Güleç 
 

 

 

Tez Jürisi Üyeleri 

Adı ve Soyadı     İmzası 

....................................................................  ........................................ 

....................................................................  ........................................ 

....................................................................  ........................................ 

....................................................................  ......................................... 

....................................................................  ......................................... 

....................................................................  ......................................... 

 

  Tez Sınavı Tarihi: .................................. 

 

 

 



 i 

ÖNSÖZ 

 

Anadolu’da, bugüne kadar paleontoloji ve jeoloji alanlarında yapılmış 

araştırmalar, Geç Miyosen çökellerinin geniş alanlar kapladığını göstermiştir. Sözü 

edilen bu çalışmalarda ve hala devam eden kazı ve araştırmalarda Anadolu’daki Geç 

Miyosen faunalarından çok sayıda memeli hayvan fosili kaydedilmiş olmasıyla 

birlikte, Giraffidae’nin de bu fosil kalıntıları arasında önemli bir çoğunluğa sahip 

oldukları görülmüştür. 

 

Anadolu’daki Geç Miyosen giraffid bulgu yerlerinin, buralardan determine 

edilmiş cins/türlerin ve Avrupa Geç Miyosen biyokronolojisine göre mevcut 

bulundukları zonların belirlenmesini, ayrıca bulguların Avrupa, Asya ve Afrika 

kıtalarında yer alan eşdeğer yaşlı benzer giraffid bulgularıyla korele edilmesini ve 

bunlara göre Giraffidae’nin Anadolu Geç Miyosen’indeki evrimsel eğilimlerinin 

anlaşılmasını amaçlayan “Anadolu’nun Geç Miyosen Zürafaları (Mammalia-

Giraffidae)” çalışmasının oluşmasında bana destek olan ve yönlendiren hocam ve 

danışmanım Prof. Dr. Erksin Güleç’e en derin saygılarımla teşekkürü bir borç 

bilirim. 

 

Ayrıca, tezime yardımları olan Antropoloji Bölümü hocalarından Prof. Dr. 

Ayla Sevim’e, Doç. Dr. Ayhan Ersoy’a, Yard. Doç. Dr. İsmail Özer’e, Coğrafya 

Bölümü hocalarından Doç. Dr. İhsan Çiçek’e, Biyoloji Bölümü hocalarından Prof. 

Dr. Nuri Yiğit’e, Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü hocalarından Prof. 

Dr. Engin Ünay’a, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Araş. Gör. Ayşe 

Atakul’a, yakın ilgisini gördüğüm “British Museum Natural History”den Dr. Alan 

W. Gentry’e, tercümelerimde yardımlarını esirgemeyen TÖMER Fransızca Bölüm 
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Başkanı Sn. Çelebi Akdaş’a ve en önemlisi yıllardan beri yaptıkları kazı ve 

araştırmalarla Türkiye’nin paleontolojik ve paleocoğrafik potansiyelini aydınlatmaya 

çalışan Türk ve yabancı tüm bilim adamlarına şükranlarımı sunarım. 
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GİRİŞ 

 

Türkiye, Geç Miyosen’e ait geniş alanlar kaplayan karasal çökellere sahiptir. 

Bu yaygın karasal çökellerde Geç Miyosen stratigrafisini oluşturabilmek ve Geç 

Miyosen paleocoğrafik evrimini ayrıntılı olarak ortaya koyabilmek için uygulanması 

gereken yöntemlerden birisi de memelilere dayalı biyostratigrafik-biyokronolojik 

çalışmalardır. 

 

Jeolojik tarihte Senozoik Çağ’ın başlarından itibaren bir yükselme sürecine 

giren Anadolu, özellikle insanın da dahil olduğu Hominoidea üstailesine ait 

primatları da içeren memeli faunalarının çok çeşitlendiği dönem olan Geç 

Miyosen’de Asya, Avrupa ve Afrika kara parçaları arasında önemli bir kara 

bağlantısı halindeydi. Bu kara köprüsünün kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan 

önemli göçlere imkan tanımış olduğunun bilinmesi, Anadolu’nun özellikle memeli 

havyan potansiyeli açısından zenginliğini akla getirmekte ve bu bağlamda 

paleontoloji ve jeoloji alanlarında yapılmış araştırmalar bunu açıkça ortaya 

koymaktadır. 

 

Anadolu’ya ait karasal memeli faunalarının çokluğu ve cins/tür zenginlikleri, 

özellikle Geç Miyosen’de kuraklık derecesine bağlı olarak artmaktadır (Sickenberg 

ve ark., 1975). Bu geniş karasal alanları kaplayan ve zengin tür sayısı ile dikkat 

çeken Geç Miyosen memeli faunalarının önemli temsilcilerinden biri de Giraffidae 

üyeleridir. Memeliler arasında Giraffidae (Mammalia-Artiyodactyla), Dünya’nın 

büyük bir bölümüne Geç Miyosen’de hızla dağılmışlar ve bu devrin değişik 

ortamlarına başarıyla uyum sağlamışlardır. Değişen ortam koşullarına evrimsel 
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uyum yaparak (adaptasyon), göç ederek, ya da tamamen yok olarak tepki 

göstermişler ve bu özellikleriyle de kısa zaman dilimleri içinde gözle izlenebilir 

morfolojik değişiklikler kazanmışlardır. Değinilen bu özellikleri, ayrıntılı 

biyostratigrafik - biyokronolojik ve kronostratigrafik çalışmaların yapılabilmesine 

olanak sağlamasıyla birlikte, Giraffidae’nin kıta içi ve hatta kıtalararası 

karşılaştırmalarında kullanılabilen önemli paleontolojik veriler olmalarını 

sağlamıştır. 

 

Sıcak iklim ortamlarına son derece bağımlı olan giraffidler, Geç Miyosen 

memeli faunalarının ortamı hakkında sentez çalışmaları yapılmasına ve Türkiye’nin 

komşu ülke faunalarıyla biyokronolojik-biyostratigrafik ve paleoekolojik ilişkilerinin 

kurulmasına ve bu sayede hominoid faunalarının daha açık anlaşılmasına imkan 

vermeleri açısından da önemlidirler. 

 

Giraffidae ailesinin en yaşlı örnekleri Miyosen başlarında Batı Avrupa’dan 

gelmektedir. Miyosen’in ilerleyen evrelerinde bunların Avrupa, Afrika ve Asya 

kıtalarına yayılması ve Geç Miyosen’de diğer bir çok memeli grubu gibi çok 

çeşitlenerek devir sonunda bir çok türün ortadan kalktığının bilinmesiyle birlikte, 

Anadolu’dan da bu zaman aralığına ait oldukça fazla fosil buluntu kaydedilmiştir. Bu 

buluntuların bir çoğunun araştırıcıları tarafından cins/tür determinasyonları 

gösterilmiş, bazı çalışmalarda ise bulgu yerinden Giraffidae’nin sadece aile bazında 

temsil edildiği açıklanmıştır. Bunlarla birlikte, hala devam eden kazı ve 

araştırmalardan da giraffid bulguları kaydedildiği belirtilmiş, ancak henüz cins/tür 

determinasyonları verilmemiştir. Bu çalışmada ise, daha belirgin sonuçlara 

ulaşabilmek için, cins/tür determinasyonları yapılmış bulgu yerleri esas alınmıştır. 
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“Anadolu’nun Geç Miyosen Zürafaları (Mammalia-Giraffidae)” çalışması ile 

hedeflenen başlıca amaçlar, Anadolu’daki Geç Miyosen giraffid bulgu yerlerinin, 

buralardan determine edilen cins/türlerin çeşitliliklerinin ve Avrupa Geç Miyosen 

biyokronolojisine göre mevcut bulundukları kat/yaşlarının belirlenmesi, ayrıca 

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında yer alan eşdeğer yaşlı benzer giraffid 

bulgularıyla korele edilmesi ve bunlara göre Anadolu’daki Giraffidae’nin Geç 

Miyosen sürecindeki evrimsel eğilimlerinin anlaşılmasıdır. Bunların yanı sıra, bu 

alanda daha sonraki araştırmalara da yarar sağlayacak bir çalışma amaçlanmıştır. 

 

Değindiğimiz amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada öncelikle 

Jeolojik zamanlar ile Geç Miyosen, Geç Miyosen’de Anadolu’nun paleocoğrafik 

evrimi, Anadolu’nun Avrupa, Asya ve Afika ile biyokronolojik, kronostratigrafik ve 

biyokronolojik ilişkileri ve Artiyodactyla içerisinde Giraffidae ailesi hakkında genel 

bilgiler verilmiştir. Daha sonra Anadolu’daki Geç Miyosen giraffid bulgu yerleri 

ayrıntılı olarak verilmiş ve bu bulgu yerlerinden derlenen Giraffidae cins/türlerinin 

sistematik özellikleri ile yaşadıkları ortamlar hakkındaki yorumlar aktarılmıştır. 

“Bulgular ve Tartışmalar” bölümünde, derlenen verilerin hem kendi aralarında hem 

de eşdeğer yaşlı diğer kıtalardaki benzer bulgularla korelasyonu yapılmaya çalışılmış 

ve bu veriler doğrultusunda çalışmanın amaçlarına paralel olarak çıkarılan sonuçlar 

gösterilmiştir. 
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1- GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Jeolojik Zamanlar ve Geç Miyosen 

 

1.1.1. Jeolojik Zamanlar 

 

Jeoloji bilimi yeryüzünün ve yaşamın doğasını anlamak için yeryüzünün 

kayaçlarını ve fosillerini inceler, geçmişten günümüze geçirdiği oluşum ve evrimsel 

değişimleri anlamaya çalışır. Doğa tarihi evrenin oluşumundan bugüne kadar geçen 

ve durmaksızın devam eden kesintisiz bir süreç olsa da dünyanın jeolojik geçmişi 

Tablo 1’de gösterildiği gibi değişik ana zamanlara, devir ve devrelere, çağlara 

bölümlenmiştir. Dünyamızın en önemli öğesini oluşturan canlılar evrimlenerek 

sürekli değişime uğradıklarından, belirli organizmalar ve onların fosiller olarak 

bizlere ulaşan kalıntıları, belirli jeolojik aralıklarla çökelmiş olan kayaçların tanıtıcı 

özelliklerini oluştururlar. Bundan dolayı, çökel kayaçlardaki fosiller, farklı yörelerde 

rastlanan kayaçların göreli yaşlarının saptanmasında ve standart bir jeolojik zaman 

ölçeğinin düzenlenmesinde kullanılabilen başlıca araçlardan biridir 

(http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005). 

 

Jeolojik zamanlarda ana ayırımlar; büyük yok oluşlar, evrimsel patlamalar 

gibi yaşamı büyük ölçüde etkileyen olaylara dayanır. Varılan ortak yorumlar, 

Yerkürenin yaşını yaklaşık olarak 4,5-5 milyar yıl öncesine tarihlendirmektedir. 

Jeolojik devirler, Paleozoyik (I. Zaman), Mesozoyik (II. Zaman), Senozoyik (III. 

Zaman) ve Kuvaterner (IV. Zaman) olarak adlandırılan büyük birimler içinde 

gruplanmıştır (Tablo 1). Bu birimler de kendi içlerinde alt bölümlere ayrılmaktadır 
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ve bu bölümde genel anlamda jeolojik zamanların ve alt bölümlerinin temel 

özelliklerine özet olarak değinilmiştir. 

 

Tablo 1: Jeolojik Zamanlar ve Yaşları (Demirsoy 1999’dan uyarlanmıştır). 
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Prekambriyen yani "Kambriyen öncesi", yeryüzünün oluşumundan 

Kambriyen devreye kadar geçen 4 milyar yıllık zaman dilimidir. Yerküre doğa 

tarihinin 7/8'lik bölümünü oluşturan Prekambriyen’de Dünya’nın yüzeyinin soğuyup 

katılaşması, kıtasal levhaların, atmosferin ve okyanusların oluşması olayları 

gerçekleşmiştir. Yaşamın jeobiyokimyasal süreçler sonucu ortaya çıkması, 

bakterilerin (ökaryot) evrimi, atmosferin oksijence zenginleşmesi ve ilk hayvanların 

ortaya çıkması hep Prekambriyen zamanda gerçekleştiler. Buna karşın, Kambriyen 

öncesine ait bilgilerimiz son derece sınırlı ve tartışmalıdır. Son zamanlarda kabul 

gören yaklaşımlarda Kambriyen öncesi, Arkeozoyik ve Protorezoyik olmak üzere iki 

zamana ayrılmıştır (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005). 

 

Paleozoyik / Birinci Zaman, yaşlıdan gence Kambriyen, Ordovisiyen, 

Silüriyen, Devoniyen, Karbonifer, Permiyen devirlerine bölümlenmekte ve yaklaşık 

olarak 590-245 milyon yıl öncesi aralığını temsil etmektedir (Tablo 1). 

 

Paleozoyik’in hemen başı Kambriyen’de (590-500 myö) "Kambriyen 

Patlaması" olarak bilinen olayla birlikte hayvanlar fosil kayıtlarına girer. Bugün 

bilinen hayvan şubelerinin bir kısmı Ordovisiyen’de (500-430 myö) çeşitli türlerce 

temsil ediliyor, çok çeşitli omurgasız grupları denizleri işgal ediyorlardı. 

Silüriyen’de (430-395 myö) omurgalılar denizlerin en önemli gruplarından biri 

oldular ve suda yaşayan yosunlardan ibaret olan bitkilerde karasal formlar belirdi 

(Güleç, 2002). 

 

Balık Çağı olarak da adlandırılan (Güleç, 2002) Devoniyen’de (395-355 

myö), ilkel çenesiz balıkların ardından ilk çeneli ve kemikli balıklar ve köpek 
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balıkları ortaya çıkıp yaygınlaştı (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005). 

Denizlerde balıkların üstünlüğü ele geçirdiği sıralarda karasal omurgalı olarak 

amfibiler (kurbağagiller) bulunuyordu. Karbonifer’de (355-290 myö) sucul 

ortamların azalmasıyla geniş alanlara yayılmış bataklıklarda eğreltiotlarından 

ormanlar oluştu. İlk sürüngenler evrildi ve kanatları olan iki önemli böcek grubu 

ortaya çıktı (Güleç, 2002). Permiyen’de (290-245 myö) kurak ve aşırı karasal iklim 

hüküm sürdü (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005). Devir sonunda, 

Paleozoyik canlılarının büyük çoğunluğu ortadan kalktılar ve memeli benzeri 

sürüngenler ortaya çıktı (Güleç, 2002). 

 

Permiyen’deki yok oluşun ardından sahneye yeni canlılar çıktı ve eskisinden 

oldukça farklı olan bu yeni yaşamla, "Dinozorlar Çağı" olarak da anılan Mesozoyik / 

İkinci Zaman (245-65 milyon yıl önce) başladı. Mesozoyik Zaman Triyas, Jura ve 

Kretase devirlerine bölümlenmektedir (Tablo 1). Triyas’da (225-210 myö) 

dinazorların ataları ve ilk memeliler görülmekteydi (Güleç, 2002). Jura’da (210-145 

myö) iklim sıcak ve nemli bir özellik kazandı, kıtalar yeniden bitkilerle zenginleşti 

(http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005), dinazorlar karaların hakim canlıları 

durumuna geldi, memeliler ayrı gruplar oluşturmaya ve özelleşmeye başladı ve ilk 

kuş benzeri sürüngenler ortaya çıktı (Güleç, 2002). Kretase’de (145-65 myö) ise 

çiçekli bitkiler ortaya çıktı. Devrin sonunda tüm dinazorlar ve diğer bir çok iri 

sürüngenin nesli tükendi (Güleç, 2002). 

 

Senozoyik / Üçüncü Zaman 65-1.6 milyon yıl öncesi zaman aralığını 

kapsamaktadır. Zaman’ın ilk bölümünü oluşturan Paleojen Paleosen, Eosen ve 
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Oligosen devrelerine, ikinci bölümünü oluşturan Neojen ise Miyosen ve Pliyosen 

devrelerine ayrılmaktadır (Tablo 1). 

 

Paleosen’de (65-54 myö) kemirgenlerin, ilk primatların, etçil ve otçul 

memelilerin gelişimi hızlandı. Eosen’de (54-38 myö) keseli memeliler çeşitlendi ve 

yaygınlaştı. Oligosen’de (38-23 myö) geviş getiren hayvanlar ile köpek, fare ve 

domuzlar yaygınlaştı ve anthropoid (kuyruksuz iri maymun) ataları ortaya çıktı 

(Güleç, 2002), Avustralya ve Güney Amerika'nın Antarktika'dan ayrılmasıyla, dev 

kıta Gondwana tamamen parçalandı. Hindistan'ın Asya kıtası ile çarpışması 

sonucunda tektonik ve volkanik aktivitenin artması ve iklimin soğumasıyla ilk otlak 

alanlar oluştular (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005). 

 

Neojen’in ilk devresi olan Miyosen (23-5 myö) ve özellikle bir alt birimi olan 

Geç Miyosen (11-5 myö), tez konusu kapsamında, “Jeolojik Devir-Devreler” başlığı 

devamında detaylı olarak irdelenmiştir. Pliyosen (5-1.7 myö) ise Homo cinsinin ilk 

üyelerinin görüldüğü devre olup, bu süreçte Afrika savanları ve bu ortamda yaşayan 

memeliler gelişti (Güleç, 2002). 

  

Jeolojik devirlerin son ve en kısa devresi olan Kuvaterner / Dördüncü Zaman 

(1.7 myö ile Günümüz) (bu zaman aralığı tartışmalı yorumlarla Senozoyik’in içinde 

de kabul görüyor), yaşadığımız devirdir. Bu devir boyunca kıtaların bulundukları 

konum günümüzdekinden çok farklı değildi. Fakat, yaşanan buzul çağına bağımlı 

olarak değişen buzul ve deniz seviyeleri nedeniyle, coğrafya oldukça farklı ve 

değişkendi. İki alt bölümden oluşan devrin büyük bölümünü kapsayan Pleyistosen 

(1.6 milyon yıl-10 bin yıl), modern insanın evrildiği ve tüm dünyaya dağıldığı devir 
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olmasıyla da oldukça önemlidir. Pleyistosen’in bitip Holosen’in başlamasıyla, buzul 

çağı bitti ve memeli türlerinin çoğu ortadan kalktı, insan türü tüm kıtalara yayılarak 

günümüze ulaşan uygarlıklar kurdu (Lowe ve Walker, 1997). 

 

 

1.1.2. Geç Miyosen (5-11 Milyon yıl öncesi) 

 

Senozoyik’in en uzun devresi Miyosen’in son alt birimi olan ve tezin 

konusunu oluşturan zaman aralığı Geç Miyosen (11-5 myö), ilk hominidlerin 

görüldüğü devredir (Brunet ve ark., 2004). Dünya’nın modern biçimini almaya 

yaklaştığı bu zaman aralığında, Orta ve Güney Amerika arasında Panama köprüsü 

kuruldu, Hindistan ile Afrika-Arap plakası Avrasya ile birleşti, Messiniyen’de 

Afrika'nın Avrasya ile birleşmesiyle Tetis denizi iyice küçüldü 

(http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005), Doğu Afrika yükseldi ve Asya'da 

Himalayalar, Güney Amerika'da Andlar, Kuzey Amerika'da da Kayalık Dağlarının 

oluşumunun da son safhasıydı (Güleç, 2002). Ayrıca, Hipparion bu devrede Kuzey 

Amerika’dan Avrasya’ya ve Kuzey Afrika’ya göç etti (Berggren ve Van Couvering, 

1974). 

 

Geç Miyosen boyunca görülen kuraklık ve dönemin sonlarına doğru başlayan 

soğumanın temel nedeni, kıtalardaki konumsal değişimler ve sıradağların yağmur 

gölgesi oluşturarak kıtaların iç kesimlerine yağış düşmesini engellemesi olarak 

düşünülmektedir (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005). Özellikle 

Tortoniyen’de (9-7 myö) Akdeniz ile Hint Okyanusu arasındaki bağlantının son defa 

kesilmesiyle, ekvatordan  gelen  sıcak  suyun  soğuyarak  geriye  dönmesi  sağlanmış 
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Şekil 1: Kuzey ve Güney Peri – Tetis Plakalarının Geç Miyosen (Geç Tortoniyen) Paleocoğrafya 

Haritası (Meulenkamp ve Sissingh 2003’ den uyarlanmıştır). 
 

 

ve böylece troposferin sirkulasyonunda sapmalara, bu da iklimde önemli 

değişikliklere neden olmuştur. Bu bağlamda, Antarktik buzullarının oluştuğu ve 

Güneydoğu ve Orta Avrupa’da iklimin kuraklaşmasından dolayı Asyatik step 

elemanlarının (özellikle memelilerin) yaygınlaştığı varsayılmaktadır. Buna karşın, 

Batı Avrupa ve Akdeniz Bölgesi’nde sıcak ve nemli bir iklim hüküm sürmüştür 

(Demirsoy, 1999). 

 

Geç Tortoniyen’in (Şekil 1) sonlarına doğru, Miyosen ortalarında başlayan 

Afrika’nın kuzeye hareketi ve Avrupa ile olan çarpışmasının tamamlanması 

sonucunda Cebelitarık Boğazında bir eşik gelişmiş ve Afrika ile Avrupa arasındaki 
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son açıklık olan Betik ve Rift geçitleri kapanmıştır. Bu olay sonucunda Messiniyen 

tuzluluk krizi olarak bilinen, Akdeniz’in tamamen kurumasıyla, kurak bir iklimin 

etkin olduğu katastrofik bir olay yaşandı. Kuruma sonucu ortaya çıkan çok 

miktardaki tuz, alçıtaşı ve kireçtaşlarının çökelimiyle Akdeniz, Geç Miyosen’de 

Afrika ve Avrupa kıtaları arasında geniş bir karayolu oluşturdu (Öğrünç, Gürbüz ve 

Nazik, 2000). 

 

Messiniyen’de (7-5 myö) gerçekleşen bu olay ile birlikte, derin yerlerde kuru 

ve sıcak bir iklimin oluşmasının yanı sıra, Doğu Avrupa’da Atlantik iklim yapısının, 

Batı Avrupa’da ise karasal iklim yapısının yaygınlaşmasıyla bu iki bölge arasında 

iklimsel ve ekolojik olarak büyük farklılıklar oluştu. Akdeniz Bölgesi florası, 

doğudan köken alan, kurağa dayanıklı ve her mevsim yeşil kalın yapraklı olan step 

vejetasyonu ile yer değiştirdi (Demirsoy, 1999).  

 

Geç Miyosen’in en önemli biyolojik değişimi, çöl, tundra ve otlak alan gibi 

açık vejetasyon sistemlerinin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Ormanlar gibi kapalı 

vejetasyonların azalmasıyla bu sistemlerin yaygınlaşması, ılıman iklim kuşağında 

yeni bir çeşitlenmeye ve hayvanlarda pek çok morfolojik değişime neden olmuş, 

özellikle kuşlar ve memeliler yeni biçimler geliştirmişlerdir (http://www.biltek. 

tubitak.gov.tr/jeolojik/, 2005). 

 

Bir çok yeni türün kaydedilmesiyle birlikte Geç Miyosen’de, memeli 

çeşitliliği zirveye ulaştı ve pek çok ilkel memeli soyu tükenirken, yaşamayı 

başaranlar neredeyse modern biçimler kazandılar (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ 

jeolojik/, 2005). Fas ile İspanya arasında kurulan kara köprüsü, Geç Miyosen’de 
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yoğun bir canlı alış verişini sağladı ve “pikermifauna” olarak adlandırılan 

Yunanistan, Türkiye, İran ve Pakistan faunası bu dönemde en yüksek tür sayısına 

ulaştı. Özellikle hominoidler, suidler (domuzlar), felidler (kedigiller), proboscidler 

(hortumlular), equidler (at ve eşekgiller), giraffidler (zürafalar) ve bovidler (sığırlar), 

Afrika ve Asya’dan göç eden yeni taxalarla karışarak zengin bir fauna bileşimi 

oluşturdular (Demirsoy, 1999). 

 

 

1.2. Anadolu’nun Geç Miyosen Paleocoğrafik Evrimi 

 

Karasal faunaların anlaşılabilmesi için bugüne değin yapılmış çalışmalarda, 

dünyanın jeolojik devirlerde geçirdiği değişiklikler, kıtaların oluşumu, parçalanması, 

kayması ya da kaybolması, su köprülerinin oluşması ya da ortadan kalkması ve tüm 

bunların sonucunda iklimde meydana gelen değişikliklerin irdelenmiş olduğu 

görülür (Demirsoy, 1999). Bu bağlamda, Anadolu’nun Geç Miyosen giraffidlerini en 

anlaşılır şekilde anlatabilmemiz için Türkiye’nin Geç Miyosen paleocoğrafik 

evrimine değinmemiz gerekmektedir. 

 

Anadolu’nun bugünkü tektonik yapısı Erken Miyosen’de şekillenmeye 

başlamıştır. Erken Miyosen’de Arabistan plakasının Avrasya plakası ile çarpışması 

sonucunda, Doğu Anadolu bütün olarak plato şeklinde yükseldi. Orta Miyosen 

boyunca Anadolu’da kıtasal masifin yükselmesi, bu bölgede denizin çekilmesine yol 

açtı ve bununla birlikte dağlar arası havzalar da oluşmaya başladı. Erken-Orta 

Miyosen’in büyük göllerinin de biraz gerilemesiyle Anadolu, Geç Miyosen’de 

bugünkü görünümüne hemen hemen yaklaşmış oldu (Demirsoy, 1999). Şaroğlu ve 



 13 

arkadaşlarına (1983) göre, Geç Miyosen’de Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu 

Fayının birleşmesi ile Anadolu levhası oluştu. Bu levha batıya hareketinde Ege’de 

bir dirençle karşılaştı ve bunun üzerine bölge bu defa doğu-batı yönünde sıkışarak 

büküldü. Bu da, Orta Anadolu’da kuzey-güney yönlü bir uzama ve buna bağlı olarak 

morfolojik anlamda kapalı bir havza oluşturdu. 

 

Orta Miyosen sonunda Anadolu çevresinde başlayan regresyon, Miyosen 

sonu boyunca da devam ederek daha etkin hale gelmiştir. Messiniyen boyunca 

küçülen Tetis denizi en düşük seviyesine ulaşmış ve devre sonunda tamamen 

kurumuştur (Atalay, 1982). Bu konuda yapılmış çalışmalarda (Atalay, 1982; İlhan, 

1976), Anadolu’daki Tortoniyen’den genç olan denizel Miyosen çökel seviyelerinin 

tuzlumsu olup, hiçbir zaman tam denizel olmadığı ve Miyosen transgresyonlarının 

Tortoniyen’de sona erdiği belirtilmektedir. Ayrıca, Geç Miyosen’de giderek artan 

faylanma eğilimi nedeniyle, volkanizmanın şiddetlendiği ve Anadolu’nun bölgesel 

bir özellik kazandığı, bunun sonucu olarak artan karasallık nedeniyle tatlı su 

göllerinin tuzlu ve acı su birikintiler haline dönüştüğü ve Akdeniz’deki Messiniyen 

krizini simgeleyen evaporit çökellerinin oluştuğu kaydedilmektedir (Erol, 1983). 
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Şekil 2: Türkiye’nin Geç Miyosen Paleocoğrafik Haritası (Güleç, 2002).
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Şekil 2’ nin devamı. 

 

 

Erken, Orta ve Geç Miyosen’de Anadolu, özellikle dikey tektonik hareketler 

yaşamış olup, çoğunlukla temel kayaçlar üzerinde bulunan Anadolu’nun orta 

bölümünde veya orojenik kuşakların dışındaki alanlarda, kırılmalar sonucunda 

tektonik kökenli havza ve oluklar oluşmuştur. Bu havzalar, ekseriya iç bölgelerde 

göller tarafından işgal edilmiş ve bu göl ortamlarına, çevredeki yüksek alanlardan 

akarsuların taşıdığı kırıntılı malzemeler çökelmiştir. Havzaların kenarlarında 

deltayik, fluviyo-limnik, kolluviyal depolar oluşurken, orta bölümlerinde kil, mil ve 

kireçtaşından oluşan çökel kayaçlar meydana gelmiş, ayrıca, sıcak iklim koşulları 
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yaşanan kapalı havzalarda yer yer tuz ve jipsler oluşmuştur. Bu bağlamda, 

oksidasyonun yaşandığı alanlarda sıcak iklim koşullarının sonucu olarak kırmızı ve 

kahverengi renkli karasal çökeller oluştuğu saptanmaktadır (Atalay, 1982). 

 

Batı Anadolu’da, Orta Miyosen’de başlayan grabenleşme sonucu bu 

grabenlerin limnik ve fluviyal çökellerle doldurulması Geç Miyosen’de de devam 

etmiştir. Bu limnik çökeller, genel olarak ince klastik ve volkanik malzemeden 

oluşmuş olup, ara katmanlı marn ve kireçtaşları ile temsil edilirler. Fluviyal 

sedimanlar da, süngertaşları ile bir arada bulunan konglomera, kumtaşı, şist ve 

marnlardan oluşmuştur. Omurgalı, ostracod, spor ve polen fosilleri, genel olarak bu 

sedimanlar içerisinde bulunmaktadır. Kalk Alkalen volkanik malzeme içeren benzer 

karasal çökeller, hem Doğu Anadolu’da kuzey-güney yönde sıkışma sonucu açılmış 

havzalarda, hem de Kuzey Anadolu Fay Zonu kapsamında, yine bu zaman boyunca 

gelişmiş strike-slip (Doğrultu Atımlı) havzalarda oluşmuşlardır (Görür ve ark., 

1995). 

 

Orta Miyosen süresince Arabistan platformunun kuzey bölümünü örten sığ 

denizin, Geç Miyosen’de aşağı yukarı Akdeniz’in bugünkü sınırları boyunca geri 

çekilmiş ve Messiniyen’de, Atlantik Okyanusuyla olan bağlantısı kapandığı için 

tamamen kurumuş olması, Akdeniz’i çevreleyen havzaları da etkilemiş ve karaların 

erozyonu ve kıtasal çökel bölgelerinin geniş bir bölümü aşınarak biçim 

değiştirmiştir. Karadeniz de, bu süreçte, Paratetis’in bir bölümü olarak biçim ve 

nitelik değiştirmiştir. Derinlerde siyah şistler çökelirken, kıyı bölümlerde ostracod, 

mollusk, foraminifera içeren kumtaşı, şist, marn ve kireçtaşları oluşmuş ve 

Karadeniz tuzlu su ortamına dönüşmüştür. Karadeniz’in tuzlu suyu, günümüz 
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Marmara Denizi’nin kuzeyinden Trakya’nın güneyine, bugünkü Ege Denizi’nin 

kuzey bölümüne ve belki de Akdeniz’e kadar uzanmaktaydı. Messiniyen’de aşırı 

buharlaşmayla birlikte başlayan Tuzluluk Krizi sonrasında, Paratetis ve buna bağlı 

olarak Karadeniz sularının da çoğu gerilemiş ve evaporitlerle bir arada kireçtaşı, 

dolomit ve klastik kayalar oluşmuşlardır. Yaşanan bu regresyon sonucunda, Hazar 

Denizi ve Karadeniz suları arasında, Geç Miyosen boyunca karasal canlıların 

geçişini kolaylaştıran bir kara köprüsü kurulmuştur (Görür ve ark., 1995). 

 

Anadolu’ya asıl memeli göçü, Erken-Orta Miyosen’de, Türkiye’nin 

güneydoğusunda Bitlis Okyanusu’nun kapanmasıyla başlamıştır. Bu, hem Doğu 

Anadolu’da deniz alanlarının gerilemesi ve hem de Anadolu ve Arabistan platformu 

arasında bir kara bağlantısının oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Memeliler, Doğu 

Afrika’dan Orta ve Batı Anadolu’ya bu kara bağlantısı ile göç edebilmişlerdi. Asya 

memelilerinin göçü, muhtemelen Hazar ve Karadeniz arasında bir kara bağlantısının 

oluştuğu Geç Miyosen’de yaşanmıştır. Bu periyot sonunda, tropik koşullardan 

subtropik koşullara uzanan Akdeniz bölgesinin iklimi, en sonunda Akdeniz sularının 

tamamen kurumasıyla kuraklaşmıştır (Görür ve ark., 1995). Araştırmacılar (Bernar 

ve Tobien, 1990; Demirsoy, 1999; Görür ve ark., 1995; İlhan, 1976), Hominoidea, 

Equidae ve Proboscidae gibi bazı memeli gruplarının sonraki yok oluşlarının temel 

nedenlerinden birinin de Messiniyen’de gerçekleşen bu kuruma olayının olmuş 

olabileceğinin altını çizmektedirler. 
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1.3. Anadolu’nun Geç Miyosen’de Avrupa, Asya ve Afrika ile 

Jeokronolojik, Kronostratigrafik ve Biyokronolojik İlişkileri 

 

Türkiye ve komşu ülkelerde Geç Miyosen memeli faunaları daha eski veya 

daha genç zamanların faunalarına nazaran çok daha iyi bilinmektedirler. Bunun 

başlıca nedeni de bu bölgelerde Geç Miyosen karasal çökellerinin çok yaygın 

oluşudur. Anadolu memeli fosil bulgu yerlerinden kayıt edilen cins ve türlerin bir 

çoğu Doğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer alan lokalitelerde 

daha önce bulunmuş türlerdir. Bu bağlamda yapılmış çalışmalar (Agusti, 1999; 

Bernar ve Tobien, 1990; Bernar ve ark., 1996; Lindsay, 1997; Mein, 1999) 

sonucunda, Türkiye’deki yakın çevre faunalarıyla olan bu fauna benzerliğine 

dayanılarak, “Afgan – İran – Balkan Geç Miyosen beldesi” adı verilen 

Afganistan’dan Balkanlara kadar olan benzer ortam ve iklim koşullarının, tüm Geç 

Miyosen’de egemen olduğu ortaya koyulmaktadır. 

 

Farklı kıtalardaki memeli fosil bulgu yerlerinde yapılan biyostratigrafi-

biyokronoloji ve kronostratigrafi çalışmaları ile jeolojik devreler katlara ve as katlara 

bölünebilmektedir. Bu çalışmalarda kat sınırları, yeni bir taxa, cins veya türün ilk 

ortaya çıkışı ya da bir taxa, cins veya türün tamamen ortadan kalkması, kıtalar arası 

göç hareketleri, iklim koşulları ve bitki örtüsü değişimleri gibi süreç içerisinde etkin 

olan küresel olaylarla belirlenmektedir (Agusti, 1999; Berggren ve Van Couvering, 

1974; Bernar ve Tobien, 1990; Bernar ve ark., 1996; Lindsay, 1997; Mein, 1999). 

 

Avrupa’nın karasal Neojen biyokronolojisinde Geç Miyosen, Vallesiyen 

(11.0-9.7 milyon yıl önce) ve Turoliyen (9.7-5.2 milyon yıl önce) olarak iki kata 
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bölünmektedir; Vallesiyen MN 9 ve MN 10, Turoliyen MN 11, MN 12 ve MN 13 as 

katlarına bölümlenir (Mein, 1999). MN birimleri, Güneydoğu Avrupa - Anadolu 

stratigrafisine göre seviye farklılıkları göstermeleriyle birlikte, İspanya’da bu 

birimler Geç Miyosen için yaşlıdan gence doğru H, I, J, K, L, M 1, M 2 ve M 3 

zonlarına ayrılırlar (Tablo 4) (Made, 1999). 

 

Tablo 2: Geç Miyosen Avrupa Memeli Zonları ve Akdeniz’in Denizel-Karasal Kronolojisi ve 

İlişkileri (Steininger 1999’dan uyarlanmıştır). 

 

Avrupa Karasal 

Memeli 
Kronostratigrafik Basamaklar Zaman 

(milyon 

yıl) 

Devir 
Mega 

Zonları 

MN 

Zonları 
Akdeniz 

Merkezi 

Paratetis 

Doğu 

Paratetis 

PLİYOSEN RUSCINIEN MN 14 ZANCLEAN KIMMERIEN 
DACIEN 

MN 13 

(1.7 my) 

M
E
S
S
IN

IE
N
 

PONTIEN 
PONTIEN 

MN 12 

(1.4 my) 

T
U
R
O
L
IE
N
 

MN 11 

(0.7 my) 

MN 10 

(1.0 my) 

M
A
E
O
T
IE
N
 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

G
E

Ç
   

   
M

İY
O

S
E

N
 

V
A
L
L
E
S
IE
N
 

MN 9 

(1.4 my) 

T
O
R
T
O
N
IE
N
 

P
A
N
N
O
N
IE
N
 

KHERSON. 

 

BESSARAB. 

 

 

Orta Doğu’da Çin Neojen memeli faunaları da, Avrupa’nın karasal Neojen 

biyokronolojisine benzer şeklinde, as katlara bölümlenmiştir. Çin’in karasal Neojen 



 20 

biyokronolojisinde Geç Miyosen, NMU 8, NMU 9, NMU 10 ve NMU 11 birimlerini 

içerir (Tablo 3) (Zhangxiang, Wenyu ve Zhuding, 1999). 

 

Tablo 3: Avrupa ve Orta Asya’nın Geç Miyosen Kronostratigrafik ve Biyostratigrafik İlişkileri 

(Zhangxiang, Wenyu ve Zhuding 1999’dan uyarlanmıştır). 

 

AVRUPA ÇİN 

Kıtasal Tip Fauna 
Zaman 

(Milyon 

Yıl) 

DEVRE 
Akdeniz Paratetis Mega 

Zon 

MN 

Zon M
N

S
U

 

M
N

U
 

K
u
ze

y 

G
ü
n
ey

 

Pliyosen Zanclian Ruscian MN 14 

Dacian 

 
 
5 
 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

G
eç

   
  M

iy
os

en
 

 
 
 

Messiniyen 
 
 
 

-7.1- 
 

 
 
 
 

Tortoniyen 
 
 
 
 
 

-11.2- 

-5.6- 
 

Pontian 
 

-7.1- 
 
 
 
 
 

Pannonian 
 
 
 
 
 
 

-11.5- 

-5.3- 
 
 
 
 
 

Turoliyen 
 
 
 
 
 

-9.0- 
 
 

Vallesiyen 
 
 
 

-11.2- 

-5.3- 

MN 13 

-7.1- 

MN 12 

-8.2- 

MN 11 

-9.0- 
 

MN 10 
 

-9.5- 
MN 9 

 
-11.2- 

H
ip
p
a
ri
o
n
 

 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

Ertemte 

 

 

 

Baode 

 

 

 

Shuijiazui 

 

Tosunor 

 

 

 

 

 

 

 

Shihuiba 

 

 

Afrika için tanımlanan faunal setler, radyometrik tarihlendirme yöntemi ile 

yaşlandırılmış olup, Afrika Geç Miyosen’i, Set VI ve Set VII olarak iki stratigrafik 

seviyeye bölümlenmiştir. Hindistan alt kıtasında ise en iyi kayıtların Pakistan’dan 

geldiği bildirilmekte ve paleomenyetizma ile tarihlendirilmiş olan bu çökellerdeki 

faunalara, tanımlayıcı birimler olarak başvurulmaktadır. Bu bağlamda, Hindistan alt 
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kıtasında Geç Miyosen, yaşlıdan gence doğru, Nagri ve Dhok Pahtan faunalarıyla 

temsil edilmektedir (Berggren ve Van Couvering, 1974; Made, 1999). 

 

Tablo 4: Avrupa, GD Avrupa - Anadolu, Hindistan Alt Kıtası ve Afrika – Arabistan’ın Geç 

Miyosen Stratigrafileri ve İlişkileri (Made 1999’dan uyarlanmıştır). 

 

Zaman 

Skalası 

(Milyon Yıl) 

Avrupa GD Avrupa ve Anadolu Hindistan Alt Kıtası Afrika ve Arabistan 

Yaş Sınırı Stratigrafi /  Lokalite 

 

5.5 myö 

 

 

 

 
MN 13 

M 2-3, 6.1-6.3 
Venta del Moro 
El Arquillo 
Las Casiones 
Brisighella 

 
MN 13 

 
Dhok Pathan 

 
Set VII 

Langebaanweg PPM 
Langebaanweg QSM 

Lothagam 1C 
Sahabi 

 
MN 13 
M 1, 6.8 

 
 

MN 12 
L, 7.7 
Concud 

 

 
MN 12 
Pikermi 
Samos 

 
Dhok Pathan 

 
Set VII 
Lukeino 
Mpesida 

 
MN 11 
K, 8.7 

 
MN 11 
Kopran 

 
MN 10 
J, 9.7 

Villadecaballs 
 

 
MN 10 

Kastellios Tepesi 9.6-9.3 

 
MN 9l, l, 10.4 
Can Llobateres I 

La Cantera 
 

 
MN 9l 

Lokalite 108, 10.3-10.4 

 
6.3 myö 

 
 
 

8.2 myö 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5 myö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.5 myö 

 
MN 9e, H, 11 
Can Ponsic 
Wissberg 

 

 
MN 9e 

 
Nagri 

Sethi Nagri 

 
Set VI 

Oued Zra 
Ngerigerowa 

Nakali 
U Beglia Fm 
Ngorora E 

 

 

MN 9 zonunda Güneydoğu Avrupa’da Giraffidae ailesi üyelerinden 

Decennatherium Crusafont, 1952 ve Paleotragus Gaudry, 1861 cinslerinin ilk ortaya 
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çıkışları kaydedilmektedir (Mein, 1999). Başlangıcının 11.1 milyon yıl öncesi 

olduğu tahmin edilen MN 9 (Mein, 1999), kronostratigrafik karşılaştırmalarda 

Akdeniz’in Erken Tortoniyen, Orta Paratetis’in Erken Pannonian ve Doğu 

Paratetis’in Geç Bessarabian, Khersonian ve Erken Maeotian katlarına denk 

gelmektedir (Tablo 2) (Steininger, 1999). 

 

MN 9, İspanya stratigrafisinde H ve I’ya karşılık gelir (Mein, 1999). MN 

9’un ilk bölümü, Çin Neojen memeli faunal zonlarından NMU 8’e eşdeğer olup, Geç 

MN 9’u ve MN 10’un tamamını içeren zaman aralığı NMU 9’a karşılık gelmektedir 

(Tablo 3) (Zhangxiang, Wenyu ve Zhuding, 1999). 

 

Avrupa’da MN 10 giraffidleri, bilinen en erken Bohlinia Matthew, 1929 

kayıdı ile temsil edilirler. Ayrıca bu zondan, Decennatherium’un bilinen en son 

örnekleri tanımlanmıştır (Mein, 1999). MN 10’un başlangıcının 9.7 milyon yıl 

öncesi olduğu tahmin edilmektedir (Mein, 1999) ve kronostratigrafik 

karşılaştırmalarda bu zon, Akdeniz’in Erken Tortoniyen katına, Orta Paratetis’in 

Orta Pannonian katına ve Doğu Paratetis’in Erken Maeotian katının sonuna denk 

gelmektedir (Tablo 2) (Steininger, 1999). 

 

MN 10, İspanya J 1-3 stratigrafik seviyelerini içerir (Mein, 1999). MN 10 ile 

eşdeğer yaşlı Çin memeli zonu NMU 9 da, Paleotragus microdon ve P. cf. decipiens 

giraffidleriyle karakterizedir (Tablo 3) (Zhangxiang, Wenyu ve Zhuding, 1999). 

 

Turoliyen katı (MN 11, MN 12 ve MN 13) faunaları, tür ve cins zenginlikleri 

ile dikkat çeker. Bu çeşitlilik, Turoliyen sonunda azalmaya başlayarak Rusciniyan ve 
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Villaniyen’de (Pliyosen) devam eder. Turoliyen sonundaki azalmanın başlıca 

nedenlerinden birisinin de Messiniyen krizi ve bunun sonucu kuraklık artışı ve 

sonrasında ısı düşmesi olduğu düşünülmektedir (Berggren ve Van Couvering, 1974). 

 

MN 11’de Avrupa karasal Neojen faunalarına, Giraffidae’lerden 

Helladotherium Gaudry 1860 ve Birgerbohlinia schaubi Crusafont 1952 yeni cins ve 

türlerinin eklendiği kaydedilmiştir (Mein, 1999). Bu birimin başlangıcını, Van Dam 

(1997) 8.7 milyon yıl öncesi, Bernor ve arkadaşları (1996) ise aşağı-yukarı 9.0 

milyon yıl öncesi olarak tarihlendirmektedirler. MN 11 kronostratigrafik 

karşılaştırmalarda Akdeniz’in Orta Tortoniyen sonuna, Orta Paratetis’in Orta 

Pannonian sonuna ve Doğu Paratetis’in Orta Maeotian katına denk gelmekte (Tablo 

2) (Steininger, 1999) ve bunlarla birlikte, İspanya stratigrafisinde L seviyesini 

içermektedir (Mein, 1999). 

 

MN 9, MN 10 ve MN 11 Avrupa karasal Neojen katları, Afrika ve Arabistan 

faunal katlarında Set VI’a, Hindistan alt kıtasında ise Nagri faunasına karşılık gelir 

(Tablo 4) (Made, 1999). 

 

MN 12’de, giraffidlerden Birgerbohlinia ve Samotherium’un tükenişleri 

kaydedilir (Mein, 1999). MN 12’nin başlangıcı, Daams ve arkadaşlarına (1998) göre 

7.5 milyon yıl öncesi olarak tarihlendirilmekte ve MN 12 kronostratigrafik 

karşılaştırmalarda Akdeniz’in Geç Tortoniyen-Erken Messiniyen, Orta Paratetis’in 

Geç Pannonian - Erken Pontian ve Doğu Paratetis’in Geç Maeotian - Erken Pontian 

katlarına karşılık gelmektedir (Tablo 2) (Steininger, 1999). 
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MN 11 - MN 12 Avrupa memeli faunal zonları, Çin memeli faunal 

zonlarından NMU 10’a denk gelmektedir (Tablo 3) (Zhangxiang, Wenyu ve 

Zhuding, 1999). 

 

MN 13, büyük fauna değişimlerinin gözlendiği ve bir çok Afrika ve Asya 

taxalarının göçlerinin kaydedildiği bir periyottur. Zengin Turolian ruminant 

faunasının çoğu, MN 13 boyunca yok olmuştur. Avrupa’nın bu memeli zonunda 

Helladotherium duvernoyi’nin son buluntuları kaydedilmektedir (Mein, 1999). Bu 

birimin başlangıcını, Steininger ve arkadaşları (1996) Güneydoğu Avrupa ve 

Anadolu için 7.1 milyon yıl öncesi aralığına tarihlendirirlerken, Şen (1996) Türkiye 

için 7.5 milyon yıl öncesi ve Van Dam (1997) da İspanya için 6.8 milyon yıl öncesi 

olarak gösterirler. Mein (1999), MN 13’ün sonunu, 5.3 milyon yıl öncesi olarak 

değerlendirmiştir. Kronostratigrafik karşılaştırmalarda Akdeniz’in Orta Messiniyen-

Erken Zanclean, Orta Paratetis’in Geç Pontian - Erken Dacian ve Doğu Paratetis’in 

Geç Pontian - Erken Kimmerian katlarına denk gelen (Tablo 2) (Steininger, 1999) 

MN 13, İspanya stratigrafisinde M1-2-3 seviyelerini içermekte (Mein, 1999) ve Çin 

memeli zonlarından NMU 11’e karşılık gelmektedir (Tablo 3) (Zhangxiang, Wenyu 

ve Zhuding, 1999). 

 

MN 12 ve MN 13, Afrika ve Arabistan faunal setlerinden Set VII’e ve 

Hindistan alt kıtası fauna serilerinden Dhok Pathan’a karşılık gelmektedirler (Tablo 

4) (Made, 1999). 
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1.4. Artiyodactyla Takımı 

 

Artiyodactyla Takımı Memeli Sınıfının geniş bir grubudur. Artiodactyl’lere 

ismini veren tırnak düzeninde, üçüncü ve dördüncü parmak arasından geçen ayak 

ekseniyle birlikte, genel olarak iki ya da dört parmak oluşmuştur (Colbert, 1969; 

Romer, 1966; Savage ve Long, 1986). 

 

Artiodactyllerin kafatası yapıları, dişlerin özelleşmesi ve bazı gruplarda 

boynuzların gelişimi ile ilgili orantılarda ve adaptasyonlarda farklılık gösterir. 

Gelişmiş türlerde yüz, genellikle uzun ve derindir ve kafatasının arka bölümünün 

kemikleri, genellikle daha fazla sıkılaştırılmıştır. Bu özellikler boynuzlu 

artiodactyller için geçerlidir (Colbert, 1969; Romer, 1966). 

 

İlk artiodactyller (domuz gibi ilkel stoklar) tam bir diş yapısına sahiptir. 

Fakat bu, ungulatların evrimsel süreçlerinde üst incisive dişlerinin küçülmesine 

doğru güçlü bir yönelim gösterir (Colbert, 1969; Romer, 1966; Savage ve Long, 

1986). Bazı artiodactyllerde bu evrimsel yönelim, alt incisive dişin ısırdığı şeyi güçlü 

bir öğütme mekanizması oluşturan tek bir taban ile tam bir bastırmanın oluşmasıyla 

sonuçlanır. Bazı artiodactyllerde alt canin, genellikle bir incisive diş şekline benzer 

ve incisive serideki pozisyonunu alır. Bu nedenle, sekiz tane alt öğütücü diş özelliği 

kazanılmıştır (Colbert, 1969). Bir çok artiodactylde caninler (köpek dişleri) 

bastırılmış ya da küçülmüşken, diğer artiodactyllerde caninler dövüş ya da savunma 

için kullanılan geniş, hançer benzeri defans dişi formunu almıştır (Carroll, 1988; 

Colbert, 1969; Romer, 1966). 
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Premolarda nadiren biraz daha molarizasyon gösteren artiodactyllerin yanak 

dişleri, genellikle anterior dişlerden bir boşlukla ayrılır (Colbert, 1969; Romer, 

1966). İlk artiodactyllerde yanak dişleri bunodont ve alçak taçlıdır. Fakat bir çok 

gelişmiş türde, hilal şeklindeki tüberküllerle selenodont haline gelir ve yüksek 

taçlara sahiptir (Colbert, 1969; Romer, 1966; Savage ve Long, 1986); ama 

perissiodactyllerde olduğu gibi dişin arka iç köşesini oluşturan hypocone yerine, 

dişin bu bölümü genellikle geniş bir metaconule’den oluşmaktadır. Bu diş yapısına 

sahip gelişmiş artiodactyllerde hypocone bulunmaz (Colbert, 1969; Romer, 1966). 

 

Biri yukarıda tibia kemiği ile eklemli olan ve diğeri aşağıda bileğin diğer 

kemiği ile eklemli olan iki kasnağı içeren bilekteki topuk kemiği (astragalus), 

perissiodactyllerin tek kasnaklı topuk kemiğinden oldukça farklı bir şekilde kendine 

özgüdür (Colbert, 1969; Romer, 1966; Savage ve Long, 1986). Bu çift kasnaklı 

topuk kemiği, arka bacağın büyük derecede genişlemesini ve esnemesini mümkün 

kılmaktadır. Bu yüzden artiodactyller önemli ölçüde sıçrama yeteneğine sahiptir 

(Colbert, 1969; Savage ve Long, 1986). Artiodactyl’leri perissiodactyl’lerden ayıran 

bu farklı noktalara ek olarak ungulat düzeni, ayrıca femur kemiğinin şaftı üzerindeki 

üçüncü bir trochanterin eksikliği ile de karakterize edilir. Daha gelişmiş 

artiodactyllerde radius ve ulna kemikleri birleşebilir ve fibula kemiği, tibia ile 

birleşen bir splinte kadar küçülebilir (Colbert, 1969; Romer, 1966). Ayrıca, birleşim, 

genellikle “cannon (incik) kemiği” olarak belirtilen tek bir kemik içindeki üçüncü ve 

dördüncü parmakların metapodiallerini ya da uzun kemikleri bütünleştirir. Sırt 

güçlüdür ve kompleks sindirim sistemi ve geniş akciğerlerin uyması için büyük bir 

vücuda sahiptirler (Colbert, 1969). 
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İlk perissodactyl’ler gibi ilk artiodactyl’ler de Eosen devrenin tortul 

tabakalarında görülmektedir. Bu ilk toynaklı ungulatlar, çok ilkeldir ve belki de bazı 

ilkel condylathlardan çok geç evrilmemişlerdir (Colbert, 1969). Günümüzde en ilgi 

çeken fosil kaydı, memeli takımına dahil bir canlıya ait çift kasnaklı bir artiodactyl 

benzeri topuk kemiğidir. Kuzey Amerika’nın Erken Eosen’ine ait Diacodexis, ilk 

artiodactyl özelliğine sahiptir (Colbert, 1969; Savage ve Long, 1986). Bu 

düşünülebildiği gibi kısa bacaklı (Colbert, 1969), her bir ayağında dört fonksiyonel 

tırnağa sahip küçük bir hayvandı (Colbert, 1969; Romer, 1966; Savage ve Long, 

1986). Kafatası alçaktı, orbit merkezde bulunmakta ve onun arkasındaki temporal 

açıklık ile birleşmekteydi. Tam bir diş yapısına sahip olup, canin biraz daha 

gelişmişti (Colbert, 1969). Yanak dişi alçak taçlıydı ve üst molarlar önemli bir üç 

tüberküllü bozuk üçgen şeklinde taç’a sahipti (Colbert, 1969; Savage ve Long, 

1986). 

 

Diacodexis tipi bir hayvan, hemen hemen sonraki artiodactyllerin hepsinin 

atası sayılabilmektedir. Aslında Diacodexis, en ilkel paleodont olan dichobunoidlerin 

bir üyesidir (Colbert, 1969; Romer, 1966; Savage ve Long, 1986). Dichobunoidler, 

ilk perissiodactyl’lerle toynaklı bitki yiyici rolünü paylaştıkları Eosen’de Kuzey 

Amerika, Asya ve Avrupa’ya doğru geniş şekilde yayılmıştır. Fakat ilginç olan, bu 

Eosen artiodactyl’lerinin aynı çağın perissiodactyllerine göre daha az gelişmiş 

olmasıdır. Aslında Diacodexis ve onun akrabaları, onları avlayan ilk creodontların 

bazılarından genel görünüş itibari ile fazla farklı değildi. Dichobunoidlerin bazıları 

Eosen’in son evresinde kısmen özgünleşti ve onların oldukça az bir kısmı, tamamen 

nesilleri tükenmeden önce Oligosen’de de varlığını sürdürdü (Colbert, 1969). 
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Rodentlerin yanı sıra artiodactyller, sınıflandırılması en zor memelilerdendir. 

Bu memelilerin yüksek kategorilerde düzenlenmesi, çeşitli ve farklı antiloplar 

arasındaki gen ve tür ilişkileri hakkındaki farklı fikirlerden kaynaklanan problemler 

yaratmasına rağmen oldukça kolaydır. Fakat nesli tükenmiş artiodactyller ele 

alındığında zorluklarla karşılaşılmaktadır (Colbert, 1969; Romer, 1966). 

 

Yaşayan artiodactyller; Suidae (domuzlar), Tayassuidae (pekariler), 

Hippopotamidae (su aygırları), Camelidae (develer), Tragulidae (cüce geyikler), 

Cervidae (geyikler), Giraffidae (zürafalar ve okapiler), Antilocapridae (Amerika 

antilopu), Bovidae (sığır, koyun, keçi ve antiloplar) olmak üzere, dokuz farklı aile 

içinde gruplandırılmaktadır. Nesli tükenmiş diğer artiodactyla aileleri bu listeye 

eklendiği zaman, bir çok ailenin mantıklı ve elverişli gruplanması için daha yüksek 

bir sınıflandırmanın gerekli olduğu ortaya çıkmıştır (Colbert, 1969; Romer, 1966). 

 

Bu sorunu çözmek amacıyla çeşitli öneriler getirilmiş olup, bunlardan 

öncelikli olanlar; artiodactyllerin, geviş getirerek çiğneyen ve geviş getirmeden 

çiğneyen, ruminantlar ve ruminant olmayanlar olarak alt bölümlere ayrılmasını 

önermektedir (bu, nesli tükenmiş artiodactyller için kolay bir kriter değildir). Diğer 

bir öneri ise, develerin ruminantlardan ayrıldığını kabul eder. Çünkü çölün bu çağdaş 

sakinleri Geç Eosen artiodactyllerinden farklıdır. Üçüncü öneri, develeri ruminantlar 

içinde değerlendirir, fakat Eosen’in ilk üyelerini farklı bir alt düzene yerleştirir. 

Diğer öneriler, artiodactyllerin içinde dört, beş hatta daha fazla alt düzenleme 

gerektirmektedir (Colbert, 1969).  

 



 29 

Ruminant olmayanlar üç gruba ayrılabilen farklı bir topluluk 

oluşturmaktadırlar. Kolaylık açısından bu üç grup -Paleodontlar ya da ilkel 

artiodactyller; domuzlar ve pekariler, Anoplothereler ve su aygırları; Ancodontlar ya 

da Oreodontlar ve Cainothereler- burada alttakım olarak listelenir. Bu yüzden resmi 

olarak artiodactyl’ler yukarıda da belirtildiği gibi Paleodonta, Suina, Ancodonta, 

Tylopoda ve Ruminantia sırasıyla listelenebilen beş alt bölüme gruplanırlar (Colbert, 

1969). 

 

 

1.4.1. Ruminantia Alttakımı 

 

Ruminantia alttakımı, Tragulidae, Moschidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae 

ve Antilocapridae ailelerinin birleştiği bugünün baskın geniş kara memelilerini 

oluştururlar. Bu alt takım, ayrıca nesli tükenmiş Palaeomerycidae, Hypertragulidae, 

Leptomerycidae, Bachitheriidae, Lophiomerycidae, Gelocidae ve Hoplitomerycidae 

ailelerini de kapsar. Orijinleri Orta Eosen’e kadar uzanan ruminantlar, Neojen’in 

sonunda geniş bir ekolojik uzmanlaşmayla evrimlerinin zirvesine ulaşmışlardır. 

Diyet tercihlerinde, omnivor türlerin, ot ve ağaç filizleriyle beslenen herbivor türlerin 

ve tamamen otla beslenen herbivor türlerin bulunmasıyla geniş bir çeşitlilik 

sergilerler. Evrimsel süreçte, neredeyse tüm karasal habitat tiplerini işgal eden 

ruminantlar, Avustralya ve Antartika dışında hemen hemen bütün kıtalara 

yayılmışlardır (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

Ruminantların ataları, bir monofiletik grup (tek bir ortak atadan türemiş) 

olarak bu topluluğun bütün üyelerini birleştiren beslenme yapısında yapmış oldukları 



 30 

uzmanlaşma ile Geç Eosen’den bilinirler. İlk ruminant karakteri, tarsus’un cuboid ve 

navicular kemikleriyle kaynaşması olarak tanımlanmaktadır. Bu karakter açık 

şekilde ilk olarak Geç Eosen’de ortaya çıkan üç ailede görülür. Bunlar; Kuzey 

Amerika ile sınırlanmış Hypertragulidae, Orta Asya’dan bilinen Leptomerycidae ve 

Avrasya’dan Gelocidae aileleridir. Erken hypertragulidler bütün toplulukların 

orijinine yakın olmalarıyla beraber, iskeletin diğer kısımlarındaki özellikleriyle en 

ilkel olanıdır. Hypertragulidae’nin en erken tanımlanmış üyesi Simimeryx, 

odontolojik özellikleriyle homodont Dichobunid ve Mesomeryx’le yakın ilişkilidir. 

Bilinen bu fosillerden ilkel artiyodactyller ile ruminant soyunun orijin ayrımı, 

cingulanın azalması, selenodonti ve hypsodonti nin artması ve üst molarlarda 

paraconule’ün kaybolması özellikleriyle olduğu düşünülmektedir (Carroll, 1988). 

 

Ruminantların önemli özelliklerinden biri, sınırsız morfolojik çeşitliliğe sahip 

olan cranial eklerin varlığıdır (Colbert, 1969; Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

Cranial ekler genel olarak, frontal kemiğin, daha nadir olarak parietal ve nasal 

kemiklerin protuberansları olarak görünürler. Büyüme ve gelişmeleri hormonlarla 

kontrol edilir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). Çoğunlukla sadece erkek cinste 

bulunmaları ya da dişi cinste daha küçük boyutlarda olmaları sexual dimorfizmi 

sergilemektedir (Geraads, 1991). 

 

Günümüzde yaşayan hemen tüm ruminantlar bu cranial eklere sahiptir. Hala 

varolan cranial ekler horn (boynuz), pronghorn (çatal dişli boynuz), antler (çatal 

boynuz) ve ossicone’lardır. Tümü, bir kemik içle birleşmesiyle çeşitli şekillerde 

bulunan kafatası tuberanslarının üzerine binerler. Kemik gelişimi, uçlarda, 

tabanlarda ya da bütününde gerçekleşir. Geyiklerdeki çatal boynuzlar, frontal 
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kemiğin daha çok büyümesiyle şekillenmektedir. Giraffid ossicone’ları, frontal yada 

parietal kemikle birleşen dermal elementlerden oluşmuştur. Bovid boynuz içleri ise, 

temelde dermal bir katılıma sahiptir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

Evrimsel süreçte herbivor diyete yönelim gösteren ruminantlarda diş formülü 

0133 / 313(4)3 özelliğindedir. Dikdörtgen şeklindeki molar dişler (Şekil 3), 

selenodont yapıdadır. Tek konik biçimindeki tüberküller “orak” biçiminde buccale 

ve linguale uzanır ve bu uzantılar karşılıklı birleşerek bir çift hilal oluşturur. Bu 

morfoloji, dişin çiğneme kapsamında bir taraftan öbür tarafa hareketini sağlar ve bu 

sayede bitkisel besinlerin öğütülmesine yardım eder. Bu yapısal değişim premolarlar 

ve süt dişlerinde de vardır (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

 

Şekil 3: Ruminantların Diş Terminolojisi; a: M2, b: M3, c: M3, d: P4 (Gentry, Rössner ve 
Heizmann, 1999). 
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Taç yüksekliği, düşük hypsodontyden yüksek hypsodontye doğru değişim 

gösterir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). Üst incisive’ler, yiyecek yakalamada 

bir kürek işlevi gören boynuzsu yastıkçıklarla yer değiştirmiştir. Alt canin, incisive 

görünümündedir (incisiform) ve I3’ü izler. Diestema, canine ile alt premolarlar 

arasında uzanır (Colbert, 1969). Canine’in şekli ve büyüklüğü, sexual dimorfik 

olarak değişkenlik göstermektedir. Düşmanı korkutma ve savaşmada etkili olması 

amacıyla, sadece erkek bireylerde, büyük tusk benzeri formlarda gelişir ya da 

tamamen yitirilmiş olabilir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

Geç Senezoyik zamandaki ruminantların başarıları, kompleks sindirim 

sistemine sahip olmalarına yorulabilir. Artiodactyllerin bu grubunda mide dört 

bölüme ayrılır (Carroll, 1988; Colbert, 1969; Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999; 

Romer, 1966). Bitkisel diyetler parçalanıp bir miktar öğütüldükten sonra, midenin ilk 

iki bölümü olan rumen ve reticulumdan geçerler. Burada bakteriyel etkilerle 

çözümlenir ve bir hamur oluncaya kadar küçültülür. Bu hamurumsu madde daha 

sonra ağız içine küçük parçalar halinde kusturulur ve baştan çiğnenir. Bu “geviş 

getirmedir”  ve   bu  yüzden,  ruminantların  karakteristik   bir  özelliğidir.  Sindirime 

devam etmek için çiğnendikten sonra geviş tekrar yutulur ve midenin diğer 

ikibölümü olan osmasum ve abomasumdan geçer. Bu karışık süreç hayvanın, geniş 

miktardaki bitkisel diyetleri aceleyle yutup daha sonra düşman saldırılarından uzak 

bir anda tekrar çiğneyip sindirmesini mümkün kılar ve böylece, Geç Senozoyik 

perissiodactyl’lerine karşı daha büyük bir avantaj sağlanmış olduğu varsayılır 

(Colbert, 1969; Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 
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1.4.1.1. Giraffidae Ailesi 

ALEM Hayvanlar 
FİLUM Chordata 
ALTFİLUM Vertebrata 
SINIF Memeli 
ALT SINIF Eutheria (Placentalı Memeliler) 
TAKIM Artiyodactyla 
ALTTAKIM Ruminantia 
ÜSTAİLE Giraffoidea Gray, 1821 
 

†Teruelia Moya-Sola,1987 (Erken Miyosen, Avrupa) 
†Lorancameryx Morales, Pickford ve D. Soria, 1993 (Erken Miyosen, Avrupa) 
†Propalaeoryx Stromer, 1926 (Erken Miyosen, Afrika) 

 
AİLE Climacoceratidae Hamilton, 1978 (Orta Miyosen, Afrika) 
 

†Nyanzameryx Thomas, 1984 (Orta Miyosen, Afrika) 
†Climacoceras Maclnnes, 1936 (Orta Miyosen, Afrika) 

 
AİLE Giraffidae Gray, 1821 (Erken Miyosen, Afrika; Erken Miyosen-Geç Pliyosen, 

Pleistosen, Asya; Orta Miyosen-Erken Pleyistosen, ?Orta ve ?Geç Pleyistosen, Avrupa) 
 

†Canthumeryx Hamilton, 1973 [=†Zarafa Hamilton, 1973] (Erken-Orta Miyosen, 
Afrika; Erken ve /veya Orta Miyosen, Asya (Suudi Arabistan)) 

†Injanatherium Heintz, Brunet ve Şen, 1981 (Geç Miyosen, Asya (Irak)) 
†Propalaeomeryx Lydekker, 1883 [†Progiraffa Pilgrim, 1908’i içeriyor] (Erken 

Miyosen, Afrika; Erken Miyosen ve/veya Geç Miyosen, Asya) 
 

ALTAİLE Giraffinae Gray, 1821 (Erken Miyosen, Afrika; Erken Miyosen-Geç 
Pliyosen, Pleyistosen, Asya; Orta Miyosen-Erken Pleyistosen, Avrupa) 

 
GRUP Palaeotragini Pilgrim, 1911 [=Palaeotraginae Pligrim, 1911] (Erken 

Miyosen-Erken Pliyosen, Erken Pleyistosen, Afrika; Erken Miyosen-Geç 
Pliyosen, Asya; Orta- Geç Miyosen, Geç Pliyosen-Erken Pleyistosen, Avrupa) 

 
ALT GRUP †Paleotragina Pilgrim, 1911 [=†Paleotraginae Pilgrim, 1911] 

(Erken Miyosen-E. Pliyosen, Afrika; E. Miyosen-G. Pliyosen, Asya; Orta- 
Geç Miyosen, Geç Pliyosen-Erken Pleyistosen, Avrupa) 

 
†Praepalaeotragus Godina, Vislobokova ve Abdrachmanova, 1993 (E. Miyosen, Asya) 
†Paleotragus Gaudry, 1861 (Erken-Geç Miyosen, Afrika; ?Erken Miyosen, Orta 

Miyosen-Geç Pliyosen, Asya; Orta-Geç Miyosen, Avrupa) 
†Samotherium Forsyth Major, 1889 [†Alcicephalus Rodler ve Weithofer, 1890; 

†Chersonotherium Alexejev, 1915; †Schansitherium Killgus, 1923] (Orta Miyosen-
Erken Pliyosen, Afrika; Orta Miyosen-Erken Pliyosen, Asya; G. Miyosen, Avrupa) 

†Giraffokeryx Pligrim, 1910 (Geç Miyosen-Erken Pliyosen, Asya; Orta Miyosen, ?Geç 
Miyosen, Avrupa; Geç Miyosen, Afrika) 

†Sogdianotherium Sharapov, 1974 (Geç Pliyosen, Asya) 
†Macedonitherium Sickenberg, 1967 (Geç Pliyosen-Erken Pleyistosen, Avrupa) 

 
ALT GRUP Okapiina Bohlin, 1926 [=Okapinae Bohlin, 1926] (Geç Miyosen, 

Avrupa; Erken Pleyistosen, Afrika) 
 

†Csakvarotherium Kretzoi, 1930 (Geç Miyosen, Avrupa (Doğu Avrupa)) 
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Okapia Lankester, 1901 [=Ocuapia Gatti, 1936] (Erken Pleistosen, Afrika) 
 
GRUP Giraffini Gray, 1821 (Geç Miyosen-Geç Pliyosen, Pleyistosen, Asya; Geç 

Miyosen-Erken Pliyosen, Erken Pleyistosen, Avrupa; Erken Pliyosen, Afrika) 
 

Giraffa Brunnich, 1771 (Geç Miyosen-Geç Pliyosen, Pleyistosen, Asya; Geç Miyosen, 
Avrupa (Doğu); Erken Pliyosen, Afrika) 

†Bohlinia Matthew, 1929 (Geç Miyosen-Erken Pliyosen, Avrupa) 
†Honanotherium Bohlin, 1927 (Geç Miyosen ve/veya Pliyosen, Asya) 
†Mitilanotherium Samson ve Radulesco, 1966 (Erken Pleyistosen, Avrupa (Doğu)) 

 
ALTAİLE †Sivatheriinae Bnaparte, 1850 [=†Sivatheriina Bonaparte, 1850; 

†Sivatheriidae Gill, 1872; †Sivatheriinae Zittel, 1893; †Sivatheriidae Hamilton, 
1973] [†Helladotheridae Dawkins, 1868’i içerir] Orta Miyosen-Geç Pliyosen, 
Pleistosen, Asya; Orta-Geç Miyosen, ?Erken Pliyosen, Pleyistosen, Avrupa; ?Geç 
Miyosen, Erken Pliyosen-Geç Pleyistosen, Afrika) 
 

†Helladotherium Gaudry, 1860 [†Panotherium Wagner, 1861; †Maraghatherium de 
Mecquenem, 1908’i içerir] (Geç Miyosen, Afrika (Kuzey); Geç Miyosen, Asya 
(Batı); Geç Miyosen, Avrupa (Doğu)) 

†Karsimatherium Meladze, 1962 (Geç Miyosen, Asya (Batı)) 
†Vishnutherium Lydekker, 1876 (Geç Miyosen, Asya) 
†Decennatherium Crusafont Pairo, 1952 (Orta Miyosen, Asya; Orta-Geç Miyosen, 

Avrupa) 
†Birgerbohlinia Crusafont Pairo, 1952 (Geç Miyosen, ?Erken Pliyosen, Avrupa) 
†Bramatherium Falconer, 1845 (Geç Miyosen, Asya) 
†Hydaspitherium Lydekker, 1876 [=†Hydaspidotherium Lydekker, 1876; 

†Hydaspitherium Lydekker, 1878; †Hydraspotherium Beddard, 1902] (Geç 
Miyosen, Asya) 

†Sivatherium Cautley ve Falconer, 1835 [=†Thaumatherium Gloger, 1841] 
[†Libytherium Pomel, 1892; †Indratherium Pilgrim, 1910; †Griquatherium 
Haughton, 1922; Orangiatherium van Hoepen, 1932] (Erken Pliyosen- Geç 
Pleistosen, Afrika; Erken-Geç Pliyosen, Pleyistosen, Asya; Pleyistosen, Avrupa 
(Doğu)) 
 

Çizelge 1: Giraffidae Sistematiği (McKenna ve Bell, 1997). 

 

Giraffidae ailesi, Climacoceratidae ailesi ile birlikte, kırışık mine tabakası ve 

caninin çift loblu olması özelliklerine dayanılarak Giraffoidea üst ailesi içinde 

gruplanırlar (Çizelge 1) (Hamilton, 1978). Bugünün sadece zürafa (Giraffa 

camelopardalis) ve Afrika okapilerini (Okapia johnstoni) içeren Giraffidae üyeleri, 

alçak taçlı ancak ağır ve buruşuk mineli (rugozite) yanak dişlerine sahip olup, diş 

formülleri 0033 / 3133=32 özelliğindedir (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/ 

site/accounts/information/Giraffidae.html, 2005). Yaşayan türlerde basit yapılı deri 
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ile örtülü ossicone olarak değerlendirilen boynuzlar bulunur ve fosil türlerin bir 

çoğunda da bu özelliğin bulunduğu varsayılır (Colbert, 1969). 

 

Giraffidae ailesinde lateral digitler (parmak) tamamen yok olmuştur (Romer, 

1966; Savage ve Long, 1986). Uzun boyun ve bacaklar modern zürafaların en 

belirgin özelliklerindendir. Bu özellikleriyle de ağaç filizleriyle beslenen hayvan 

habitatları ile yakından ilişkilidirler (Colbert, 1969). 

 

Avrasya ve Kuzey Amerika’nın Eosen’inde yaşamış, geyik ve zürafaların 

tahmin edilen atalarının çoğu özelliklerini gösteren pek çok ruminant bilinmekte ve 

fakat bu iki ailenin tayini ve hangisinin daha önce görüldüğü konusunda tartışmalar 

günümüzde de devam etmektedir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

Bilinen ilk gerçek giraffidler Erken Miyosen’de Hindistan altkıtasında Bugti 

yataklarından Progiraffa ve Afrika Set III’ünden Zarafa ve Paleotragus 

(?Giraffokeryx) cinsleriyle temsil edilirler (Agusti, 1999). Made’e (1999) göre 

yaklaşık olarak 16.5 milyon yıl önce Hindistan altkıtasında ortaya çıkan Giraffokeyx 

MN 5’de Güneydoğu Avrupa ve Anadolu’dan, Set IV’de ise Afrika’dan 

kaydedilmiştir. Bu kayıtlar, Giraffokeryx’in MN 5’in sonlarında Hindistan’dan 

Afrika’ya ve Güneydoğu Avrupa’ya doğru göç etmiş olabileceğini göstermiştir. 

 

Orta Miyosen’de Afrika ve Asya’da ortaya çıkan Paleotragus ve 

Samotherium ise dönem sonunda Avrupa’nın doğusu ve batısına, Anadolu’ya ve 

Asya’nın batı ve kuzey kesimlerine hızla dağılarak Geç Miyosen’de zengin tür 

çeşitliliğine ulaşmışlardır. 
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Avrupa’da ilkin giraffid Georgiomeryx MN 5’de görüldü (Gentry, Rössner ve 

Heizmann, 1999). Georgiomeryx, Afrika ve Arabistan giraffidi Canthumeryx’den 

çok az gelişmiş özelliklere sahiptir. İki cinste de boynuzlar, oldukça kısa ve dallara 

ayrılmamıştı (Churcher, 1970). Canthumeryx’de dişler, cervoidlere göre, daha az 

büyük ve kavislidir, cingulum daha zayıftır. P3 ve P4’ün arkasında transverse yönde 

uzun olan postprotocristid, preentocristid ve posthypocristid ile paralel olup, linguale 

uzanan aralarındaki vadiler, posteriora gelmeden sonlanır. Alt molarlar “paleomeryx 

oyuğuna” sahip değildir ve üst molarlarda sadece postprotocrista’nın bir kalıntısı 

vardır. Georgiomeryx, farklı olarak daha uzun premolar diş köklerine sahiptir ve 

P3’ünde lingual duvar daha az dışbükeydir. Ayrıca, molarları daha alçak taçlı olup, 

bu özellikleri ile İspanya MN 2’sinden bilinen giraffoid Locancameryx’den (Çizelge 

1) daha az avantajlı olarak ortaya çıkar (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

Giraffokeryx’in yanak dişleri yüksek olup, üst molarlarında basal pli ve 

lingual cingulum daha az belirgindir ve metocone’un labial duvarı daha diktir. Alt 

molarlarda metastylid’ler daha az belirgin olup, basal pli’ler daha küçüktür. P4’de 

(Şekil 3) premetacristid postprotoconulidcristid ile kaynaşır ve dişin ön lobu daha 

çok hilal şeklindedir. P3’ün ise posterioru genişlemiştir. Giraffokeryx, bu özellikleri 

ile Georgiomeryx’e göre çok daha avantajlı durumdadır. Bunlarla birlikte, P4’ün 

“yoğrulmuşumsu” morfolojisi oldukça önemlidir. P4’de postprotocristid zayıftır, 

preentocristid’in ise dişin labial tarafıyla yapmış olduğu bağlantı çoğunlukla devam 

eder. Siwalik ve Arabistan’daki bazı Orta Miyosen giraffid örneklerinin, orbitlerin 

önünde ikinci bir boynuz çiftine sahip olmaları ise sexual dimorfik bir özellik olarak 

kabul edilmektedir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 
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Geç Miyosen başlarından itibaren Giraffidae’nin Giraffinae ve Sivatheriinae 

olarak iki altaileye ayrıldığı bilinir (Çizelge 1). Giraffinae üyeleri, kladogramda da 

görüldüğü gibi Paleotragini ve Giraffini gruplarına bölümlenir. 

 

Son çalışmalara göre (McKenna ve Bell, 1997) Paleotragini grubunun bir alt 

grubu olan Paleotragina içerisinde Geç Miyosen cinslerinden Paleotragus ve 

Samotherium, diğer alt grup Okapiina içerisinde ise Okapii ve ata formu olduğu 

düşünülen Csakvarotherium yer almaktadırlar. 

 

Geç Miyosen’den bilinen Paleotragus, anteriorda dik görünümlü ve hemen 

hemen birbirine paralel olan boynuzlara sahiptir ve bu özelliği ile, Orta Miyosen 

giraffidlerinden ayrılır. Samotherium’lar, daha hypsodont dişlere ve daha kısa 

premolar diş köklerine sahip olup, boyut olarak daha büyük yapıdadırlar (Gentry, 

Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

Giraffini grubunda, modern Giraffa ve onun Geç Miyosen ata formları olarak 

bilinen Bohlinia ve Honanotherium sınıflandırılmaktadır (McKenna ve Bell, 1997). 

Bohlinia Avrupa Geç Miyosen’inde yayılım gösterirken, sinonimi olarak kabul 

edilen Honanotherium aynı zaman aralığında Asya’da ortaya çıkar (Hamilton, 1978). 

 

Bohlinia, çok uzun bacaklara sahip olup, dişleri brachyodont’tur. Oldukça 

büyük olan üst premolarlar, geniş bir parastylid’e, alt molarlar ise iyi gelişmiş, güçlü 

bir metocone’a sahiptirler ve boynuzlar çok kalındır (Gentry ve Heizmann, 1996). 
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Geç Miyosen öncesine kadar kesinlikle sivethere denilebilecek fosilin 

bulunmamış olmasıyla birlikte, Sivatheriinae üyeleri, çok iri bir yapıda olmaları, 

kafatası ve ağız-burun çıkıntısının kısa ve yüksek olması, profilden bakıldığında 

burun deliklerinin dış bükey yapı göstermesi, orbitlerin alt kısımlarının kalınlaşması, 

erkek cinste çok iri boynuzların bulunması, condyle eksenlerinin hemen hemen dik 

pozisyonda olması, kafa kaidesinin kısalması ve diş sırasından daha yüksekte yer 

alması, kafatasının son derece pnömatize (içi boşalmış) olması ve premolarların 

oldukça genişlemesi özellikleriyle Orta Miyosen cinsleri Giraffokeryx ve 

Injanatherium’dan farklılık göstermektedirler (Geraads ve Güleç, 1999). 

 

İspanya Turoliyen’inden bilinen Birgerbohlinia, anteriorda küçük ve 

posteriorda büyük olmak üzere iki boynuz çiftine sahiptir. Bu özelliği ile 

Hindistan’dan bilinen Turoliyen eşdeğer yaşlı Bramatherium’a ve Avrupa 

Vallesiyen’inden gelen Decennatherium’a kıyasla, Hindistan ve Afrika’nın Pliyosen 

Sivatherium’una daha fazla benzemektedir (Geraads ve Güleç, 1999). Avrupa 

Turoliyen’inden bilinen Helladotherium’un P4’ünde tüberkül yöneliminin 

Paleotragus roueni’ye benzemesine karşın, P3’ünde crestlerin ilkel bir yönelim 

alıkoydukları görülmektedir. Decennatherium’un ise, P3 ve P4’lerinde 

preentocristid’in küçülmüş olmasından dolayı Helladotherium’dan daha ileri olduğu 

öne sürülmektedir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). Bununla birlikte, 

Helladotherium’un ön ve arka bacakları Decennatherium’da olduğundan daha kısa 

ve kütlevi bir yapıdadır ve bu cinsin dişi formu olabileceği de düşünülür (Geraads, 

1979). 

 

 



 39 

2- AMAÇ, MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 2.1. Amaç 

 

Memeliler arasında Giraffidae (Mammalia-Artiyodactyla), karasal Geç 

Miyosen biyostratigrafisinin-biyokronolojisinin aydınlatılmasında kullanılabilecek 

önemli bir grubu oluştururlar. Bu özellikleri, bugüne kadar yapılmış çalışmaların 

çoğunda, Giraffidae’nin kıta içi ve hatta kıtalararası deneştirmelerde kullanılanbilen 

önemli paleontolojik veriler olmalarını sağlamış ve en önemlisi Paleoantropoloji 

biliminin konusu kapsamında “İnsan Evrimi”ne, sağlanan biyokronolojik - 

biyostratigrafik, paleocoğrafik ve paleoekolojik veriler ile ışık tutmuştur. 

 

Bugüne kadar yayınlanmış çalışmalara ve hala devam eden araştırmalara 

göre, Anadolu’dan Geç Miyosen’e ait oldukça fazla giraffid fosil buluntusu 

kaydedildiği saptanmıştır. Çoğunlukla belirli bir bölge faunasının analizinde spesifik 

olarak çalışılmış Giraffidae buluntularının paleontolojik, sistematik ve biyocoğrafik 

açıdan Anadolu için genel bir derleme ve değerlendirilmesinin yapıldığı bir çalışma 

oluşturulmadığı da görülmüştür. 

 

Bulgu yerlerinin ayrıntılı olarak verildiği ve bulunmuş olan örnekler üzerinde 

yapılan paleontolojik, stratigrafik ve paleoekolojik yorumların aktarıldığı bu çalışma 

ile;  
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1. Bugüne kadar yapılmış çalışmalardan (rapor, makale vb.) derlenerek 

cins/tür determinasyonu verilmiş giraffid bulgu yerlerinin belirlenmesi ve bunların 

coğrafik bölümlere göre dağılımlarının saptanması, 

 

2. Anadolu’daki Geç Miyosen Giraffidae cins/türlerin belirlenmesi ve 

bunların Avrupa biyokronolojisine göre mevcut bulundukları Geç Miyosen memeli 

zon birimlerinin gösterilmesi, 

 

3. Anadolu’daki Giraffidae cins/türlerinin Asya, Avrupa ve Afrika 

kıtalarındaki benzer bulgularının belirlenmesi ve aralarındaki benzerliklerin ve/veya 

ayrıcalıkların kurulabilmesi, 

 

4. Diğer kıtalara göre Anadolu Geç Miyosen’indeki Giraffidae çeşitliliğinin 

ortaya koyulması ve böylece Giraffidae’nin Anadolu’daki evrimsel eğiliminin 

anlaşılması, şeklinde sıralayabileceğimiz sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır. 

 

 

2.2. Materyal ve Yöntem 

 

Literatür araştırması yöntemine dayanılarak hazırlanan “Anadolu’nun Geç 

Miyosen Zürafaları (Mammalia-Giraffidae)” çalışmasına, bugüne kadar yapılan 

yayınların taranmasıyla başlanmıştır. Böylelikle Anadolu’da mevcut bulunan giraffid 

fosilleri hakkında, çalışmanın her aşamasında yol gösterici ön bilgiler toplanmıştır. 
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Çalışmayla ilgili kaynakların önemli bir bölümünü, kütüphanelerin süreli 

yayınlarından ya da internet aracılığıyla ulaşılmış makaleler oluşturmuştur. Bu 

makaleler, çoğunlukla belirli bir faunada yer alan Giraffidae fosillerinin determine 

çalışmalarını ve spesifik bölgeleri konu alan paleontolojik ve paleocoğrafik 

çalışmaları içermektedir. Geçmiş yıllarda yapılmış ve hala süren kazı çalışmalarına 

ait bilgiler, “Kazı Sonuçları Toplantısı” yayınlarından edinilmiştir. Yine bu konuyla 

ilgili olarak hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından, ayrıca 

kütüphane ve bölüm hocaları aracılığıyla edinilmiş paleontoloji, stratigrafi, ekoloji 

ve jeoloji konularıyla ilgili kitaplardan yararlanılmıştır. 

 

Sözü edilen bu kaynaklar aracılığıyla derlenen giraffid buluntularının bir 

çoğunun araştırıcıları tarafından cins/tür determinasyonları yapılmış, bazılarının ise 

bulgu yerinden sadece aile bazında temsil edildiği açıklanmıştır. Bunlarla birlikte, 

hala devam eden kazı ve araştırmalardan da giraffid bulguları kaydedildiği 

belirtilmiş, buna karşın henüz cins/tür determinasyonları verilmemiştir. Bu 

çalışmada ise, daha belirgin sonuçlara ulaşabilmek için, Giraffidae’nin cins/tür 

determinesi yapılmış bulgu yerleri esas alınmıştır. 

 

Çalışmanın uygulama kısmında Paleoantropoloji ve Paleontoloji bilimlerinin 

ortak terminoloji, kavram ve terimleri kullanılmıştır. Ayrıca, konuya açıklık 

kazandırması için hazırlanan “Genel Bilgiler” içerisinde Jeolojik zamanlar ve 

Anadolu’nun Geç Miyosen paleocoğrafik evrimi bölümleriyle ilişkili olarak Jeoloji 

biliminin ortak terminolojisi dikkate alınmış ve yine çalışmanın konusuna pekiştirici 

bilgiler sağlaması açısından, Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları ile 
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jeokronolojik, kronostratigrafik ve biyokronolojik ilişkileri ve Artiodactyla takımı 

içerisinde Giraffidae özellikleri verilmiştir. 

 

Sözü edilen bu “Genel Bilgiler” devamında ve çalışmanın konusu 

doğrultusunda, Türkiye’deki Geç Miyosen giraffid fosil bulgu yerleri Batı, 

Kuzeybatı ve Orta Anadolu olmak üzere 3 bölge halinde ve bulundukları illere göre 

değerlendirilmiştir. Böylece derlenen 40 giraffid fosil bulgu yeri, lokalite yerinin 

tarifi, biyokronolojik yaşı, giraffid ve mevcut hominoid fosil kapsamı ile birlikte 

verilmiştir. 

 

Derlenen giraffid fosillerinin altaile, cins ve tür özellikleri anlatılmış olup, 

sistematikte ve osteolojik - odontolojik kavramların kullanımında Bohlin (1926; 

1935), Gentry (2003), Geraads (1974; 1976; 1994), Geraads ve Güleç (1999), 

Hamilton (1978), McKenna ve Bell (1997) ve Tuna (1986; 1999) dikkate alınmıştır. 

Daha sonra ise, araştırmacıların tür özelliklerine dayanarak yaptıkları paleoekolojik 

yorumlara değinilmiştir. 

 

Yukarıda değinilen veriler doğrultusunda hazırlanan “Bulgular ve 

Tartışmalar” bölümünde 40 Geç Miyosen giraffid fosil bulgu yeri Neojen memeli 

kat/yaşları ile birlikte Türkiye haritası (Şekil 7) üzerinde işaretlenmiştir. Bu haritada 

her lokalite, biyokronolojik yaşlarına göre, bir numara ile belirlenmiş ve içerdikleri 

giraffid bulguları diğer bir haritada (Şekil 8) Afrika ve Avrasya kıtalarındaki yaştaş 

fauna bulgularıyla karşılaştırılmıştır. 
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3- ANADOLU’NUN GEÇ MİYOSEN GIRAFFID’LERİ 

 

3.1. Geç Miyosen Giraffid Fosil Bulgu Yerleri 

 

Anadolu’da bugüne kadar yapılan araştırmalar, cins/tür determinasyonları 

belirli olan Geç Miyosen giraffid bulgularına sahip lokalitelerin genel olarak Batı, 

Kuzeybatı ve Orta Anadolu’da yer aldığını göstermektedir. Bu bağlamda, 

Anadolu’daki giraffid bulgusu veren lokaliteler; Batı Anadolu, Kuzeybatı Anadolu 

ve Orta Anadolu bölümleri olarak genel başlıklar altında incelenecektir. 

 

Bu bölümde ayrıntılı olarak değinilen bulgu yerleri dışında, Dereibekir 

(Edirne-Uzunköprü), Araplı (Tekirdağ - Sarköy), Selçik (Afyon - Sandıklı), Ayvacık 

- Gülpınar (Çanakkale - Gülpınar), Ebiç (Kayseri - Erkilet), Mahmutlar (Ankara - 

Kalecik) (Sickenberg ve ark., 1975), Gözeltme Deresi (Çanakkale - Eceabat - 

Alçıtepe), Hayranlı (Sivas - Merkez), Musaköy (Çanakkale - Umurbey), Sarpdere 

(Çanakkale - Merkez), Yukarıbalahor (Sivas -Merkez) (Alan, 1997) ve Akkaşdağı 

(Çankırı – Çorum Havzası) (Kazancı ve ark., 1999) Geç Miyosen memeli fosil bulgu 

yerlerinden de Giraffidae kalıntılarından söz edilmiş, ancak bulguların cins/tür 

determinasyonları verilmemiştir. Ayrıca, kazı araştırmaları önümüzdeki yıllarda da 

devam edeceği belirtilen (E. Güleç ile sözlü görüşme, 2005) Haliminhanı (Sivas - 

Hayranlı) Geç Miyosen memeli fosil bulgu yerinden de Giraffidae kalıntıları 

kaydedildiği gösterilmiştir (Törnük ve ark., 2002). 

 

 

 



 44 

3.1.1. Batı Anadolu 

 

Batı Anadolu’nun Geç Miyosen giraffid fosil bulgu yerleri Afyon, Aydın, 

Denizli, Muğla ve Uşak illeri ile sınırlanmaktadır. 

 

 

AFYON 

 

Akın memeli fosil bulgu yeri, Afyon-Sandıklı’da Akın’ın hava hattı mesafesi 

ile 750 m kuzeydoğusunda, Akın’dan Yeniçay’a giden taşıt yolunda, Akın çayı 

vadisinden 1 km doğuda yer almakta (Sickenberg ve ark., 1975) ve yaşının son 

çalışmalarda (Saraç, 2001) Turoliyen/ Vallesiyen (MN 9-11) aralığı olduğu 

belirtilmektedir. Akın memeli fosil bulgu yerinden Sickenberg ve ark.’nın (1975) 

verdiği fauna listesinde ?Paleotragus sp., Alan’nın (1997) çalışmasında derlenen 

fauna listesinde de Palaeotragus cf. coelophyrs giraffid bulguları kaydedilmiştir. 

 

Garkın memeli fosil bulgu yeri, Sandıklı ilçesinin hava hattı mesafesi ile 

6.75 km güney-güneydoğusunda, Garkın’ın hava hattı mesafesi ile 2.5 km batısında, 

Karadere’nin güney yamacında, deniz seviyesi üzerinde 1180-1200 m arasında yer 

almakta (Sickenberg ve ark., 1975) ve yaşı son çalışmalara göre (Saraç, 2001) 

Turoliyen’e (MN 11) tarihlendirilmektedir. Buradan kaydedilen giraffid örnekleri, 

Sickenberg ve ark.’nın (1975) verdiği fauna listesinde Paleotragus cf. coelophyrs 

(bu bulgunun Samotherium boissieri veya S. neumayri de olabileceği belirtilmiş) ve 

“Orasius”, Alan’ın (1997) derlediği fauna listesinde ise Samotherium boissieri ve 

Samotherium sp. olarak gösterilmektedir. 
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Kınık memeli fosil bulgu yeri, Sandıklı ilçesinin hava hattı mesafesiyle 15 

km kuzey-kuzeydoğusundan güney-güneybatıya uzanan küçük bir kuru vadinin her 

iki tarafındaki yamaçlar; Oryaka Tepenin kuzeyindeki üçüncü vadi; Kavacık 

Çeşmenin hava hattı mesafesi ile 800 m güney-güneydoğusunda; Kavacık dereden 

Güdübez’e giden araba yolunun kenarında, Kınık camisinin hava hattı mesafesi ile 

2.5 km kuzeybatısında; deniz seviyesi üzerinde 1100-1150 m arasında yer almaktadır 

(Sickenberg ve ark, 1975). Son çalışmalara göre (Saraç, 2001) Turoliyen’e (MN 12-

MN 13) tarihlendirilen Kınık memeli fosil bulgu yerinde Giraffidae ailesi 

Paleotragus cf. coelophyrs (bu bulgunun Samotherium boissieri ya da S. neumayri 

de olabileceğini belirtmektedir) ve ?Samotherium ile temsil edilmektedir 

(Sickenberg ve ark., 1975). 

 

 

AYDIN 

 

Amasya memeli fosil bulgu yeri, Nazilli’den Kemer Barajına giden yolda, 

Amasya camisinin hava hattı mesafesi ile 1.6 km kuzeybatısında, tepenin (rakım 

292) aşağısındaki vasıta yolu kenarında yer almaktadır. Yaşı Turoliyen (MN 12) 

olarak yorumlanan Amasya memeli fosil bulgu yerinden Helladotherium sp. giraffid 

türü kaydedilmiştir (Sickgenberg ve ark, 1975). 
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DENİZLİ 

 

Mahmutgazi memeli fosil bulgu yeri, Çal ilçesinde Mahmutgazi okulunun 

yaklaşık 1.5 km batı-güneybatısında, Battal derenin kuzey yamacında, deniz seviyesi 

üstünde 1050 metrede yer almaktadır (Sickenberg ve ark, 1975). Bulgu yeri, son 

çalışmalara göre (Saraç, 2001) Turoliyen (MN 11-12) kat/yaşına tarihlendirilmekte 

ve Sickenberg ve ark.’nın (1975) verdiği fauna listesine göre buradan Samotherium 

boissieri, Paleotragus cf. coelophyrs ve Helladotherium giraffid bulguları 

kaydedilmektedir. 

 

Yukarısazak memeli fosil bulgu yeri, Kale ilçesinde Yukarısazak köyünün 

yaklaşık 1 km güneybatısında, Kapuşcabaşı mevkiinde bulunmaktadır. Yaşı 

Turoliyen (MN 11-12) olarak yorumlanan bu bulgu yerinden ele geçen giraffid 

buluntuları Helladotherium duvernoyi olarak tanımlanmıştır (Tuna, 1999). 

 

 

MUĞLA 

 

Eski Bayırköy memeli fosil bulgu yeri, il merkezinin kuzeybatısında ve 

Muğla-Aydın şosesinin kuzeyinde Akgedik ve Bayır köyleri arasındadır. Pikermi ve 

Maragha faunalarına benzer olarak yorumlanan (Atalay, 1980) Bayırköy memeli 

fosil bulgu yeri Turoliyen (MN 11) kat/yaşına tarihlendirilmekte (Saraç, 2001) ve 

giraffid buluntuları Helladotherium duvernoyi ve Samotherium sp. olarak 

tanımlanmaktadır (Sickenberg ve ark, 1975). 
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Karaağaç (Salihpaşalar I) memeli fosil bulgu yeri, Yatağan ilçesinin 3.5 km 

güneydoğusunda Kayış alan mevkiindedir (Atalay, 1980). Son çalışmalara göre 

Turoliyen kat/yaşına (MN 12-13) tarihlendirilen bu bulgu yerinde Giraffidae ailesi 

Palaeotragus roueni ile temsil edilmektedir (Saraç, 2001). 

 

Kemiklialan (Salihpaşalar II) memeli fosil bulgu yeri, Yatağan ilçesi, 

Salihpaşalar köyünün 2 km kadar batısında bulunmaktadır (Atalay, 1980). Yaşı 

Turoliyen (MN 12-13) olarak belirlenen (Saraç, 2001) bu bulgu yerinden Alan’ın 

(1997) derlediği fauna listesindeki giraffid bulguları Paleotragus roueni, 

Paleotragus sp., Samotherium sp. ve Helladotherium duvernoyi’dir. 

 

Madenler memeli fosil bulgu yeri, Yatağan ilçesinin güneydoğusunda 

Madenler köyünün Madenler deresi yüzeyinde bulunmaktadır. Turoliyen (MN 13) 

kat/yaşına tarihlendirilen bu bulgu yerinden kaydedilen giraffid örnekleri 

Paleotragus sp. olarak belirlenmiştir (Alan, 1997; Atalay, 1980). 

 

Şerefköy memeli fosil bulgu yeri, Şerefköy girişine 500 m mesafede yer 

almaktadır. Yaşı Turoliyen’e (MN 12-13) tarihlendirilen bu bulgu yerinden 

Paleotragus roueni ve Helladotherium duvernoyi olmak üzere iki giraffid türü 

kaydedilmiştir (Alan, 1997; Atalay, 1980). 
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UŞAK 

 

Eşme (Akçaköy) memeli fosil bulgu yeri, Uşak-Eşme bölgesindeki Akçaköy 

serisi içinde yer almaktadır (Ozansoy, 1969). Son çalışmalara göre Vallesiyen (MN 

9) kat/yaşına tarihlendirilen bulgu yerinden “Paleotragus” cf. decipiens ve 

Samotherium sp. giraffid örnekleri kaydedilmektedir (Saraç, 2001). 

 

Balçıklıdere memeli fosil bulgu yeri, Uşak ilinin güneybatısında, Eşme ile 

Ulubey ilçeleri arasındaki Balçıklıdere mevkiinde olup, Eşme’den 20 km doğuda ve 

Karacaahmet köyünden 4-5 km güneybatıdadır (Sickenberg ve ark, 1975). Erken 

Vallesiyen (MN 9) kat/yaşına tarihlendirilen (Alan, 1997) Balçıklıdere memeli fosil 

bulgu yerinde, Sickenberg ve ark.’nın (1975) verdiği fauna listesine göre Giraffidae 

ailesi Helladotherium duvernoyi, Samotherium sp., Samotherium boissieri, 

Paleotragus roueni, Paleotragus sp., “Camelopardalis” attica, “Orasius” sp. ve 

Giraffa sp. ile temsil edilmektedir. 

  

Kemiklitepe memeli fosil bulgu yeri, Ulubey ilçesinin Karacaahmet köyünde 

Kemiklitepe mevkiindedir (Ozansoy, 1969). Kemiklitepe A ve B MN 11’e, 

Kemiklitepe D seviyesi ise MN 12’ye tarihlendirilmiştir (Şen ve ark, 1994). 

Ozansoy’un (1969) verdiği fauna listesinde Helladotherium sp. ve Paleotragus sp. 

bulguları kaydedilirken, Geraads (1994) Kemiklitepe A ve D’den Paleotragus 

roueni, A, B ve D’den Samotherium majori ve D seviyesinden Samotherium sp. 

örneklerini tanımlamaktadır. 
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3.1.2. Kuzeybatı Anadolu 

 

Kuzeybatı Anadolu’dan kaydedilen Geç Miyosen giraffid fosil bulgu yerleri, 

Çanakkale ve İstanbul illerinde yer almaktadır. 

 

 

ÇANAKKALE 

 

Bayraktepe II (Dutludere) memeli fosil bulgu yeri, il merkezinin 10 km 

güneydoğusunda Bayraktepe mevkiindedir (Tekkaya, 1974a) ve lokalitenin yaşı son 

çalışmalara göre (Saraç, 2001) Vallesiyen (MN 9-MN 10) olarak belirlenmiştir. 

Bayraktepe II’de (Dutludere) Giraffidae ailesi, Alan’ın (1997) derlediği fauna 

listesinde Paleotragus sp. ve Samotherium sp. ile temsil edilirken, Tuna (1986) 

buradan Paleotragus coelophrys, Paleotragus cf. coelophrys, Samotherium boissieri 

ve Samotherium sp. buluntularını tanımlamıştır. 

 

Dönerçeşme memeli fosil bulgu yeri, Eceabat ilçesinin Alçıtepe köyü 

yöresinde Dönerçeşme mevkiindedir. Yaşı Turoliyen olarak yorumlanan bu bulgu 

yerinden Palaeotragus sp. giraffid buluntuları kaydedilmektedir (Alan, 1997). 

 

Gözbaşı (Subaşı) memeli fosil bulgu yeri, Lapseki ilçesine bağlı Subaşı 

köyünün 1,5 km kuzeybatısında yer almaktadır (Alan, 1997). Son çalışmalara göre 

(Saraç, 2001) Vallesiyen (MN 10-12) kat/yaşına tarihlendirilen bu lokaliteden 

Helladotherium sp. olarak belirtilen giraffid fosil bulguları kaydedilmektedir (Alan, 

1997). 
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İncirlikdere memeli fosil bulgu yeri, Eceabat ilçesi, Alçıtepe köyü 

yöresindeki İncirlikderesi mevkiindedir. Yaşı Turoliyen olarak yorumlanan bu 

lokaliteden Samotherium sp. giraffid bulgusu kaydedilmektedir (Alan, 1997). 

 

Karçeşme memeli fosil bulgu yeri, Çanakkale il merkezinin 1 km güneyinde 

bulunmaktadır (Tuna, 1986). Tuna (1986), yaşını Vallesiyen olarak yorumladığı 

Karçeşme faunasından Samotherium sp. giraffidini tanımlamıştır. 

 

Keltepeler 2 memeli fosil bulgu yeri, Eceabat ilçesi, Alçıtepe köyü 

yöresindeki Keltepeler mevkiinde bulunmaktadır (Alan, 1997). Son çalışmalara göre 

Turoliyen’e (MN 11-12) tarihlendirilen Keltepeler 2 memeli faunasından 

Paleotragus sp. giraffid bulgusu kaydedilmektedir (Saraç, 2001). 

 

Kozbaşı memeli fosil bulgu yeri, Çanakkale il merkezinin 5 km 

günetdoğusunda yer almaktadır (Tuna, 1986). Tuna (1986), yaşını Vallesiyen olarak 

yorumladığı Kozbaşı faunasından Paleotragus coelophrys giraffid türünü 

tanımlamıştır. 

 

Külahlıayağı memeli fosil bulgu yeri, Ayvalık kazasına bağlı Gülpınar 

bucağının 3 km batısındaki Külahlıayağı mevkiindedir. Yaşı Turoliyen olarak 

yorumlanan Külahlıayağı faunasında Giraffidae ailesi  Paleotragus coelophrys, 

Paleotragus sp., Samotherium boissieri, Samotherium sp. ve Helladotherium 

duvernoyi ile temsil edilmektedir (Tuna, 1986). 
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Sığındere memeli fosil bulgu yeri, Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünün 1 

km güneybatısında bulunmaktadır. Geç Vallesiyen kat/yaşına tarihlendirilen (Tuna, 

1986). Sığındere’de Giraffidae ailesi Tuna’nın (1986) tanımladığı Paleotragus sp., 

Samotherium boissieri, Samotherium sp. bulguları ile temsil edilmektedir. 

 

Zeytinlikdere memeli fosil bulgu yeri, Eceabat ilçesinin Alçıtepe köyü 

yöresinde Dönerçeşme mevkiindedir ve Vallesiyen kat/yaşına tarihlendirilmiştir. 

Zeytinlikdere’den kaydedilmiş giraffid bulgusunun Paleotragus sp. olduğunu 

belirtilmektedir (Alan, 1997). 

 

 

İSTANBUL 

 

Küçükçekmece memeli fosil bulgu yeri, Küçükçekmece Gölü’nün doğu 

kenarında bulunan Küçükçekmece köyünün yaklaşık 200 m güneydoğusunda ve 

deniz seviyesinden 10-20 m yükseklikte yer almaktadır (Tekkaya, 1974b). 

Vallesiyen-Turoliyen (MN 9-12) kat/yaş aralığına tarihlendirilen (Saraç, 2001) bu 

bulgu yerinde Giraffidae ailesi Giraffa attica ve “Orasius” speciosus ile temsil edilir 

(Sickenberg ve ark., 1975). 

 

 

3.1.3. Orta Anadolu Bölgesi 

 

Orta Anadolu’nun Geç Miyosen giraffid fosil bulgu yerleri Aksaray, Ankara, 

Çankırı, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Sivas illerinden kaydedilmiştir. 
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AKSARAY 

 

Selime (Çeltek) memeli fosil bulgu yeri, Aksaray-Çeltek’de, Selime 

köyünün batısındaki dare içinde bulunmakta ve Turoliyen kat/yaşına 

tarihlendirilmektedir. Bununla birlikte, Selime’den Paleotragus sp., Samotherium 

sp., Helladotherium sp. giraffid bulguları kaydedilmiştir (Alan, 1997). 

 

 

ANKARA 

 

Başbereket memeli fosil bulgu yeri, Ayaş’tan Ankara’ya giden yolun 

kenarında, Ayaş’ın ortalama 8 km kuzeydoğusunda, yolun yaklaşık 300 m 

doğusunda bulunan tarlalarda, silisleşmiş bir kalker taş bankın alt ve üst kısmında 

(tabaka çıkıntısı) yer almakta ve yaşı Orta Vallesiyen’e tarihlendirilmektedir 

(Sickenberg ve ark, 1975). Alan (1997) ve Sickenberg ve ark.’nın (1975) Başbereket 

memeli faunasında kaydettikleri giraffid bulguları Palaeotragus roueni ve 

Palaeotragus sp.’dir. 

 

Çobanpınar memeli fosil bulgu yeri, Ankara’nın 65 km kuzeybatısında, Evci 

köyü yakınında yer almakta (Ozansoy, 1957) ve yaşı Turoliyen’e (MN 11-12) 

tarihlendirilmektedir (Saraç, 2001). Çobanpınar memeli faunasında yer alan 

giraffidler Ozansoy’un (1957) verdiği fauna listesinde Helladotherium duvernoyi, 

Samotherium neumayri, S. majori, “Orasius” ve Giraffa, Alan’ın (1997) derlediği 

fauna listesinde ise Samotherium boissieri, Samotherium cf. boissieri, Samotherium 

sp. ve Helladotherium sp.’dir. 
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Evciler Ağılları memeli fosil bulgu yeri, Evciler Ağılları mezarlığının 

ortalama 750-1000 m doğu-kuzeydoğusunda Büyüközün tepesinin 1089 rakımının 

ortalama 500-750 m kuzeydoğusunda, Dede tepesinin güneydoğu yamacında, deniz 

seviyesi üzerinde ortalama 1050-1070 metrede yer almaktadır (Sickenberg ve ark., 

1975). Sickenberg ve ark. (1975), Hipparion bulgularını Kınık memeli 

faunasındakilere benzeterek buraya Erken Turoliyen kat/yaşını önermekte ve 

verdikleri fauna listesinde Helladotherium duvernoyi giraffid bulgusunu 

göstermektedirler. 

 

Gökdere memeli fosil bulgu yeri, il merkezinin 28 km kadar 

güneydoğusundaki Evciler köyünün doğusunda bulunan Gökdere vadisinin aşağı 

kesimlerindeki Evciler Ağılları mevkiinin 1 km kadar doğusunda yer almaktadır 

(Şenyürek, 1951). Bulgu yerini, Özer (1994) çalışmasında Turoliyen kat/yaşı olarak 

değerlendirmekte ve Ozansoy’un (1957) verdiği fauna listesinde Helladotherium 

duvernoyi giraffid bulgusu yer almaktadır. 

 

Kavakdere memeli fosil bulgu yeri, Sarılar köyünün kuzeybatısındadır 

(Ozansoy, 1961). Lokalitenin yaşı Alpagut ve ark.’na (1993) göre MN 10/11, 

Geraads ve Güleç’e (1999) göre Orta Turoliyen, Saraç’ın (2001) raporunda ise MN 

12-13 olarak yorumlanmaktadır. Kavakdere faunasında, Ozansoy’un (1965) ve 

Sickenberg ve ark.’nın (1975) verdikleri fauna listesine göre Helladotherium  sp., 

“Camelopardalis” sp. ve Giraffa sp., Alan’ın (1997) derlediği fauna listesine göre 

Helladotherium duvernoyi ve Paleotragus sp. ile Geraads ve Güleç’in (1999) 

tanımladıkları Bramatherium giraffid bulguları kaydedilmektedir. 
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Küçükyozgat (Elmadağ=Karacahasan) memeli fosil bulgu yeri, il 

merkezinin 40 km doğusundaki Küçükyozgat’ın güneydoğusunda yer alan Kılınçlar 

istasyonunun batı tarafındaki Edige çiftliği, Karacahasan köyü ve Kanıcakkaya 

arasında bulunmaktadır (Sickenberg ve ark., 1975; Tschacthtli, 1942). Lokalite son 

çalışmalara göre MN 9 – MN 12 kat/yaşına tarihlendirilmekte (Saraç, 2001) ve 

Küçükyozgat memeli fosil bulgu yerinde Giraffidae ailesi, Sickenberg ve ark. (1975) 

ve Şenyürek’in (1960) verdikleri fauna listelerine göre Giraffa sp., Palaeotragus sp. 

ve Samotherium sp. ile temsil edilmektedirler. 

 

Pınaryaka memeli fosil bulgu yeri, Ayaş ilçesi, Pınaryaka (Şehlek) 

köyünden Kocanın Sivritepe yönüne giden tarla yolunun hemen solunda, köyden 

yaklaşık 500 m uzaklıkta bulunmaktadır. Yaşı Orta Vallesiyen olarak yorumlanan bu 

bulgu yerinden Samotherium sp. ve Samotherium majori giraffidleri tanımlanmıştır 

(Alan, 1997). 

 

Sinaptepe memeli fosil bulgu yeri, il merkezinin 55 km kuzeybatısında yer 

alan Kazan’ın 4 km kuzeybatısında, Yassıören köyünün kuzeyinde bulunur (Alpagut 

ve ark., 1993). Orta Sinap seviyesinde MN 9-MN 10’a tarihlendirilen lokalite 8A ve 

12’e ait fauna, Anadolu’nun ilk Geç Miyosen hominoidi Ankarapithecus meteai 

kalıntılarını içermesi açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte, bu seviyede 

giraffid kalıntısı ihtiva eden bulgu yerlerinden, Ozansoy’un (1965), son çalışmalarda 

(Steininger ve ark., 1996) MN 9’a tarihlendirilen Yassıören’den tanımladığı 

Paleotragus hofstetteri ve Samotherium pamiri’den ayrıca, Gentry’nin (2003) 

Paleotragus coelophrys’i tanımladığı lokalite 72, 12, 1, 49, ?(4, 94, 91, 8B, 45) MN 

9-10’a, ?Paleotragus roueni’i tanımladığı lokalite 26 ve 49 MN 10-12’ye, Bohlinia 
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attica’yı tanımladığı lokalite 51, 49, 34 ve 95 MN 10-11’e, Decennatherium 

macedoniae’yı yanımladığı lokalite 4, ?(72, 49) MN 9(-?10)’a ve Helladotherium 

sp.’yi tanımladığı lokalite 63, 26, 27, 33, 70 ve 42 ise MN 10-12’ye 

tarihlendirilmektedir.  

 

 

ÇANKIRI 

 

Çorakyerler memeli fosil bulgu yeri, Çankırı il merkezinden yaklaşık 4-5 

km uzaklıkta, Yapraklı yolu üzerinde, Fatih mahallesinde yer almakta ve yaşı MN 12 

(Turoliyen) memeli zonu olarak yorumlanmaktadır. Çorakyerler lokalitesi, Orta 

Sinap’tan sonra, Anadolu’dan bilinen diğer bir Geç Miyosen hominoid kalıntıları 

içeren bulgu yeri olması açısından oldukça önemli olup, buluntularla ilgili henüz 

kesin bir tanımlama yapılmamıştır (Sevim ve ark., 2004). Bununla birlikte 

Çorakyerler faunasında Giraffidae ailesi, Sickenberg ve ark.’nın (1975) verdiği 

listeye göre Samotherium sp. (bu türün Paleotragus (Achtiaria) expectans 

olabileceği de belirtilmektedir) ile, Sevim ve Pehlevan’ın (2003) verdiği fauna 

listesine göre ise Paleotragus cf. P. quadricornis ve Samotherium sp.? ile temsil 

edilmektedirler. 

 

 

KONYA 

 

Kayadibi memeli fosil bulgu yeri, Konya-Hatunsaray’dan batıya Kayadibi 

üzerinden Deste’ye uzanan vadide, İğdeli derenin vadiye girdiği yerin hava hattı 
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mesafesi ile 2 km batısında, vasıta yolu kenarında bulunan sarnıç ile Beşimburnu 

Tepe arasındaki vadinin kuzey yamacında, deniz seviyesi üzerinde 1230 ile 1270 m 

arasında yer almaktadır (Sickenberg ve ark, 1975). Lokalitenin yaşı son çalışmalara 

göre (Saraç, 2001) Turoliyen’e (MN 11) tarihlendirilmiştir. Sickenberg ve ark.’nın 

(1975) verdiği listeye göre Kayadibi memeli faunasından cf. Paleotragus 

quadricornis ve cf. Decennatherium giraffid buluntuları kaydedilmektedir. 

 

 

NEVŞEHİR 

 

Karain memeli fosil bulgu yeri, Ürgüp-Karain’in ortalama 1 km batı-

kuzeybatısında yer alan Ören mevkiinde olup (Şenyürek, 1954), yaşı son 

çalışmalarda Turoliyen (MN 11-12) olarak değerlendirilmektedir (Saraç, 2001). 

Karain memeli faunasında Giraffidae ailesi Samotherium boissieri ile temsil 

edilmektedir (Şenyürek, 1954). 

 

Taşkınpaşa memeli fosil bulgu yeri, Nevşehir-Ürgüp’ün yaklaşık 16 km 

güneydoğusunda bulunan Taşkınpaşa köyü yanındaki tüf tabakaları içerisinde yer 

almaktadır. Şenyürek (1954) faunayı Ponsiyen’e (Alt Pliyosen) tarihlendirirken, 

Sickenberg ve ark. (1975) bulgularındaki Hipparion’ların Kınık fauna 

grubununkilere benzemesi esasına dayanarak, burayı Alt Turoliyen olarak 

değerlendirmiştir. Son araştırmalara göre (Saraç, 2001) ise, Taşkınpaşa memeli fosil 

bulgu yerinin yaşı Turoliyen (MN 13) olarak belirlenmektedir. Taşkınpaşa memeli 

faunasında Giraffidae ailesi Şenyürek’in (1954) tanımladığı Samotherium majori ile 

temsil edilmektedirler. 
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Yüksekli Köyü memeli fosil bulgu yeri, Nevşehir-Gülpınar’da Yüksekli 

köyünün Mahmutlar Deresi mevkiinde olup (Tekkaya, 1974b), lokalitenin yaşı son 

çalışmalarda (Saraç, 2001) Vallesiyen ve Turoliyen (MN 9-12) katları arasına 

tarihlendirilmiştir. Tekkaya’nın (1974b) bu bulgu yeri için verdiği fauna listesinde 

Helladotherium sp. ve Paleotragus sp. giraffid buluntuları kaydedilmektedir. 

 

 

SİVAS 

 

Düzyayla memeli fosil bulgu yeri, Hafik ilçesi, Düzyayla köyünün 1 km 

yakınındaki açık linyit işletmesinde bulunmakta olup (Alan, 1997), fauna son 

çalışmalara göre Turoliyen (MN 12) kat/yaşına tarihlendirilmektedir (Saraç, 2001). 

Saraç’ın (2001) verdiği fauna listesinde Giraffidae ailesi Helladotherium duvernoyi 

ile temsil edilirler. 

 

 

3.2. Geç Miyosen Giraffidleri ve Sistematik Özellikleri 

 

3.2.1. Altaile: Giraffinae Zittel, 1893 

 

Giraffinae altailesi, Anadolu Geç Miyosen’inde Paleotragus, Samotherium, 

Bohlinia ve Giraffa cinsleriyle temsil edilmektedirler. Bu cinslerin tümünde, 

orbitlerin posterior bölgelerinin ve kafatası posterior genişliğinin küçülmesi, kafatası 

fleksiyonunun gelişmesi ve ossicone boyutunun artışı, paralel gelişmiş özellikler 
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olarak bilinmektedir. Giraffinae üyelerinde ayrıca cannon kemiği ile kol-bacaklar ve 

boynun uzamış olması önemli bir özellik olarak görülmektedir (Hamilton, 1978). 

 

Orta Miyosen cinsleri Giraffokeryx ve Injanatherium, Geç Miyosen cinsleri 

olan Palaeotragus ve Samotherium ile, kaide kısımda birbirinden geniş bir aralıkla 

ayrılmış olan uzun konik biçimli subra-orbital boynuzların bulunması, occipital 

kemiğin frontalden çok daha geniş, kafatasının uzun ve basık yapıda olması ve P3’de 

molarizasyon eğilimi görülmesi, özelliklerini paylaşmaktadırlar (Geraads ve Güleç, 

1999). 

 

Giraffinae üyelerinden Paleotragus’un Avrasya buluntuları, boyutlarına göre 

iki temel türe sınıflandırılırlar. Bunlardan küçük ve narin yapılı olanlar P. roueni, 

büyük ve kütlevi yapılı formlar ise P. coelophyrs’e ayrılır. Son çalışmalara göre 

(Gentry ve Heizmann, 1996; Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999; Geraads, 1978) 

Doğu ve Güneydoğu Avrupa’dan (Anadolu da dahil) tanımlanmış P. hoffstetteri, P. 

quadricornis, Achtiaria expectans, A. borissiaki ve A. berislavicus P. coelophyrs 

kapsamında değerlendirilmekte ve varlıkları MN 9-MN 11 zonları arasında 

görülmektedir. Yine Doğu ve Güneydoğu Avrupa lokalitelerinden MN 10-MN 13 

kat/yaş aralığında yaşadığı bilinen P. roueni’nin Asya çağdaşı P. microdon MN 

9/10-MN 13 eşdeğer zaman aralığı boyunca, P. roueni ile yakın ilişkili formlar 

olarak bilinen P. moldavicus ve P. pavlowae da Doğu Avrupa ?MN 9-MN 10’undan 

kaydedilmektedirler (Savage ve Russel, 1983). 

 

Samotherium’lar Doğu ve Güneydoğu Avrupa Turoliyen’inde S. boissieri, S. 

majori, S. maeoticum, S. irtyshense, S. korokevichae ve S. borissiaki, Batı ve Orta 
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Asya Geç Miyosen’inde S. neumayri, S. eminens, S. sinense, S. decipiens ve Afrika 

Geç Miyosen’inde ise S. germaini türleriyle temsil edilmektedirler (Savage ve 

Russel, 1983). Godina (2002) Samotherium’ları, ilk iki cervical vertebranın 

morfolojisine göre iki ekolojik gruba ayırmıştır. Birinci grupta posterior angular 

processleri boyunca uzunluğu artmış olan bu iki cervical vertebra, ikinci grupta kısa 

ve geniştir. Bu bağlamda, S. boissieri ve S. maeoticum seyrek yüksek ağaçların 

bulunduğu açık alanlara adaptasyonu gösteren birinci gruba, S. korotkevichae, S. 

sinense ve S. irtyshense ise çalı ve küçük ağaçların bulunduğu açık alanlara 

adaptasyonu işaret eden ikinci gruba dahil edilmektedirler. 

 

Kendisi ya da atasının Afrika-Arabistan ya da Hindistan alt kıtasından göç 

etmiş olduğu düşünülen Bohlinia’nın (B. attica, B. nikitiae), Geç Vallesiyen’den 

Turoliyen sonuna kadar olan süreç içerisinde Güneydoğu Avrupa’dan varlığı 

bilinmektedir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). Asya’da da sinonimi olarak 

kabul edilen Honanotherium görülmektedir. Avrasya Geç Miyosen’inden bilinen 

Giraffa bulguları ise Afrika’da Erken Pliyosen’den itibaren kaydedilmektedir 

(Savage ve Russel, 1983). 

 

 

3.2.1.1. Cins: Paleotragus  Gaudry, 1861 

 

Paleotragus cinsi genel olarak, anterior görünüşte dik ve hemen hemen 

paralel olan boynuzlarla karakterize edilmekte ve bu özelliği ile Orta Miyosen 

giraffidlerinden ayrılmaktadır (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999; Geraads, 1978). 

P4 genelde dişin 1/3’ine uzanan geniş bir posterior bölgeye sahip olup, bu özellik 
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Geç Miyosen Paleotragus’larının bir apomorfisi olarak görülür (Hamilton, 1978). 

Bununla birlikte, P4’lerindeki prehypocristid ile preentocristid arasındaki kaynaşma, 

protoconid’e göre zayıf oluşmuş ve bazen metaconid’in protoconid’le olan 

transverse bağlantısının kaybolmasıyla, hypoconid ve entoconid bir moların 

selenodont krestine benzer görünüm kazanmıştır. Ayrıca, metapodial kemikleri 

uzundur (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

 

Aynı zamanda, Paleotragus’larda diğer giraffidlerden farklı olarak 

kafataslarında basicranial ve basipalatal arasındaki açı dar ve tympanic bullae 

Giraffa’larda da olduğu gibi küçüktür (Hamilton, 1978). 

 

 

3.2.1.1.1. Paleotragus sp. 

 

Paleotragus sp., Kuzeybatı Anadolu’da Çanakkale’den Bayraktepe II 

(Dutludere), Dönerçeşme, Külahlıayağı, Sığındere, Zeytinlikdere; Batı Anadolu’da 

Uşak’tan Balıkçıdere, Muğla’dan Madenler; Orta Anadolu’da Ankara’dan 

Başbereket, Kavakdere, Küçükyozgat; Aksaray’dan Selime-Çeltek ve Nevşehir’den 

Yüksekli Köyü lokalitelerinden saptanmış olup, Tuna (1986), bu lokalitelerden 

Külahlıayağı ve Sığındere (Çanakkale) Paleotragus sp. buluntularını ayrıntılı olarak 

tanımlamıştır. 
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Cranial - Dental  Özellikleri: 

 

Tuna’ya (1986) göre, Külahlıayağı’ndan gelen üst diş örneklerinden DP2 

uzun ve linguali yuvarlağımsı olup, buccal taraf oldukça çıkıntılı ve lingual taraf ise 

köklerin üzerinde genişleme göstermektedir. Protocone alçak ve sıkışık bir morfoloji 

sergilerken paracone yüksektir. Parastyle, mesostyle’e göre daha belirgindir. Arka 

dış cingulum iyi gelişmiştir. Lingualde protocone ve hypocone sınırı çok belirgin 

değildir. Tuna (1986) bu örneği, Okapi ve Sivatheriinae’den, arka dış cingulum 

içermesi nedeniyle ayırmıştır. Bununla birlikte, DP3’ün mesiali dar, distali daha 

geniştir. Dişin distalinde, metacone’un ve hypocone’un birer arka lob haline gelmiş 

olması ve özellikle hypocone’un gelişerek bir hilal şeklini almış olması nedeniyle 

molarlaşma eğilimi görülmektedir. Lingual tarafta belirgin olarak iki lob oluşma 

eğilimi gözlenmiş ve protocone, paracone ile birleşmiştir.  

 

DP4 tamamen molarlaşmıştır. Paracone, protocone, hypocone, metacone 

birleşmiş, ancak paracone ile metacone çizgi şeklinde bir mine uzantısı nedeniyle 

birleşememiştir. Prefossette, postfossette’e göre daha geniştir. Protocone’un iç 

duvarı çentiklidir. Parastyle ve mesostyle gelişmiş olup, arka dış cingulum 

belirgindir (Tuna, 1986). 

 

M1’de protocone, paracone ile birleşmiştir ve metacone paracone’a göre biraz 

eğik durumdadır. Hypocone’nun ön kolu, protocone’nun kısa olan arka koluna doğru 

uzanan bir çıkıntı içermektedir. Parastyle ve mesostyle gelişmiştir. Lingual tarafta 

loblar arasında küçük bir tüberkül görülmektedir (Tuna, 1986). 
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M2’de protocone’nun ön kolu prefossette’e doğru bir çıkıntı oluşturmuştur. 

Hypocone’nun ön kolu, M1’den farklı olarak, protocone’nun arka koluna doğru bir 

çıkıntı yapmamıştır. Lingual tarafta, loblar arasında tüberkül görülmemektedir 

(Tuna, 1986). 

 

Tuna (1986), Külahlıayağı mandibular diş örnekleriden DP2’nin kısa ve dar 

görünümlü olduğunu belirtmektedir. Tanımlamaya göre, bu dişte, protoconid ile 

hypoconid arasındaki vadi belirgindir. Metaconid ile parastylid ve metaconid ile 

entoconid arasındaki vadiler, linguale açılmaktadır. Fakat entoconid ve entostylid 

arasındaki vadi geniş olup, linguale açılmamaktadır. Parastylid ve entostylid 

belirgindir. 

 

DP3, DP2’ye göre daha uzun ve geniştir. Protoconid ve hypoconid arası derin 

bir yarık halindedir. Metaconid ile paraconid arasındaki vadi, geniş ve açıktır. 

Entoconid ile entostylid ve paraconid ile parastylid arası kapalıdır (Tuna, 1986). 

 

Tuna (1986), molarize olmuş DP4’ün diğer ruminantlarda olduğu gibi üç 

loblu olduğunu ve üç çift tüberkül içerdiğini, her bir tüberkül çiftinin buccal tarafının 

düz, lingual tarafının dışbükey, buccal tarafta loblar arasında yer alan stylid’lerin 

kısa ve geniş, talonid’in protoconid’in distalinde disto - lingual olarak yerleşmiş 

entoconid’ten oluştuğunu, cingulum’un distalde belirgin ve yüksek olduğunu 

belirtmektedir. 

 

Tuna’ya (1986) göre M1, tipik çift hilalli (selenodont) bir diştir. Protoconid 

ve metaconid, tamamen prefossette’i çevirmiştir. Postfossette, dar bir kanal ile 
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buccale açılmaktadır. Loblar arasında bulunan ectostylid gelişmiştir ve dişin mesial 

ve distalinde cingulum belirgindir. 

 

Yine Tuna’ya (1986) göre DP3, Bohlin’in (1935) tanımladığı P. microdon 

DP3 örneğine çok benzemektedir. Fakat paracone düz olmayıp, hilal şeklindedir ve 

dişin arka kısmı ile birleşmemiştir. Parastyle ve metastyle düz durumda olduğu için, 

metastyle’i öne veya arkaya doğru çok eğik olan Paleotragus decipiens’ten 

morfolojik olarak farklıdır. Külahlıayağı örneğinin boyut olarak P. microdon’a daha 

yakın değerler sunduğu ve metaconid ile paraconid arasındaki vadinin açık olması 

nedeni ile P. microdon, P. quadricornis, P. coelopohyrs, P. germiani ve P. 

tungurensis’e benzediği vurgulanmaktadır. 

 

Tuna (1986), Ozansoy’un (1965) Sinaptepe’den tanımladığı P. hofstetteri’nin 

DP2’sinde arka kısmın daha küçük olduğunu ve DP4’ünde birinci lobun ikinciden 

daha ufak olduğunu ve bu özellikleri ile türün, Külahlıayağı örneklerinden farklılık 

gösterdiğini ifade etmektedir. 

 

Ayrıca, DP2’de protoconid, hypoconid arasındaki vadi P. coelophyrs’te çok 

zayıf, P. microdon’da ise çok gelişmiştir. P. coelopohyrs DP4’ünde birinci ve ikinci 

lobların boyları eşittir ve protoconid, parastylid, paraconid lingual yüzde bir yarık ile 

birbirlerinden ayrılmamış, P. microdon’da ise birbirlerinden ayrılmıştır (Tuna, 

1986). 

 

Bu bilgiler çerçevesinde Tuna (1986) Külahlıayağı’na ait diş örnekleri için, 

DP2-DP4 uzunluğu: 52; DP2’de uzunluk: 16, genişlik: 11.5; aynı ölçüler sırasıyla 
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DP3’de 18, 15; DP4’de 20, 20; M1’de 25, 25; M2’de 27, 25; DP2-DP4 uzunluğu: 60; 

DP2’de uzunluk: 11, genişlik: 7; aynı ölçüler sırasıyla DP3’de 19, 9; DP4’de 27, 13; 

M1’de 26, 16 mm ölçü değerlerini vermiştir. 

 

 

Postcranial Özellikleri: 

 

Tuna’nın (1986) Külahlıayağı postcranial örnekleri için yaptığı betimleme ve 

karşılaştırmalara göre, atlas omuru, dorso-ventral yönde yassı değildir ve processus 

transversusları birer kanat şeklini almışlardır. Dorsal tarafta, cranial kenara yakın 

durumda, iki foramen bulunmaktadır. Medialde bulunan “foramen vertebrale 

laterale” vertebraleye, lateraldeki “foramen alare” ise fossa atlantise açılır. Foramen 

transversarium yoktur. Arka uç biraz içbükey olup, arka kanatsal çıkıntılar ile 

sınırlanır. Ventral görünümde biraz arkaya doğru, ventral arcusun düz ve çok az 

içbükey olan caudal kenarına yakın bulunan bir ventral tüberkül içermektedir. Dorsal 

görünümde, neural arcusun caudal kenarının üst kısmı, craniale doğru derince bir 

çentiğe sahiptir. Bu bilgilerle birlikte, atlas kemiğinden alınan ölçü değerleri, cranial 

transverse çap: 90, caudal transverse çap: 87 ve maksimum anteroposterior çap: 82 

mm olarak verilmektedir. 

 

Külahlıayağı atlas örneğinin dorso-ventral yönde yassı olmaması ve ayrıca 

dorsal görünümde neural arcusun caudal kenarının üst kısmının çentikli olması 

nedeniyle, bu kısmı düz olan Samotherium’dan ayrılmaktadır ve P. roueni gibi 

küçük boy bir türe ait olması gerektiği düşünülmektedir (Tuna, 1986). 
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Külahlıayağı’ndan tanımlanan distal ucu kırık metatarsusun gövde uzunluğu 

340 mm olarak verilmiştir. Genel görünümü ince ve uzun olan örneğin proksimal 

ucunda (proksimal transverse çap: 45.8, proksimal anteroposterior çap: 49.0 mm), 

dört eklem yüzeyine sahip olduğu ve örneğin morfolojik olarak P. microdon’a 

benzerlik gösterdiği ve boyut olarak da yakın değerler sunduğu varsayılmaktadır. 

Boyut olarak hemen hemen aynı değerlerde olan P. primaevus metatarsusunun 

proksimal uçta üç eklem yüzeyi içermesi nedeniyle Külahlıayağı örneğinden 

ayrıldığı, Bohlinia attica metatarsusunun da görünüşte aynı morfolojiye sahip gibi 

görünmesine karşın boyut olarak farklı değerler sunduğu ve ayrıca B. attica’da 

kemiğin ventral yüzündeki çok derin olan sulcusun da Külahlıayağı örneğinde sığ 

olduğu belirtilmektedir (Tuna, 1986). 

 

 

3.2.1.1.2. Paleotragus coelophrys Rodler ve Weithofer, 1890 

 

Tip türünü Geraads’ın (1974) Maragha’dan tanımlandığı Paleotragus 

coelophyrs’e ait buluntular Anadolu’da Sinap formasyonunda lokalite 72, 12, 1, 49, 

?(4, 94, 91, 8B, 45) ile Çanakkale’de Külahlıayağı, Sığındere ve Kozbaşı 

çökellerinden ele geçmiştir. Ayrıca, şüpheli görülen Paleotragus cf. coelophrys 

buluntuları da, Batı Anadolu’da Akın (Afyon), Kuzeybatı Anadolu’da Bayraktepe II 

(Dutludere) lokalitelerinden kaydedilmektedir. Bu lokalitelerden Gentry (2003) 

Sinap formasyonu buluntularını, Tuna (1986) ise Bayraktepe II (Dutludere), 

Kozbaşı, Külahlıayağı ve Sığındere buluntularını tanımlamışlardır. 
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Cranial – Dental Özellikleri: 

 

Gentry (2003), Orta Sinap’dan bir boynuz parçasını P. coeloprys olarak 

değerlendirir. Sinap formasyonunda bu boynuz parçası dışında, P. coelophyrs’e ait 

cranial buluntusu tanımlanmamıştır. 

 

Tuna (1986), Külalıayağı’ndan tanımladığı M1’in (uzunluk: 31, genişlik: 30.4 

mm) metacone ve hypocone’u içeren arka lobunun protocone ile paracone’u içeren 

ön loba göre, buccale doğru daha çıkıntılı olduğunu yani lobların, buccal ve lingual 

olarak aynı düzeyde olmadığını belirtir. Tuna’nın (1986) yaptığı tanımlamaya göre, 

protocone gelişmiştir ve ön kolu paracone ile birleşmiştir. Hypocone en gelişmiş 

tüberküldür. Protocone’nun kısa arka kolu ile, metacone ve hypocone’un ön kolu, 

arka loba ait olan mesostyle düzeyindedir. Kapalı ve az derin olan prefossette, 

postfosette’e göre daha geniştir. Hypocone ile metacone’un arka kolları birleşmediği 

için, postfosette’in arka tarafı açıktır. Dişin proksimalinde görülen cingulum, 

linguale doğru kaybolur. Mine rugozitesi (kırışıklık), fosette’lerin iç ve dış 

duvarlarında daha belirgindir. Loblar arasında basal pli yoktur. Sığındere M1 

örneğinde ise (uzunluk: 38.7, genişlik: 33.0 mm), farklı olarak, tüberküller arasında 

birleşmeler yoktur ve pre ile postfossette’ler oldukça derindir. 

 

Kozbaşı’ndan tanımlanan M3’ün (uzunluk: 45.5, genişlik: 21.0 mm) mine 

rugozitesi buccal tarafta daha belirgin olup, dişin buccal lobları arasında, iki basal pli 

(ectostylid) vardır. Diş, ön tarafında bucco-lingual, arkasında ise mesio-distal olarak 

iki köke sahiptir. En çok gelişmiş tüberkül olan protoconid’in ön kolu, metaconid ile 

birleşmiştir. Hypoconid hilal şeklindedir ve arka kolu metastylid düzeyindedir. Az 
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gelişmiş olan entoconulid’in, lingual tarafta entoconid ile olan sınırı az belirgindir. 

Birbirleri ile birleşmiş olan mid (orta) ve postfossette’ler, prefosette’e göre daha 

gelişmiş ve daha derindir. Cingulum, dişin mesial ve distalinde belirgin olup, 

metastylid, diğer stylidlere göre daha gelişmiştir (Tuna, 1986). 

 

Tuna (1986), Külahlıayağı ve Kozbaşı örneklerinin, Palaeotragus 

expectans’tan cingulumun gelişmiş olmasından dolayı ayrıcalık gösterdiğini 

belirtmektedir. Ayrıca, Geraads’ın (1974) P. coelophrys için belirttiği üst molarların 

dış duvar tabanlarının hemen hemen düz bir çizgi halinde olması ve paracone ile 

metacone’un yerinden biraz oynamış olması özelliklerine dikkat çekerek, 

Külahlıayağı, Kozbaşı ve Sığındere örneklerinin  S. boissieri’den belirgin şekilde 

ayrıldığını vurgulamaktadır. 

 

M3’ün üçüncü lobunun küçük olması Samotherium’a ait genel bir özellik 

olup (Geraads, 1974), üçüncü lobu oldukça büyük olan Kozbaşı M3 örneği de bu 

özelliğe dayanılarak Samotherium’dan ayrılmıştır (Tuna, 1986). Geraads (1974), bu 

türle ilgili olarak, aynı türe ait dişlerdeki farklı değerlerin bireysel olduğunu, çünkü 

P. coelophrys’te bir bireyden diğerine oldukça önemli ayrılıklara rastlandığını 

belirtmektedir. Ayrıca, en büyük Paleotragus formlarının en küçük Samotherium 

boyutlarına az çok ulaştığını ve P. coelophyrs türünün Paleotragus ile Samotherium 

cinsleri arasında aracı olarak kaldığını açıklar. Buna ilişkin olarak Gentry de (2003), 

Sinap formasyonunun farklı lokalitelerinden tanımladığı alt molar boyutlarının da 

(M1’de uzunluk: 27.8, genişlik: 17.7, M2’de uzunluk: 30.8, genişlik: 18.5, M3’de 

uzunluk: 39.1, genişlik: 17.0 mm) büyük faklılıklar sergilediğini açıklar. 
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Gentry (2003), Sinap P. coelophyrs üst molarının (M1’de uzunluk: 30.2, 

genişlik: 26.1, M2’de uzunluk: 32.6, genişlik: 25.0 mm) Bohlinia’dan çok yüksek 

taçlı ve parastyle’lerin daha az çıkıntılı olduğunu belirtmekte, ayrıca Sinap dişlerinin 

Giraffa punjabiensis’in ölçüleriyle yaklaşık olarak aynı değerlerde olmasına karşın, 

üst molarların metaconule’den yükselen central facetin gerisinde bir kıvrımdan eksik 

olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Gentry (2003), Sinap molarlarının taç yüksekliklerinin, Borissiak’ın (1914) 

Sebastapol’dan tanımladığı ve daha sonra Geraads’ın (1978) P. coelophrys olarak 

değerlendirdiği Achtiaria expectans ölçüleriyle uyuştuğunu açıklar. Sinap P4’ünde 

entoconid crest biraz tranversale yönelmekte ve crest hemen protoconid’in gerisine 

kavuşmaktadır. P. coelophyrs P4’ü, entoconid crestindeki bu yönelimle P. 

roueni’den farklılık gösterir. Bunun yanı sıra, P. coelophyrs, P. roueni’den daha 

geniş diş ölçülerine sahiptir. 

 

P4’de (uzunluk: 24.6, genişlik: 15.5 mm) protoconid, entoconid crestin 

önünden geçerek transverse bir crest oluşturmakta ancak metaconid’e varmadan sona 

ermektedir. Metaconid’te tam olmayan bu transverse crestin bulunuşu, P. coelopyrs’i 

S. boissieri’den ayıran bir özelliktir. P4’deki entoconid crest hala transversal 

yönelimlidir ve protoconid daralmıştır. Transverse crestin labial bölümünün 

protoconid’ten metaconid’e uzanması Bohlinia’dan ayrıcalık göstermektedir 

(Gentry, 2003). Gentry (2003) bu durumun, Maragha örneğinde bulunandan daha 

ilkel bir form olduğunu ve tüm giraffid örneklerinde olduğu gibi P4’de metaconid’in 

dişin lingual kenarının çoğunda uzanan kapalı bir duvar biçiminde bulunduğunu 



 69 

belirtmektedir. Hamilton da (1978) P. coelophyrs’in P4’ünün P. roueni’de olduğu 

gibi hemen hemen tam olarak molariform olduğunu açıklamaktadır. 

 

P3 (uzunluk: 23.8, genişlik: 11.1 mm), protoconid’ten metaconid’in lingual 

tüberkülüne uzanan tranverse bir creste sahiptir. Ancak metaconid, dişin 

anteriorunda bir lingual duvar biçiminde değildir. DP3’te (uzunluk: 19.6, genişlik: 

7.7 mm) de lingual duvar bulunmaz (Gentry, 2003). Gentry (2003), P3 ve DP3’lerde 

lingual duvarın anteriorunun açık olmasının Sinap türünü S. boissieri’den ayırdığını 

ve ayrıca bu özelliğin, Pikermi’den gelen bazı P. roueni örnekleri dışında, 

Geraads’ın (1978) Ditiko’dan tanımladığı P. roueni’nin P3’üne benzerlik 

gösterdiğini vurgular. Bunlarla birlikte, diğer bir P3 örneğinde de paraconid’in daha 

az geriye yönelimli olduğunu açıklamaktadır. 

 

DP4’ün (uzunluk: 28.9, genişlik: 10.7 mm) ön lobunun antero-lingual 

kıvrımını, Hooker (1986) pseudoparaconid, Rössner (1996) ise pra ve 

postparacristidin birleşmesiyle oluşan paraconid olarak tanımlarlar. Bu özelliğin 

Sinap örneğinde, bir Samotherium’dan daha çok Paleotragus’a benzediğine, ancak 

DP3’de metaconid crestin lingual ucunun geriye yöneliminin Borissiak (1914) ve 

Mecquenem’in (1924-1925) tanımladıkları P. coelophyrs örneklerine benzemediğine 

değinilmektedir (Gentry, 2003). 
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Postcranial Özellikleri: 

 

Gentry (2003), Sinap’dan tanımladığı P. coelophyrs’e ait calcaneum’un 

(uzunluk: 180, yükseklik: 76.1 mm) oldukça geniş, ectocuneiform’un 

(anteroposterior çapı: 41.0, transverse çapı: 30.2 mm) küçük, scaphoid’in (yükseklik: 

40.8, genişlik: 25.9, anteoposterior çap: 50.9 mm) ise Londra’dan tanımlanan S. 

boissieri örneklerinden yaklaşık olarak 1/5 oranında daha küçük olduklarını 

açıklamaktadır. Tuna’nın (1986) Paleotragus cf. coelophyrs’e ilişkin olarak yaptığı 

tanımlamaya göre, Dutludere’den gelen calcaneum örneğinin (uzunluk: 175, 

transverse çap: 48 mm, tuber calcanei proksimal-distal çap: 38.1, tuber calcanei 

transverse çap: 36.8, tuber calcanei trochlea yüz uzunluğu: 83 mm) tuber calcanei’si 

oval görünümlüdür. Paleotragus microdon calcaneum’unda tuber calcanei asimetrik 

olduğu için Dutludere örneğinden faklılık gösterir. Corpus calcanei’nin ön ve arka 

kenarı birbirine koşuttur ve bu özelliği ile P. roueni ve P. coelophyrs’e benzer 

görülmektedir. Samotherium neumayri, S. boissieri, Bohlinia attica, Decennatherium  

ve Honanotherium örneklerinde de tuber calcanei koşut durumdadır. Ancak boyut 

olarak Dutludere örneğinden farklılık göstermektedirler. Dutludere calcaneumu, 

yalnızca P. coelophyrs örneklerine yakın değerler sunmaktadır. 

 

Tuna’nın (1986) morfolojik yaklaşımına göre, calcaneum’un sustentaculum 

tali iç yüzeyi, keskin ve belirgin bir crest ile ikiye ayrılmakta olup, astragalus eklem 

yüzeyi köşeli bir görünüme sahiptir. Centrotarsale’ye ait eklem yüzeyi, konum 

olarak dikeye yakın, şekil olarak dar ve uzundur. Os malleolar’a ait eklem yüzeyinin 

belirgin olarak kabarık olan ön kenarı, aniden alçalarak, öne doğru devam eder. 
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Sustentaculum tali, centrotarsale’ye ait eklem yüzeyinden oldukça uzakta yer 

almaktadır. 

 

Sinap’dan tanımlanan P. coelophyrs’e ait üçüncü falanksın (uzunluk: 62.6, 

yükseklik: 41.4 mm) S. boissieri ile aşağı yukarı aynı ölçülerde, ancak 

anteroposterior eksende S. boissieri’den daha kısa olduğu açıklanmaktadır (Gentry, 

2003). Dutludere’den tanımlanan falanks III’de (uzunluk: 67.7, yükseklik: 41.6 mm), 

proksimal eklem yüzeyinin eğik bir karen ile ikiye ayrıldığı, dış facetin arka 

kısmının önden daha dar olduğu, iç facetin ise ön kısmının arkadan daha dar olduğu 

ve proksimal eklem yüzeyinin posterior sınırında yer alan facette sesamoid’in, üçgen 

şeklini anımsattığı vurgulanmaktadır. Kemiğin arka bölgesi, Bovidae ailesi 

üyelerinde olduğu gibi yatay bir bölüm içermekte ve bu bölüm taban yüzeyine 

paralel uzanmaktadır. Lateral ve medial facette’nin ön sınırlarının bittiği yerin 

hemen önünde yer alan piramidal çıkıntının her iki yanında, iç ve dış olmak üzere iki 

kas deliği bulunmakta olup, Tuna (1986), Heintz’in (1970) piramidal çıkıntıya sahip 

olmanın sadece Bovidae’ye özgü bir karakter olduğunu belirttiğini, ancak, 

Erdbrink’in 1978’de tanımladığı Paleotragus sp.’ye ait falanks III örneğinde de bu 

piramidal çıkıntının belirgin olduğunu ve bununda dikkate alınması gerektiğini 

söylemektedir. 

 

Tuna (1986), Cervidae ailesinde falanks III’ün, piramidal çıkıntının iç 

kısmının tek bir kas deliği içermesi, arka bölgenin bulunmaması ve sesamoid 

yüzeyinin küçük olması özellikleriyle karakterize edildiğini ve bundan dolayı 

Dutludere falanks III’nün bir giraffide ait olduğunu önermiş ve nitekim, boyut 

karşılaştırması ile bu örneği, P. coelophyrs olarak değerlendirmiştir. 
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Sinap’dan gelen ön-arka bacak kemikleri, S. boissieri’ye yakın ya da daha 

küçük boyutlara sahiptir. Oldukça küçük olan radius (uzunluk: 424, genişlik: 98.0, 

articular yüzey genişliği: 95.7, minimum şaft genişliği: 56 mm), Bohlinia’ya göre 

çok küçük ve kısadır (Gentry, 2003). Gentry (2003) ayrıca, Sinap’daki P. coelophyrs 

örneklerinin, Ozansoy’un (1965) Yassıören’den tanımladığı P. hoffstetteri 

örneklerine benzer göründüğüne ancak bunların farklı türler olduğuna da dikkat 

çekmektedir. 

 

 

3.2.1.1.3. Paleotragus quadricornis Bohlin, 1926 

 

Paleotragus quadricornis kalıntıları, Orta Anadolu’da Çorakyerler (Çankırı) 

ve Kayadibi (Konya-Hatunsaray) bulgu yerlerinden kaydedilmektedir. Ancak, bu 

bulgulara ilişkin ayrıntılı bir tanımlama yoktur. 

 

Hamilton (1978), P. quadricornis’in sahip olduğu iki çift ossicone’dan 

anterior çiftin daha küçük olduğunu vurgulayarak, bu türün bir Orta Miyosen 

giraffidi olan Giraffokeryx ile hemen hemen aynı ölçülere sahip olduğunu, ancak diş 

morfolojilerine bakıldığında, P. quadricornis’in P2 ve P4’ünde anterior bölgelerin 

belirgin şekilde kısa ve buna bağlı olarak bu premolarların daha basık bir görünüm 

sergilediğini, alt premolarların da oldukça küçük olduğunu belirtmektedir. Bunlarla 

birlikte, P4, P. roueni’ninkine benzer apomorfiler gösterirken, P3 daha ilkel 

özelliklere sahiptir. 
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Churcher’ın (1970) P. quadricornis için verdiği diş ölçülerine göre, P2-M3 

uzunluğu: 103-155, P2-P4 uzunluğu: 61-67, M1-M3 uzunluğu: 74-91, P2’de 

mesiodistal genişlik: 23, buccolingual genişlik: 22, aynı ölçüler P3’de 23, 25; P4’de 

21, 27; P2-M3 uzunluğu: 155-170 mm olup, Hamilton (1978), P4’de posterior 

bölgenin küçülme endisini % 34.4 (posterior bölge uzunluğu / tüm diş uzunluğu x 

100) olarak göstermiştir. 

 

P. quadricornis, yakın değerde ölçülere sahip olduğu Giraffokeryx 

punjabiensis’den ayrı bir tür olarak kabul edilir (Hamilton, 1978). Hamilton’a (1978) 

göre iki çift ossicone’un varlığı, P. quadricornis’i ayrı bir tür olarak 

değerlendirilmesini gerektirse de, Paleotragus cinsinin diğer türleri arasında ve 

Samotherium tafeli’de görülebilen bu özellik bir varyasyon olarak dikkate 

alınmaktadır. 

 

 

3.2.1.1.4. Paleotragus hofstetteri Ozansoy, 1965 

 

P. hofstetteri’ye ait buluntular, yalnızca Orta Anadolu’da Sinaptepe’den 

(Ankara-Yassıören) kaydedilmiş olup, Ozansoy (1965) türe ait örnekleri ayrıntılı 

olarak tanımlamıştır. 
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Cranial-Dental Özellikleri: 

 

Ozansoy (1965), Orta Sinap seviyesinden ele geçmiş P. hofstetteri 

buluntularından tanımladığı maxilla parçasının, Maragha ve Çin’den gelen P. 

coleophyrs maxilla yapısına çok yakın özellikler sergilemesine karşın, belirgin 

farklılıklar gösterdiğini vurgulamaktadır. Ozansoy’a (1965) göre, P2 anteroposterior 

yönde oldukça uzun, buna karşın protocone ve dişin posterior kısmı longitudinal 

yönde gelişmiş ve çok yassıdır. Maragha ve Çin’den gelen P. coelophyrs 

örneklerinde ise dişin posterioru oldukça bombeli olup, metastyle çok gelişmiştir. 

Bunun dışında, P3’de metacone’un dış yüzeyi yassıdır ve metastyle (postero-externe 

tüberkül) zayıf olarak görülür veya hiç bulunmaz. Sinap örneğinden farklı olarak, 

İran ve Çin’den gelen Paleotragus P3 örneklerinde metastyle bölgesindeki posterior 

yiv çok gelişmiştir ve dişin dış duvarının posterioru bombe bir şekil sunar. Orta 

Sinap Paleotragus P3 örneğinde protocone’un iç duvarı vertikale uzanırken, P. 

coelophyrs örneklerinde bu duvar bombeli bir morfoloji göstermektedir. P. 

hofstetteri’nin P4’ünde, P3’ten farklı olarak, metacone duvarı daha az gelişmiştir ve 

hemen hemen Samotherium’dakilerle aynı boyutlarda olan üst molarların metacone 

dış duvarları neredeyse paracone’lar kadar büyük olabilmektedir. 

 

Ozansoy (1965), P. hofstetteri molarlarında metacone ve hypocone’un masif 

yapıda olduğunu ve bazı örneklerde hilal şeklin dış duvarında veya paracone’un iç 

duvarında görülen rib’lerin, İran’dan gelen P. coelophyrs ve Çin’den gelen P. 

coelophyrs ve P. microdon’da bulunduğunu ve yine bazı M3 örneklerinde 

metacone’un dış yüzeyinde yer alan rib’lerin İran ve Çin P. coelophyrs ile P. 

microdon örneklerinde ve günümüz zürafalarında da bulunduğunu, ve bu özelliklerin 
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cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan birer varyasyon olabileceklerini 

açıklamaktadır. 

 

Yine Ozansoy’un (1965) P. hofstetteri’ye ait süt dişleri için yaptığı 

tanımlama ve karşılaştırmalara göre, DP2’de iç duvar hypoconid ve protoconid 

olmak üzere iki lobtan oluşmuş olup, bunlardan hypoconid az bir yüzeye sahiptir ve 

küçük bir yarıkla protoconid’ten ayrılmıştır. Protoconid’in P. coelophyrs örneklerine 

göre daha fazla gelişmiş olmasına karşın, dişin endoconid, endoconilid ve 

hypoconulid’in oluşturduğu posterior kısmı daha küçüktür. Metaconid’in iç 

kısmında, diğer Paleotragus örneklerinden farklı olarak, pli veya cingulum bulunur. 

 

DM3, Maragha türünden daha kısa, P. microdon ve P. cf. coelophyrs 

örneklerinden ise daha geniş ve uzundur. Dişin anterior bölümü İran’dan gelen P. 

coelophyrs’e, posterioru ise Çin’den gelen P. coelophyrs ve P. microdon’a benzer 

özellikler sunmaktadır. P. hofstetteri DM3 örneğinde hypoconid ve endoconilid, 

Maragha P. coelophyrs örneklerinde görülen yaklaşık 90o’lik bir açıdan farklı olarak 

“T” şeklinde görülmektedir. DM4’de birinci lob ikinciden daha küçük olup, bu loblar 

Maragha’dan gelen P. coelophyrs örneklerinde görülenlerle aynı boydadır. 

Protoconid ve paraconid birbirlerinden ayrı olup, protoconid’in iç yüzeyinden 

başlayarak occlusalde de devam eden yarık, yalnızca P. microdon’da bulunmaktadır. 

Bu özelliklerin yanı sıra, P. hofstetteri süt dişlerindeki rib’ler diğer Paleotragus 

türlerine göre çok belirgindir ve iyi gelişmiştir (Ozansoy, 1965). 

 

Ozansoy (1965), İspanya Paleotragus örnekleri (Paleotragus I ve II) ile 

yapmış olduğu karşılaştırmalarda, P. hofstetteri P3’ünde oldukça az gelişim gösteren 
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metastyle’in (antero-externe tüberkül) İspanya Paleotragus örneklerinde çok iyi 

gelişmiş olduğunu vurgulamaktadır. 

 

 

Postcranial Özellikleri: 

 

Ozansoy (1965), tanımladığı P. hofstetteri’ye ait astragalus örneğinde antero-

lateral yüzeyin yassı olduğunu ve bu yüzeyin P. coelophyrs örneklerinde protuberans 

içermiş olup, inferior trochlea’da lateral tarafın iç kısımdan daha yüksek olduğunu 

açıklamaktadır. 

 

Ozansoy’a (1965) göre, P. hofstetteri cuboido-scaphoidens’i şekil olarak 

yuvarlak olup, scapho-cuboid’in posterior kısmı içbükeydir. Astragalusun lateral 

hipofizi, inferior trochlea’nın üst kısmında bulunur ve posterior calcanear yüzey 

oldukça bombeli bir morfoloji gösterir. 

 

 

  3.2.1.1.5. Paleotragus roueni Gaudry, 1861 

 

Gaudry’nin 1861’de Pikermi’den tanımladığı kafatası buluntusu, 

Paleotragus roueni’nin tip türü olarak kabul edilmektedir (Geraads, 1994). Geraads 

(1994), bu türün kısa boyu, sivri boynuzları, ince ve uzun üye kemikleri ile 

karakterize edildiğini bildirir. P. roueni buluntuları, Batı Anadolu’da Karaağaç 

(Muğla), Şerefköy (Muğla), Balçıklıdere ve Kemiklitepe’den (Uşak), Orta 

Anadolu’da Başbereket ve Sinaptepe (Ankara) bulgu yerlerinden saptanmıştır. Bu 
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bulgu yerlerinden, yalnızca Kemiklitepe (Geraads, 1994) ve Sinap (Gentry, 2003) 

örnekleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

 

 

Cranial – Dental Özellikleri: 

 

Geraads (1994), Anadolu bulgularından Kemiklitepe’den tanımladığı P. 

roueni’ye ait ossicone çiftinin, postorbital bar üzerine yerleştiğini, transversal 

kesitlerinin yuvarlak olduklarını ve birbirlerinden uzak mesafede bulunduklarını ve 

göreli olarak uzun, kütlevi ve hemen hemen doğrusal bir yapıda olduklarını 

vurgulamaktadır. Geraads’a (1994) göre, ossicone’ların yönelimlerinin geriye doğru 

olması önemli bir özelliktir. Bu özellik, yalnız Tchobraitchi (Moldovya) bulgu 

yerinden tanımlanan P. roueni’de (Geraads, 1994) ve Hamilton’un (1978), 

Bohlin’in (1926) tanımladığı P. roueni ile aynı tür kabul ettiği Çin’in Paleotragus 

microdon’unda da bulunmaktadır. P. roueni erkek cinsinde kesinlikle varolan 

boynuzlar, dişilerde bulunmayabilir ya da ince bir formda oluşabilir (Geraads, 

1994). 

 

Hamilton (1978), P. roueni ile P. microdon arasındaki tek açık farklılığın 

ossicone’larda gözlenebildiğine değinmiştir. Geraads (1994), Kemiklitepe ossicone 

örneğinin (Şekil 4) geriye doğru kavisli ve düzenli incelerek uzadığını, buna karşın 

P. microdon’un her iki cinsinde de ossicone bulunduğunu ve erkek bireylerine ait 

ossicone’ların ise düz uzanımlı ve küt uçlu bir yapıya sahip olduklarını 

belirtmektedir. 
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Geraads (1994) ayrıca, Kemiklitepe Paleotragus roueni kafatası örneğini, 

basioccipitalin uzun, anterior tüberocitesinin nispeten güçlü bir yapıda ve occipital 

çıkıntının geride az çıkıntılı bir yapıya sahip olması özellikleriyle Samotherium’dan 

ayırmakta ve bunlarla birlikte, aldığı ölçüleri bi-orbital transverse çap: 180, bi-

condyler transverse çap: 71 ve maksimum occipital yükseklik: 106 mm olarak 

vermektedir. 

 

 

 
Şekil 4: Kemiklitepe Paleotragus roueni Kafatası Örneği; Postero-lateralden 

Görünümü (Geraads, 1994). 

 

 

Yazar (Geraads, 1994), Kemiklitepe’den tanımladığı P. roueni dişlerinin, 

Pikermi’den tanımlanan P. roueni’nin dişleriyle uyumlu boyutlarda olduğunu ve 

bununla birlikte, Hamilton (1978) da, P. roueni’nin dental morfolojisinin pek çok 

apomorfi gösterdiğini belirtmektedirler. Hamilton’a (1978) göre, üst molarlar labial 

ve lingualde bulunan bir çift hilal şekilden oluşmuş ve ayrıca P2 ile P3’lerin anterior 

bölgelerinde küçülme kaydedilmiştir. Özellikle, önemli apomorfiler sergileyen alt 
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premolarlarda, her biri labial ve lingual crestlerden oluşan ve yaklaşık olarak eşit 

ölçülerde bulunan anterior ve posterior loblar gelişebilmektedir. 

 

 

 
Şekil 5: Kemiklitepe Paleotragus roueni P3-M3 Diş Dizisi Örneği; Occlusalden 

Görünümü (Geraads, 1994). 

 

 

P4’ün posterior bölgesi diş uzunluğunun 1/3’ü büyüklüğünde olabilmekte ve 

bu bölge oldukça geniş olmasıyla anterior bölgeden net bir şekilde 

ayrılabilmektedir. Postero-labial cuspidin hilal şeklinde olması ve postero-lingual 

cuspidin ise köşegen bir yönelime sahip olmasının yanı sıra, bunlar bir molar 

entoconid’ine benzemektedirler. Hilal şeklinde olan central-labial cuspid her iki 

uçta da çatallanma göstermemektedir. Ayrıca, central-lingual cuspid anteroposterior 

yönde devam etmekte ve bir molar metaconid’ine benzemektedir. Bunlarla birlikte, 

tüberküller accessory crestler yönünden eksiktir ve P4 hemen hemen tam olarak 

molariformdur (Hamilton, 1978). 

 

P. roueni’nin P3’ü, P. tungurensis ve Giraffokeryx punjabiensis’in P4’üne 

benzer bir modele sahiptir (Hamilton, 1978). Hamilton (1978), P3’ün apomorfilerini, 

posterior bölgenin molariform modele yakın olması, posterior ve anterior bölgelerin 

ayrılması ve lingualde bağımsız, tam gelişmiş bir central cuspide sahip olması ile 
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karakterize etmektedir. Ayrıca, dişin labial cuspidinin gerisi çatallı olup, P2’de ise, 

central labial cuspid yüzeyinden gelişmiş güçlü bir postero-lingual crest 

bulunmaktadır. 

 

 

Postcranial  Özellikleri: 

 

Geraads (1994), Kemiklitepe metacarpal (uzunluk: 405, proksimal 

transverse çapı: 52-61, minimum transverse çapı: 32-33.5, distal transverse çapı: 64 

mm) buluntusunun, Tchimiclia’dan tanımlanan metacarpal kemiklerine benzer 

özellikler sunduğunu öngörür. Buna göre, Kemiklitepe metatarsalleri (uzunluk: 377, 

proksimal transverse çapı: 48.5, minimum transverse çapı: 30, distal transverse çapı: 

56 mm) biraz fazla kısadır ve sağlam (kütlevi) yapıdadırlar. Geraads (1974), 

metatarsalin bu özel durumunun bireysel varyasyondan kaynaklanmış olabileceğini 

ve buna karşılık hiçbir giraffidin metacarpalinden daha kısa olan bir matatarsale 

sahip olmadığının öne sürüldüğünü de belirtmektedir. 

 

Gentry (2003) de, Sinap’dan tanımlanan bir scapula parçası ile ikinci falanks 

(uzunluk: 32.2, genişlik: 22.5 mm) kemiklerinin, P. roueni ölçüleriyle uygunluk 

gösterdiğini ancak bu türle olan benzerlik ve ilişkilerinin tam olarak 

belirlenemediğini açıklamaktadır. 
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3.2.1.2. Cins: Samotherium Forsyth Major, 1888 

 

Samotherium’lar, diğer giraffidlere oranla daha hypsodont dişlere ve daha 

kısa premolar diş köklerine sahip olup, boyut olarak daha büyük yapıdadırlar. P4’de 

entoconid ve protoconid, çoğunlukla arkada az belirgin hypsoconid ile birleşir 

(Gentry ve Heizmann, 1996). 

 

Samotherium’lar, P4’lerinde net olarak tanımlanabilen iki apomorfi 

gösterirler. Bu bağlamda, dişin central bölgesi oldukça geniş, posterior bölgesi ise 

küçüktür. Central labial cuspid, daha küçük postero-lingual cuspid ile birleşerek 

belirgin bir hilal şekil meydana getirir ve böylece bu cuspidler dişin antero-

lingualinden postero-lingual köşesine uzanan geniş bir dönemeç oluştururlar 

(Hamilton, 1978). Hamilton (1978) ayrıca, Samotherium P4’lerinde central lingual 

cuspid’in transversal yönde basık olduğunu ve P3’de ise aynı cuspid’in genelde diş 

aşınmasının son safhasına kadar daire şeklinde bir iz bıraktığını belirtmekte ve 

Geraads (1994) ise DP3’lerde molarizasyon gözlendiğine değinmektedir. 

 

 

3.2.1.2.1. Samotherium sp. 

 

Anadolu’da Samotherium sp. olarak tanımlanan kalıntılar Garkın, ?Kınık 

(Afyon), Eski Bayırköy, Kemiklialan (Muğla), Eşme, Balçıklıdere, Kemiklitepe 

(Uşak), Bayraktepe II (Dutludere), İncirlikdere, Karçeşme, Külahlıayağı, Sığındere 

(Çanakkale), Selime (Aksaray-Çeltek), Çobanpınar, Küçükyozgat, Pınaryaka 

(Ankara) ve ?Çorakyerler (Çankırı) memeli fosil bulgu yerlerinden kaydedilmiş 
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olup, bu bulgu yerlerinden Geraads (1994) Kemiklitepe, Tuna (1986) ise Bayraktepe 

II (Dutludere), Karçeşme, Külahlıayağı ve Sığındere örneklerini ayrıntılı olarak 

tanımlamışlardır. 

 

 

Postcranial Özellikleri: 

 

Geraads’a (1994) göre, Kemiklitepe humerus örneği S. majori’ye göre daha 

küçük olup, condyle’lerin median yüzleri daha az silindir şeklinde görülmekte ve 

ölçüleri, uzunluk: 373, maksimum distal transverse çapı: 128, distal articular 

genişlik: 115, maksimum distal anteroposterior çapı: 49.5 mm olarak verilmektedir. 

 

Külahlıayağı’ndan Tuna’nın (1986) tanımladığı radius-ulna hareket 

edemeyecek şekilde birbirine kaynaşmış olup, corpusun palmar yüzünde, iki kemik 

arasında, tek bir aralık (spatium interosseum antebrachii proksimale) görülmektedir. 

Proksimal eklem yüzeyleri lateral ve medial olarak iki içbükey yüzeye ayrılmış olup, 

daha küçük olan lateral yüzey ayrıca sagittal veya dairesel bir crista ile daha küçük 

iki facette’e bölünmüştür (Tuna, 1986). Geraads (1994), Kemiklitepe örneğinde 

proksimal eklem yüzeylerinin anterior kenarının S. neumayri’de olduğu gibi düz çigi 

şeklinde olmadığını bildirmekte, Tuna (1986) da Külahlıayağı örneğinde proksimal 

eklem yüzeyinin iç kısmının yuvarlak ve ön kenarının zig zag şeklinde olması 

özellikleri ile H. duvernoyi’den ayrıcalık gösterdiğini belirtmektedir. Bunlarla 

birlikte, Geraads (1994) Kemiklitepe örneği için, maksimum proksimal transverse 

çapı: 106 ve distal articular genişliği: 88 mm, Tuna (1986) da Külahlıayağı örneği 
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için uzunluk: 585, proksimal transverse çapı: 136, proksimal anteroposterior çapı: 67 

ve distal transverse çapı: 123 mm ölçülerini vermektedirler. 

 

Ön ayak bilek kemiklerinden (ossa carpi) scaphoid, lateral eklem yüzeyinin 

posteriorunun distale uzamış olması nedeniyle S. sinense’den ayrıcalık göstermekte, 

güçlü bir postero-interne apofize sahip olması ile de P. coelophyrs’den ayrılmakta, 

buna karşın P. microdon ve P. roueni’ye benzer görülse de, maksimum 

anteroposterior çapı: 62, distal transverse çapı: 31 ve maksimum yüksekliği: 46 mm 

olan ölçüleriyle, bu türlerden farklı değerler göstermektedir. Ayrıca, proksimal yüzey 

genişliğinin düzenli olması ile Helladotherium duvernoyi’den ve distal yüzeyin öne 

doğru daralmamasından dolayı ise B. attica’dan ayrılmaktadır (Tuna, 1986). 

Morfolojik olarak S. sinense’ye benzeyen Külahlıayağı ve Kemiklitepe ulnare 

örnekleri sırasıyla, maksimum anteroposterior çapı: 60-61, maksimum yüksekliği: 

50-50, maksimum genişliği 42-44 ve minimum yüksekliği: 34-37 mm ölçüleri ile bu 

türden farklı görülmüşlerdir (Geraads, 1994; Tuna, 1986). 

 

Magnotrapezoid morfolojik olarak S. sinense’ye, lateral eklem yüzeyinin bir 

sulcus ile distal eklem yüzeyinden ayrılmış olması bakımından ise S. neumayri’ye 

benzer görülmekte, ancak S. neumayri’den, distal yüzeyin postero-interne köşesinin 

aşağı doğru kıvrılmış olması ile ayrıcalık göstermektedir (Tuna, 1986). Bununla 

birlikte, Sığındere ve Kemiklitepe Samotherium sp. magnotrapezoid örneklerinin 

değerleri sırasıyla, proksimal anteroposterior çap: 57-55, distal transverse çap: 34-63 

ve maksimum yükseklik: 49-37 mm olarak verilmektedir (Geraads, 1994; Tuna, 

1986). 
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Geraads (1994) ve Tuna’ya (1986) göre, Karçeşme, Kemiklitepe ve 

Külahlıayağı metacarpus örneklerinde proksimal uçtaki magnotrapezoid ile unciform 

eklem yüzeyleri arasındaki sınırın kırık bir çizgi şeklinde olması ve synoviyal 

fossanın dışında bulunması nedeni ile S. neumayri’ye benzer görülmesine karşın, 

boyutları Karçeşme örneği için uzunluk: 440, proksimal transvese çap: 85, proksimal 

anteroposterior çap: 52, distal transverse çap: 86, distal anteroposterior çap: 53 mm, 

Külahlıayağı örneği için proksimal transverse çap: 97, proksimal anteroposterior 

çap: 55 ve Kemiklitepe örnekleri için uzunluk: 364-372, proksimal transverse çap: 

77-84 ve distal transverse çap: 89-92.5 mm olarak verilmekte ve örnekler bu 

ölçülerle S. neumayri’den farklı görülmektedirler. 

 

Tuna (1986), Samotherium sp. tibia örneklerinin tek bir malleolar eklem 

yüzeyi içermesi ve os malleolar’da da bir eklem yüzeyi bulunması ile iki eklem 

yüzeyi içeren H. duvernoyi, P. microdon, P. coelophyrs, P. germaini ve S. 

sinense’den farklılık gösterdiğini, ancak buna karşın Bohlin’in (1926) Samotherium 

cinsinde de tibia ve os malleolar için eklem yüzeylerinin bir veya iki arasında 

değişim gösterdiğini bildirdiğini açıklamakta ve Külahlıayağı tibia ölçü değerlerini 

distal transverse çapı: 95-101 ve distal anteroposterior çapı: 71-66 mm olarak 

vermektedir. Tuna (1986) ve Geraads’a (1994) göre, distal eklem yüzeyindeki iç ve 

dış makara oluğunun anteroposterior uzunluğunun eşit olması ile P. coelophyrs’e 

benzer görülmekte, ancak P. roueni, P. microdon, B. attica, Helladotherium ve 

Okapi’den ayrılmakta ve yine os malleolar’da medialde astragalusa ait sulcusun 

içbükeyliğinin daha fazla olması ile de Helladotherium’dan ayrı görülmektedir. 
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Boyutları iç yükseklik: 97, dış yükseklik: 106, distal transverse çap: 76 ve iç 

anteroposterior çapı: 66 mm olarak verilen Kemiklitepe astragalus örneğinde lateral 

yüzey içbükeydir ve palmar yüzeyde çukurluk yoktur (Geraads, 1994). Yine 

boyutları iç yükseklik: 92-98, dış yükseklik: 102-107, distal transverse çapı: 68-73 

ve iç anteroposterior çapı: 57-71 mm olarak verilen Külahlıayağı astragalus örnekleri 

ise posterior yüzde tenon mediana ait bir çukurluğun bulunması ile S. sinense, P. 

microdon, P. coelophyrs’e benzemekte, ancak değer olarak P. microdon ve P. 

coelophyrs’ten daha küçük bulunmaktadır. Külahlıayağı örneği, centrotarsale ile 

calcaneum eklem yüzeylerinin iç sınırı kesintiye uğramayıp düz olduğu için 

Decennatherium crusafonti’ye benzemekte, ancak değer olarak farklı görülmektedir. 

Distal uçta cuboid ile eklemlenen lateral trochlea’nın distal yüzü bir crete ile ikiye 

ayrılmış olup lateral yüzey üçgenimsi bir görünüm sergilediği ve dış tenon çentiği 

içerdiği için P. roueni’den, ayrıca posterior yüzeyde centrotarsale’ın tenon mediana 

ait bir çukurluğun bulunması ve iç tenonun uzun bir kertiğe sahip olmamasından 

dolayı ise H. duvernoyi’den ayrılmaktadır (Tuna, 1986). Bunların yanı sıra, 

Külahlıayağı ve Kemiklitepe örnekleri, morfolojik ve boyut olarak Şenyürek’in 

(1954) Taşkınpaşa’dan tanımladığı S. majori örneklerine ve ayrıca posteriorda iç 

kenarın bükülmüş durumda olması ile Erdbrink’in 1978’de Maragha’dan tanımladığı 

S. boissieri örneklerine benzer görülmektedir (Geraads, 1994; Tuna, 1986). 

 

Külahlıayağı centrotarsale örneğinin, distalinde üç eklem yüzeyi bulunduğu 

için dört eklem yüzeyi içeren P. microdon, P germaini ve S. eminens’den ayrılmış 

olmasına karşın (Tuna, 1986) Geraads (1979), P. microdon ve P. coelophyrs’te 

posterior metatarsal facette’in bazen bulunup bazen bulunmadığını belirtmektedir. 

Tuna’nın (1986) Külahlıayağı örneğine ait verdiği ölçü değerleri transverse çap: 99, 
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anteroposterior çap: 76, yükseklik: 37 ve Geraads’ın (1994) Kemiklitepe örneği için 

verdiği ölçüler de sırasıyla 94, 88 ve 37 mm’dir. 

 

Ön ayak parmak kemiklerinden (ossa digitorium manus) falanks I morfolojik 

olarak S. sinense’ye yakın görülmekte, buna karşın ölçülerinin uzunluk: 103-105, 

proksimal transverse çapı: 51 ve proksimal anteroposterior çapı: 47-51 mm 

değerlerinde olması ile farklılık göstermektedir. Ayrıca, kas bağlanma yumrularının 

kısa ve yuvarlağımsı olması ve dış sesamoid facette’in transversal olarak 

uzanmasından dolayı H. duvernoyi’den ayrılmaktadır. Ölçüleri, uzunluk: 56-59 ve 

proksimal transverse çapı: 38-46 olarak verilen falanks II de uzun, masif ve distal 

eklem yüzeyi kemiğin dış yüzeyine doğru dönmüş olduğu için H. duvernoyi’den 

ayrılmıştır. Falanks III’de ise herhangi bir ayırt edici özelliğin bilinmediği 

vurgulanmakta ve bununla birlikte ölçüleri uzunluk: 91 ve yükseklik: 46-47 mm 

olarak verilmektedir (Tuna, 1986). 

 

 

3.2.1.2.2. Samotherium majori Bohlin, 1926 

 

S. Samotherium majori bulguları Batı Anadolu’da Kemiklitepe (Uşak) ve Orta 

Anadolu’da Çobanpınar, Pınaryaka (Ankara), Taşkınpaşa (Nevşehir) memeli fosil 

bulgu yerlerinden kaydedilmiş olup, Kemiklitepe (Geraads, 1994) ve Taşkınpaşa 

(Şenyürek, 1954) örnekleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 
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Cranial - Dental Özellikleri: 

 

Geraads’ın (1994) ve Şenyürek’in (1954) tanımlamalarına göre, kafatasına 

normae lateralisten bakıldığında beyin kutusu oldukça sığ ve yüzeysel bir yapıda 

olup, yüz ise vertikal pozisyonda derindir. DP3 ve P3 molarize olmuştur ve diastema 

kısadır. Ayrıca, boynuzların kısa oluşu, sexual dimorfik bir özellik olarak 

yorumlanmaktadır. 

 

S. majori kafatası örneklerinde orbit boşluklarının üst kenarları ince bir 

kemik yapısına sahiptir. Sagittal planda, nasal kemiğin anteriorundan orbit 

boşluklarının distal yarımları arasında uzanan bölüm, düz çizgi biçiminde olup, bu 

çizgi, coronal suturun gerisinde ince bir kabarıklık olarak uzanır ve orbit 

boşluklarının üst yüzeyi, kafatasından önemli derecede daha yüksektir (Geraads, 

1994; Şenyürek, 1954). Şenyürek (1954), Taşkınpaşa örneğinde bu yapının, 

Samos’dan olan Samotherium boissieri’ye ve aynı zamanda Giraffinae altailesinin 

diğer üyelerine de benzerlik gösterdiğini belirterek, orbit boşluklarının üst 

yüzeylerinin distalde 10 mm uzunluğunda bir çizgi ile birleştiğini ve bu çizginin 

medial sagittal planda yer alan ince kabartının üst noktası olarak gözlendiğini 

vurgulamaktadır. 

 

Bunlarla birlikte, orbit boşlukları şekil olarak oval olup, Şenyürek’in (1954) 

aldığı ölçüye göre, orbit boşluğunun inferior kenarının en alt noktası, alveolar 

kenardan 80 mm kadar yüksekte yer alır. Yine Şenyürek’e (1954) göre, orbitin en 

anterior noktası ile M3’ün distaldeki en arka noktası arası 45 mm olup, orbit bu 

konumuyla Maragha’dan gelen S. neumayri, Çin’den bilinen Samotherium cfr. 
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neumayri ve Samos’dan gelen S. boissieri örneklerine göre daha posteriorda bulunur. 

Ayrıca, ossa nasalia’nin, Samos’dan olan S. boissieri’de ve Çin’deki Samotherium 

cfr. neumayri ve S. sinense örnerklerinde de olduğu gibi, P2’nin önünde yer aldığı ve 

orbit yüksekliğinin ise Çin’den olan Samotherium cfr. neumayri ve Samos’dan olan 

S. major’da olduğundan çok daha alçak olduğu açıklanmaktadır. 

 

Geraads (1994) ve Şenyürek’e (1954) göre, vertikalden kafatası hemen 

hemen üçgen şeklindedir ve orbitler, kafatası arkasında coronale suturla 

sınırlanmaktadır. Normae basilarisde, Samos’dan olan S. majori’ye benzer şekilde en 

geniş noktalar M2-M3 arasında yer almakta ve choanae’nın anterior kenarı, 

Maragha’dan tanımlanan S. neumayri, Çin’den tanımlanan Samotherium cfr. 

neumayri ve S. sinense örneklerinde olduğundan daha önde bulunmaktadır. 

 

Kemiklitepe kafatası örneğine (Şekil 5) ait ölçüler, sagittal planda P2’den 

foramen magnum’a kadar olan mesafe: 435, M3’ten foramen magnum’a kadar olan 

mesafe: 240, bi-orbital genişlik: 260, bi-zygomatic genişlik: 2x125, condyl’ler arası 

genişlik: 106, orbitten nasale girintiye kadar olan mesafe: 260, orbitten P2’nin ön 

köküne kadar olan mesafe: 235 mm olup (Geraads, 1994), Taşkınpaşa kafası 

örneğine ait ölçüler ise frontalin anteroposterior çapı: 190, ortada orbitler üzerinden 

alınan kafatası genişliği: 222, arkada orbitler üzerinden alınan kafatası genişliği: 253, 

orbitlerin anteroposterior çapı: 82, orbitlerin vertical çapı: 51, bi-orbital genişlik: 

200, alveolar process üzeri ile orbitin en alt noktası arası vertical uzaklık: 80, orbitin 

en ön noktası ile M3’’ün distal arkası arası horizontal uzaklık: 45, bi-nasale genişlik: 

219, M3 hizasında palate genişliği: 94, P2 hizasında palate genişliği: 65 mm olarak 

verilmektedir (Şenyürek, 1954). 
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Şekil 5: Kemiklitepe S. majori Kafatası Örneği (Dişi Birey); a. Lateralden Görünümü, b. 
Üstten Görünümü, c. Alttan Görünümü (Geraads, 1994). 

 

 

Geraads (1994) ve Şenyürek’in (1954) S. majori’nin dental özellikleri için 

yaptığı tasvir ve karşılaştırmalara göre, P3’ün occlusalinde, P4’dekine benzer, iyi 

gelişmiş ön, orta ve arka katlanmalar gözlenmektedir. P3’ün internal yüzeyinin 

kaidesinde, cingulumun bir fazlalığı olarak kaldığı düşünülen az kalınlaşmış bir bant 
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bulunur. M2 ve M3’de de, ön, orta ve arka katlanmalar iyi gelişmiş olup, arka 

katlanma bağımsızdır ve M2’de orta katlanmadan daha küçük bir yapıdadır. Hem M2 

hem de M3’de anterior lobun external yüzeyinde, posterior loba göre iyi şekillenmiş 

bir kıvrılma görülmektedir. M3’de posterior lobun mesialinde küçük bir “basal pli” 

bulunmakta, M1’de bu pli kalınlaşarak belirginliği azalmakta ve M2’de ise basal pli 

oluşumu bulunmamaktadır. M3’ün postero-external köşesi arkaya doğru uzanır, 

occlusalde posterior kenar öne ve içe doğru eğimli olup, iç tarafta bu yönelim, 

anteriora doğrudur ve buna karşın posterior ve anterior kenarlar Maragha’dan olan S. 

neumayri’de hemen hemen paralel bulunmaktadır. S. majori M3’ünde posterior 

lobun genişliği, anterior lobun genişliğinden önemli derecede daha azdır. Ayrıca, 

Taşkınpaşa P2, P3, M2 ve M3 örnekleri, Samos’dan olan S. major’ün dişlerine göre 

daha alçak taçlı olup, P4 ve M1’in taç yüksekliklerinin ise hemen hemen aynı olduğu 

ve bu farlılıkların bireysel bir varyasyon sayılabileceği gibi iki form arasında mevcut 

olan önemli bir farklılık olabileceği de belirtilmektedir. 

 

Şenyürek (1954), S. majori’nin daha uzun alt yanak dişlere ve kısmen daha 

kısa alt premolar diş köklerine sahip olduğunu ve bu özelliği ile Samos’dan olan S. 

boissieri’den ayrıldığını öngörüp, Taşkınpaşa P2’sinde, diğer Samotherium türlerinde 

görülmeyen, kısmen iyi gelişmiş bir metaconid bulunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca, 

Bohlin’in (1926) S. majori M3’ünde daha büyük bir üçüncü lob ya da talonid 

bulunduğunu belirttiğine ve Taşkınpaşa örneğinde üçüncü lobun ikinci lob ile 

birleşme yerinin oldukça dar ve derin olduğuna değinmektedir. 

 

Taşkınpaşa örneğine göre, S. majori M2 ve M3’ünde birinci ve ikinci loblar 

arasında basal pli yoktur ve M3’ün ikinci lobunun iç yüzeyinin kaidesinde, bir 
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kabartı gözlemlenmekte ve üçüncü lob, iç tarafından uzanan ve kesintisiz olarak 

posterior ile eksternal yüzeyleri de saran kabartı şeklinde yükselmiş bir bant ile 

çevrilmektedir. Üçüncü lob üzerinde yükselen bu bant ve ikinci lobun dış 

yüzeyindeki kabartı, bir cingulum kalıntısı olarak görülmektedir (Şenyürek, 1954). 

 

Şenyürek (1954), Taşkınpaşa’dan tanımladığı S. majori kafatası örneğinin, 

nispeten daha alçak orbitlere ve az çok daha uzun nasal kemiklere sahip olması ve 

M1-M3 uzunluğunun P2-P4 uzunluğundan daha fazla olmasıyla Samos S. majori 

örneğinden farklılık gösterdiğini, buna karşın, Taşkınpaşa materyalinin sınırlı 

olduğunu ve bu farklılıkların bir alt türden ziyade sadece bireysel varyasyonlar 

olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir. 

 

Kemiklitepe örnekleri için verilen dental ölçüler, P2-M3 uzunluğu 210; P2-P4 

uzunluğu 86; M1-M3 uzunluğu 29 mm; P/M oranı 67 olup (Geraads, 1994), 

Taşkınpaşa dental ölçüleri P2-M3 uzunluğu 205; P2-P4 uzunluğu 86; M1-M3 uzunluğu 

126.50; P2-M3 uzunluğu 213; P2-P4 uzunluğu 76; M1-M3 uzunluğu 137; P
2’de mesio-

distal uzunluk 28.6, bucco-lingual genişlik 28; aynı ölçüler P3’de 29.1, 31; P4’de 

29.1, 33.5; M1’de 35.2, 40; M2’de 46.5, 44.5; M3’de 49.2, 39.5; P2’de 23.6, 14.2; 

P3’de 25.6, 17.2; P4’de 27.8, 20.4; M1’de 36.4, 27.3; M2’de 43.4, 29.5; M3’de 59.2, 

28.6 ve ayrıca M1’de birinci (ön) lob genişliği 37.4, ikinci lob genişliği 40; aynı 

ölçüler M2’de 44.5, 43.5; M3’de 39.5, 36; M1’de 24.6, 27.3; M2’de 29.2, 29.5; M3’de 

28.6, 26.4, 14.5 mm (üçüncü lob genişliği) olarak verilmektedir (Şenyürek, 1954). 
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Postcranial Özellikleri: 

 

Geraads’ın (1994) Kemiklitepe S. majori örnekleri için yaptığı açıklamalara 

göre, humerusta tuberocitos deltoide lateralde yer almaktadır. Helladotherium’dan 

farklı olarak fossa olecrano kısadır ve Decennatherium macedonia’dan farklı olarak 

ise iç condyle lateral trochlea’e göre çok fazla şişkindir. 

 

Kemiklitepe metacarpali 408-421 mm uzunluğunda olup, S. neumayri 

örneklerinden biraz daha uzun ve S. sinense’den daha kısadır. Bununla birlikte, 

Samos ve Vathylakkos S. majori örnekleriyle tamamen benzer uzunlukta ve 

yapıdadır. Ayrıca Kemiklitepe metacarpalinde proksimal çap: 85-95; minimum çap: 

50-55 ve distal çap: 97-109 mm ölçü aralıkları olarak verilmektedir. Tanımlanan 

tibia parçası ise, distal ucu, kemiğin anterioru ve fibulare yüzeyinin küçülmüş 

olmasıyla Helladotherium ve S. sinense’den ayrılmaktadır. Bunlarla birlikte, 

Kemiklitepe tibia örneklerinden alınan ölçü değerleri, uzunluk: 510?-550? ve 

minimum gövde çapı: 70-73 mm olarak verilmektedir (Geraads, 1994). 

 

Şenyürek’in (1954) Taşkınpaşa’dan gelen S. majori post-cranial iskelet 

örnekleri için yaptığı tasvir ve karşılaştırmalara göre, astragali kemiğin (maksimum 

dış uzunluk: 106-107, maksimum iç uzunluk: 96-97, maksimum proksimal genişlik: 

74-75, maksimum distal genişlik: 72-72.5 mm) iç tarafı kalın, lateral kenarı az 

içbükeydir ve alt iç yüzeyde küçük bir çıkıntı bulunmakta olup, bu özellikler 

Taşkınpaşa örneğinin Samotherium cinsine yerleştirilmesini gerektirmiştir. Bunlarla 

birlikte Şenyürek (1954), postcranial örnekler için ayırt edici başka özelliğin 
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bilinmemesine ve materyalin bulgu yerinde S. majori kafatası kalıntılarıyla bir arada 

bulunmasına dayanarak bu örnekleri S. majori olarak değerlendirmiştir. 

 

Geraads (1994), Kemiklitepe S. majori calcaneum örneğinin uzunluğunu 

200-215 ve maksimum yüksekliğini 89-100 mm olarak vermekte ve örneğin, tuber 

calcanea’un asimetrik olmasıyla S. sinense’den ayrıldığını belirtmektedir. Cubo-

navicular’da ise S. sinense’den farklı olarak distal plantar apophysis ile metatarsalin 

yere değme yüzeyleri arasında paralellik vardır. 

 

Metatarsal’de metatarsal III ve IV kaynaşmış olup, lateral eklem yüzeyinden 

geriye doğru, proksimal yüzeyin altında metatarsal V’in kalıntısı olarak bir 

tüberosite uzanmış ve metatarsal uzunluğu: 462; proksimal çapı: 70-81; minimum 

çapı: 53 ve distal çapı: 95-98 mm olarak kaydedilmiştir (Geraads, 1994). 

 

 

3.2.1.2.3. Samotherium boissieri Major’ın 1888 

 

Tip türünü Forsth Major’ın 1888’de Samos’dan tanımladığı S. boissieri 

buluntuları, Batı Anadolu’da Mahmutgazi (Denizli), Balçıklıdere (Uşak) ve 

Garkın’dan (Afyon), Kuzeybatı Anadolu’da Çanakkale’de yer alan Bayraktepe II 

(Dutludere), Külahlıayağı ve Sığındere’den, Orta Anadolu’da Çobanpınar (Ankara) 

ve Karain (Nevşehir) bulgu yerlerinden saptanmış olup, Tuna (1986) bu bulgu 

yerlerinden Bayraktepe II (Dutludere), Sığındere ve Külahlıayağı örneklerini 

ayrıntılı olarak tanımlamıştır. 
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Cranial – Dental Özellikleri: 

 

Tuna’nın (1986) yaptığı açıklama ve yorumlara göre, Külahlıayağı’ndan 

gelen S. boissieri kafatası parçasında, Geraads’ın (1978) da vurguladığı gibi, orbit 

diş dizinden uzakta bulunmaktadır. 

 

Tuna (1986), Bayraktepe II (Dutludere), Sığındere ve Külahlıayağı S. 

boissieri diş örneklerinden P2’nin (uzunluk: 26, genişlik: 25 mm) üç kök içerdiğini, 

şekil olarak hemen hemen yuvarlağa yakın görünümde olduğunu, paracone’un 

metacone’a göre daha yüksekte bulunduğunu ve ana tüberküllerin hepsinin birbiri ile 

birleşmiş durumda olduklarını belirterek, geniş ve az derin olan fossette’in ikiye 

bölünmediğini, dişin buccal duvarının simetrisiz olduğunu ve parastyle ve 

metastyle’in belirgin görüldüklerini açıklamaktadır. 

 

P3’ün (uzunluk: 34, genişlik: 37 mm) ise şekil olarak yuvarlağa yakın 

olduğunu ve P2 ve P4’de de görülen bu özelliğin S. boissieri’nin karakteristiği 

olduğunu vurgulamaktadır. Tuna’ya (1986) göre, P3’de lingual kısım protocone’u 

oluşturmuş, protocone’un distal kolundan oluşan ve buccolingual yönde uzanan 

köprü, fossette’i eşit olmayan iki kısma bölmüştür. Parastyle ile metastyle belirgin 

olup, dişin buccal yüzeyi asimetrik görünümdedir. P4’de (uzunluk: 25-27, genişlik: 

32-31 mm) protocone yuvarlak olup, paracone ve metacone arasında belirgin bir 

sınır bulunmaz. Geniş ve derin olan fosette, ikiye bölünmemiştir ve kenarları hafif 

köşelidir. Parastyle ile paracone arası dar, mine rugozitesi biraz fazla ve dişin 

lingualinde diş köküne yakın kısımdan başlayan cingulum, dişin mesial ve distaline 

doğru uzanmıştır. Ayrıca, diş M1’e oranla mesiodistal yönde daha dardır. 
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Tuna (1986), Külahlıayağı S. boissieri örneğinde M1-M3 uzunluğunu 117 mm 

olarak vererek, M2’de (uzunluk: 50, genişlik: 45 mm) ön kolunun paracone ile, ana 

tüberküllerin ise birbirleriyle birleştiğini, pre ve postfosette’lerin derin ve geniş bir U 

şeklinde olduklarını, buccalde parastyle ve mesostyle’in, metastyle’e göre daha 

belirgin görüldüğünü ve mesostyle’nin tamamen ikinci (arka) loba ait olduğunu 

belirtmektedir. Tuna’ya (1986) göre, diğer bir M2 örneğinde (uzunluk: 45, genişlik: 

44 mm) protocone ve paracone’u içeren birinci (ön) lob, ikinci loba göre linguale 

doğru daha çıkıntılı olup, ön ve arka lob aynı düzeyde değildir. Protocone’da ön kol 

uzun, arka kol kısa, hypocone’un ise ön ve arka kolları eşit uzunluktadır. Para ve 

mesostyle belirgin olup, mesostyle tamamen ikinci loba aittir ve az belirgin olan 

cingulum dişin mesial ve distal kısımlarında bulunur. M3 (uzunluk: 44, genişlik: 43 

mm) ise mesialinde cingulum içerir ve M2’den farklı olarak, ikinci lobu buccolingual 

yönde küçülmüştür. Tuna’nın (1986) tanımladığı bu özelliklerin yanı sıra Geraads 

(1978), S. boissieri üst molarlarının dar, fakat çok belirgin style’lere sahip 

olduklarını ve lobların çok fazla rotasyon gösterdiklerini belirtmektedir.  

 

Tuna’ya (1986) göre, I3’te (uzunluk: 15, genişlik: 11 mm) belirgin mine 

rugozitesi gözlenir. Diş dikdörtgene yakın bir morfoloji sergiler ve yuvarlağımsı 

köşelere sahiptir. Giraffidae’lerin karakteristiğini oluşturan C’lerde (uzunluk: 21, 

genişlik: 11 mm), birinci lob ikinciye göre daha uzundur ve diş şekil olarak ovaldir. 

Bunlarla birlikte, Tuna (1986) ve Geraads (1978), S. boissieri ile S. neumayri 

arasında incisive ve canine’ler açısından ayırıcı bir özelliğin kaydedilmemiş 

olduğunu belirtmektedirler. 
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Yine Tuna (1986), S. boissieri M1’i (uzunluk: 45, genişlik: 33 mm) için, 

protoconid ve metaconid’i içeren ön lobun entoconid ve hypoconid’i içeren arka loba 

oranla linguale doğru çıkıntılı olduğunu, tüberküllerin birbirleri ile birleşmediğini ve 

metastylid’in en gelişmiş tüberkül olarak görüldüğünü açıklayarak, postfossette’in 

linguale açılmış olmasının S. boissieri’nin karakteristiği olduğunu vurgulamaktadır. 

 

 

3.2.1.2.4. “Samotherium pamiri” Ozansoy, 1965 

 

S. pamiri’ye ait buluntular yalnızca Orta Anadolu’da Sinaptepe’den (Ankara-

Yassıören) kaydedilmiş olup, Ozansoy (1965) türe ait örnekleri ayrıntılı olarak 

tanımlamıştır. 

 

 

Cranial – Dental Özellikleri: 

 

Ozansoy (1965) Orta Sinap seviyesinde yer alan S. pamiri buluntularından 

P2-M3 diş dizisini içeren bir maxilla parçasını tanımlamış olup, bu örneğin klasik 

Ponsiyen ve Geç Miyosen Paleotragus örneklerinden daha büyük, buna karşın, Asya 

Ponsiyen Samotherium örneklerinden daha küçük olduğunu belirtmiştir. 

 

Ozansoy’a (1965) göre, S. pamiri P2 ve P3’ü, S. neumayeri’nin süt molarında 

ve bunun yanı sıra Hindistan’dan gelen (Dhok Pahtan seviyesi) Hydaspitherium 

megacephalum’un P2’sinde de görülen özellikler sergilerler. Bu iki premolarda (P2 

ve P3) Paleotraginae ve Sivatheriinae örneklerinde bulunmayan, buna karşın yalnızca 
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H. megacephalum’un P2 örneğinde görülen çok çıkıntılı ve oldukça gelişmiş bir pli 

bulunur. Bu pli, S. pamiri’de H. megacephalum’da olduğundan çok daha gelişmiş 

olup, Hydaspitherium’un diğer türleri aynı pli’yi taşımamaktadırlar. Diğer taraftan, 

Yassıören Samotherium’unda, Hydaspitherium premolar örneklerinden farklı olarak, 

mine pürüzsüzdür. 

 

Ozansoy (1965), açıkladığı bu özellikleri yeterli görerek Yassıören 

Samotherium örneklerini S. pamiri yeni türüne atfetmektedir. Ancak daha sonraki 

çalışmalarda Geraads (1989), Bonis ve Koufos (1996) ve Gentry (2003), Sinaptepe 

Vallesiyen’inden tanımlanan bu türün, Decennatherium macedoiae ile bazı benzer 

özellikler paylaştıklarını ve bir sivathere olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne 

sürmektedirler. 

 

 

3.2.1.2.5. Samotherium decipiens Bohlin, 1926 

 

Bohlin’in 1926’da Çin’den “Paleotragus” decipiens olarak tanımladığı ancak 

daha sonra yine Bohlin’in 1935’de Samotherium cinsine dahil ettiği S. decipiens 

bulguları yalnızca Batı Anadolu’da Uşak - Eşme (Akçaköy) memeli fosil bulgu 

yerinden kaydedilmiş olup, bu örneklere ilişkin detaylı bir tanımlama yapılmamıştır. 

 

Hamilton’a (1978) göre, “Paleotragus” decipiens çok büyük bir tür olup, 

ölçü değerleri Paleotragus germaini ve Samotherium örnekleri ile çakışmaktadır. 

Buna göre, büyük ölçü P. decipiens’in apomorfisi olup, bu özelliği ile P. germaini 
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hariç diğer Paleotragus türlerinden kesin olarak ayırt edilebilmekte ve Paleotragus 

cinsi belirlenirse kullanılacak tek özellik olarak kabul edilmektedir. 

 

S. decipiens’in P4’ü hilal şeklinde central labial cuspid içerir ve posterior 

bölge küçülmüştür. P3’de de posterior bölge küçülmüş olup, serbest bir central 

lingual cuspid gelişmiştir. S. decipiens’in P3 ve P4’ündeki hilal şeklindeki cuspid 

örneği bu türün Samotherium cinsiyle yakın ilişkili olduğunu göstermekte olup, 

P3’de posterior bölgenin küçülmüş olması ve serbest gelişim göstermiş central 

lingual cuspid, türün P. expectans’tansa S. boissieri (S. sinense) ve S. neumayri’ye 

daha yakın olduğuna işaret etmektedir. Bunlarla birlikte, premolarların posterior 

bölgeleri S. boissieri ve S. neumayri’de S. decipiens’te olduğundan daha küçüktür ve 

bu iki türde yine S. decipiens’den farklı olarak P2’nin de posterior bölgesi 

küçülmüştür (Hamilton, 1978). 

 

Churcher’ın (1970) “Paleotragus” decipiens için verdiği diş ölçülerine göre, 

P2-M3 uzunluğu 178, P2-P4 uzunluğu 78, M1-M3 uzunluğu 108, P2’de mesiodistal 

genişlik 22, buccolingual genişlik 23, aynı ölçüler P3’de 26, 26; P4’de 25, 35; M1’de 

33?, 42; M2’de 41, 44; M3’de 40, 40?; P2-M3 uzunluğu 187-198, P2-P4 uzunluğu 69-

74, M1-M3 uzunluğu 118?-124?, P2’de mesiodistal genişlik 17-20, buccolingual 

genişlik 12-15, aynı ölçüler P3’de 23-24, 16-18; P4’de 26-27, 22; M1’de 33, 26-29; 

M2’de 37?-38, 26-28?; M3’de 48-52?, 24-26? ve M
3’ler arası genişlik 72; P2’ler arası 

genişlik 63 olup, Hamilton (1978) P4’de posterior bölgenin küçülme endisini % 21.4 

(posterior bölge uzunluğu / tüm diş uzunluğu x 100) olarak göstermiştir. 
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3.2.1.2.6. Samotherium neumayri Rodler ve Weithofer, 1890 

 

Tip türleri Maragha ve Çin’den tanımlanan S. neumayri kalıntıları Orta 

Anadolu’da Ankara-Çobanpınar memeli faunasından kaydedilmiş olup, Sickenberg 

ve arkadaşları (1975) Garkın ve Kınık (Afyon) memeli fosil bulgu yerlerinden 

tanımladıkları Paleotragus cf. coelophyrs kalıntılarının da S. neumayri ya da S. 

boissieri olabileceğini belirtmektedirler. Bunlarla birlikte, Anadolu S. neumayri 

örneklerine ilişkin ayrıntılı bir tanımlama yapılmamıştır. 

 

Hamilton’un (1978) bu türe ilişkin yapmış olduğu açıklamalara göre, S. 

neumayri kafatası ve üst molarları S. boissieri’ye (S. sinense) benzer özellikler 

göstermekte olmasına karşın, post-cranial iskeletleri bir Samotherium için küçüktür. 

Bohlin’in (1926) de belirtmiş olduğu üzere, genel olarak S. boissieri ile yakın 

özellikler gösteren S. neumayri’nin premolarlarındaki farklılıklar, bunun geçerli bir 

tür olmasını desteklemektedir. 

 

S. neumayri P4’lerinde, P3 ve P2’lerinde de olan, hilal şeklinde gelişim 

göstermiş cuspid bulunur. P3’te central lingual cuspid tranversal yönde basıktır. 

Ayrıca, alt premolarların anterioruna uzanan iyi gelişmiş hilal cuspid modeli S. 

boissieri ve S. neumayri’nin yakın ilişkili olduklarını önermekte ve bunların sister 

tür olarak değerlendirilmelerini gerektirmektedir (Hamilton, 1978). 

 

Bunlarla birlikte, Churcher (1970) S. neumayri’de occipital condyle’ler arası 

genişliği 107; Hamilton (1978) ise P2-M3 uzunluğu 180-200, P2-P4 uzunluğu 74-78, 

M1-M3 uzunluğu 110-128, P2-M3 uzunluğu 195-209, P2-P4 uzunluğu 74-77, M1-M3 
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uzunluğu 125-134, radius/ulna uzunluğu 490, metatarsal III-IV uzunluğu 410-430 

mm ve P4’de posterior bölgenin küçülme endisini % 20.9 olarak vermektedirler. 

 

 

3.2.1.3. Cins: Bohlinia Matthew, 1929 

 

En erken buluntuları Avrupa Geç Miyosen’inden bilinen Bohlinia, oldukça 

uzun üye kemiklerine sahip olmasıyla karaterizedir (Hamilton, 1978). Geraads 

(1979) Bohlinia’nın, kol-bacak kemiklerindeki bazı farklılıkların olmasına karşın 

Giraffa ile yakın ilişkili olduğunu, Gentry de (2003) ikisi arasındaki yakın ilişki 

olasılığını kabul etmekte, ancak akrabalığı desteklemek için türlerin yeteri kadar iyi 

bilinmediklerini önermektedirler. Bunlarla birlikte, articular yüzeyler S. boissieri’de 

olduğundan daha geniştir ve metapodialler P. coelophyrs’e göre daha uzundur. 

Dişleri brachyodont olup, üst premoları oldukça geniş ve hacimli parastyle’e, alt 

molarlar ise iyi gelişmiş bir metacone rib’e sahiptir. Boynuzlar diğer giraffidlere 

göre daha kalındır (Geraads, 1979). 

 

Hamilton (1978), Matthew’in, 1929 Orasius yerine Bohlinia adını 

kullandığını, Bohlin’in (1926) Pikermi’den tanımladığı tam bir kafatası 

buluntusunda ossicone’ların posteriorda ve kafatasının orta hattına yakın yer aldığını 

ve Asya giraffinisi Honanotherium’a göre daha ileri özelliklere sahip olduğunu 

belirttiğini açıklamakta, ayrıca sonraki çalışmalarda Giraffa’ya dahil edilen 

Camelopardalis attica ile Bohlinia attica arasında bir eş anlamlılık olduğuna işaret 

etmektedir. 
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3.2.1.3.1. Bohlinia attica Gaudry ve Lartet, 1856 

 

Tip türü Pikermi’den bilinen Bohlinia attica kalıntıları, Sinaptepe (Ankara) 

memeli fosil bulgu yerinden kaydedilmiştir. Ayrıca, Garkın, Balçıklıdere, 

Küçükçekmece ve Çobanpınar’dan tanımlanan Orasius Oken, 1816 bulguları, 

sonraki çalışmalara göre Giraffa, Orasius  Wagner, 1861 ise Bohlinia olarak kabul 

edilmektedir (Çizelge 1). Ancak bulgulara ait ayrıntılı açıklamalar yapılmadığı için 

Orasius teşhislerinin Giraffa mı yoksa Bohlinia mı olduğu kesin olarak 

bilinememektedir. 

 

 

Cranial - Dental Özellikleri: 

 

Sinap formasyonundan Bohlinia’ya ait diş kalıntılarının bulunmamış 

olmasıyla birlikte, genel olarak B. attica, P. coelophyrs’e benzer boyut ve 

morfolojidedir ve brachyodont dişlere sahiptir. B. attica dişleri vücut büyüklüğüne 

oranla daha küçük olup, premolarlar daha geniş ve P2’ler P. coelophyrs’den nispeten 

daha uzundur (Hamilton, 1978). 

 

 

Postcranial Özellikleri: 

 

Hamilton (1978), bu türün oldukça uzun ve ince kol-bacaklarla karakterize 

olduğunu belirtmiştir. Gentry (2003), Sinap formasyonunda lokalite 49’dan Bohlinia 

olarak tanımladığı radius’un çok uzun olmasıyla diğer giraffidlerden ayrıldığını ve 
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bu kemiğin uzunluğunun daha önce Gaudry’nin 1865’te ve Geraads’ın (1979) 

verdikleri ölçülerden (800, 900?, 850 ve 788 mm) daha az, Kostopoulos ve 

arkadaşlarının (1996) kaydettiği ölçüden ise (680 mm) daha fazla olduğunu 

belirtmektedir. Yine bu lokalitede bulunan diğer bacak kemikleri de, P. coelophyrs 

için çok fazla geniş ve H. duvernoyi’nin Pikermi örneklerine göre ise çok küçük 

olmasından dolayı Bohlinia attica olarak değerlendirilmektedir. Gentry’nin (2003) 

radius için verdiği ölçülere göre, uzunluk: 708; proximal genişlik: 125-126.5 ve 

articular yüzey genişliği: 110.3 mm’dir. Ayrıca Geraads (1979) ön ayak bilek 

kemiklerinden (ossa carpi) ulnare’nin semi-lunar ve unciform eklem yüzeylerinin 

birbirine göre dik olduklarını ve bir çizgi ile bölündüklerini, magnotrapezoid 

örneğinde lateral yüzeyde unciform ile birleşen iki eklem yüzeyinin bulunduğunu ve 

posterior yüzeyin küçük ve yuvarlak olduğunu belirtmektedir. Geraads’a (1979) göre 

metacarpusun ventral yüzü, diaphysin anteroposterior çapı transverse çapından daha 

fazla olduğu için oldukça oyuktur ve kemik morfolojik olarak ince ve uzundur. 

 

Gentry (2003), lokalite 34’ten gelen atlas kemiğinin Churcher’in (1970) Fort 

Ternan’dan tanımladığı iki Orta Miyosen giraffid (P. primaevus ve S. africanum) 

atlasından daha geniş olduğunu kaydetmektedir. Örneğin, Samos’dan gelen S. 

boissieri atlas örneğiyle yaklaşık değerlerde ölçüler verdiğini belirtmekte ve ölçü 

değerlerini, atlas vertebra’da uzunluk: 141.6; ventral centrum uzunluk: 64.3; 

minimum gövde genişliği: 66; anterior articular yüzeyler arası genişlik: 95.4 mm 

olarak vermektedir. 

 

Ayrıca, Gentry’nin (2003) diğer postcranial bulgular için verdiği ölçü 

değerleri; thoracic vertebrae’da centrum genişliği: 48-55, dorsoventral centrum 
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genişliği: 48-49, antroposterior çap: 48; distal tibia’da genişlik: 101.7; metatarsal’da 

proksimal genişlik: 64.7 - 78.2, gövdenin anteroposterior çapı: 54.8, proksimal 

anteroposterior çap: 75.5 - 82.3; birinci falanksta uzunluk: 102.1, genişlik: 51.6; 

ikinci falanksta uzunluk: 58.9, genişlik: 44.4; üçüncü falanksta uzunluk: 102.3, 

genişlik: 51.6; astragalusta medial yükseklik: 83.8 - 87.6 mm’dir. 

 

 

3.2.1.4. Cins: Giraffa Brunnich, 1771 

 

Avrasya’da en erken bulguları Geç Miyosen’den bilinen Giraffa kalıntıları 

Anadolu’da Balçıklıdere (Uşak), Küçükçekmece (İstanbul), Çobanpınar, Kavakdere 

ve Küçükyozgat’tan (Ankara) kaydedilmiştir. Bunlarla birlikte, Balçıklıdere ve 

Kavakdere’den tanımlanan Camelopardalis bulguları da daha sonraki çalışmalarda 

Giraffa olarak değerlendirilmektedir. Ancak bir önceki bölümde değindiğimiz gibi 

Garkın, Balçıklıdere, Küçükyozgat ve Çobanpınar’dan Orasius bulgularına ait 

ayrıntılı açıklamalar olmadığı için Giraffa mı yoksa Bohlinia’ya mı dahil oldukları 

kesin olarak bilinememektedir. 

 

Hamilton (1978), en belirgin özelliğinin üye kemiklerinin ve boynunun 

oldukça uzun olması olarak tanımladığı Giraffa’nın, bu özellikleri ile belirgin şekilde 

diğer ruminantlardan ayrıldığını ve özellikle cannon kemiğinin oldukça uzun ve ince 

olmasının büyük hayvanlarda bir apomorfi olarak görüldüğünü açıklamaktadır. 

Geraads (1979) ise Giraffa’da canine’lerin diğer cins ve türlere göre mesiodistal 

yönde daha uzun olduğuna ve ulnare’da (ossa carpi) semi-lunar ve unciform eklem 
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yüzeylerinin Bohlinia’dan farklı olarak birbirinin devamı gibi görüldüklerine ve 

sınırlarının belirsiz olduğuna değinmektedir. 

 

Giraffa’da ossicone’lar, kafatasının orta hattına yakın yer almakta ve 

posteriora yönelerek frontaller yerine parietallere tutunmaktadırlar. Büyük ölçülere 

sahip olması ve kafatası damı özellikleri, Giraffa’nın diğer apomorfilerini 

oluşturmaktadır. Buna göre, frontal ve parietal sinüsler oldukça iyi gelişmiştir ve 

ossicone uçları sivri olmaktan daha çok yalnızca giraffoid Triceromeryx’de görülen 

sopa şekline yakın bir morfoloji sergilemektedir (Hamilton, 1978). Hamilton (1978) 

ayrıca, Giraffa’nın Sivatherium’da da olduğu gibi büyük ruminantların çoğunda ve 

vücut büyüklüğü ile ilişkili olarak ortaya çıkan brachycephaly olduğunu 

belirtmektedir. 

 

 

3.2.2. Altaile: Sivatheriinae Zittel, 1893  

 

Sivatheriinae altailesi içinde boynuzların konumlarına göre iki temel tip ayırt 

edilmektedir. Bunlardan birincisine, Afrika ve Hindistan Plio-Pleistosen’inden gelen 

Sivatherium örnekleri ve İspanya Turolien’inde yaşamış Birgerbohlinia dahil edilmiş 

olup, bu formlarda kafatasının en gerisinden çıkan ve kıvrılarak yükselen bir çift 

uzun arka boynuz ile göz çukurlarının hemen üzerinden çıkan ve daha kısa olan bir 

çift ön boynuz bulunur. Ancak, bu öndeki boynuz çifti Güney Afrika Erken 

Pliyosen’inden gelen Sivatherium hendeyi’de bulunmayabilir. Bununla birlikte, 

kafatası Orta Miyosen Giraffokeryx ve “Paleotragus” örneklerinden farklı olarak göz 

çukurlarının hemen üzerinde özellikle genişlemez (Geraads ve Güleç, 1999). 
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İkinci tipte ise, İspanya ve muhtemelen Yunanistan Vallesiyen’inde yaşamış 

Decennatherium, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya’dan bilinen Turoliyen 

eşdeğer yaşlı Helladotherium ve Hindistan alt kıtasından tanımlanan Bramatherium 

bulguları yer almaktadır. Decennatherium’da B. suchovi’nin orta çıkıntısı ile 

kökensel benzerlik (homologous) sunan ve birbirine çok daha yaklaşmış olan iki ön 

boynuz bulunmakta, ancak arkada da bir boynuz çiftinin bulunup bulunmadığı 

bilinmemektedir (Geraads ve Güleç, 1999). Decennatherium’un arkadaki 

boynuzlarının daha iri ve daha az yanlarda oluşu ve orbitlerin üzerinde yer alan ön 

çiftin arka çiftten çok daha fazla gelişmiş oluşundan doğan farklılığı, bunun 

kesinlikle Sivatherium’un atası olmadığını, buna karşın Bramatherium’un atası 

olabileceğini göstermektedir. Helladotherium, büyük olasılıkla Decennatherium’un 

dişisidir ve Decennatherium’da olduğundan daha masif uzun kemiklere sahiptir ve 

ayrıca Bramatherium’la benzerlik gösteren uzun ve oluk biçimli bir temporal 

fossa’ya sahiptir. Bu özellikler Decennatherium cinsinden bilinmediği için 

Helladotherium’un bu cins içinde değerlendirilmesi kesin değildir (Gentry, Rössner 

ve Heizmann, 1999; Geraads ve Güleç, 1999). 

 

 

3.2.2.1. Cins: Decennatherium Crusafont Pairo, 1952 

 

Anadolu’da şüpheli olarak Decennatherium cinsine dahil edilmiş örnekler 

Kayadibi (Konya) memeli fosil bulgu yerinden kaydedilmiştir. 

 

Decennatherium, önde geniş ve geride az çıkıntılı olan iki ossicone çiftine 

sahip olmasıyla Siwalik Miyosen sivathereleri Bramatherium ve Hydaspitherium’a 
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benzer görülmekte ve buna bağlı olarak bir sivathere olarak kabul edilmektedir 

(Gentry, 2003; Geraads, 1979). Bilinen en eski örnekleri İspanya MN 9 zonundan 

gelen ve cinsin tip türü olarak kabul edilen D. pachecoi’nin bacak kemikleri daha 

uzun ve narin olup, Helladotherium’a göre daha ilkel yapıdadır. Diğer bir tür D. 

macedonia, Yunanistan’da MN 9-10 zonlarından tanımlanmıştır. D. macedoniae 

DP3’ünde, metaconid gerisinde iyi gelişmiş bir lingual duvar bulunur (Gentry, 2003) 

ve Geraads (1989) D. macedoinae ile D. pachecoi ayırımının esasen P3’ün bu 

formuna göre yapılabildiğini açıklamıştır. 

 

 

3.2.2.1.1. Decennatherium macedoinae Geraads, 1989 

 

Anadolu’da Decennatherium macedoinae türüne dahil edilen örnekler Sinap 

memeli fosil bulgu yerinden kaydedilmiş olup, Gentry (2003) bu örnekleri ayrıntılı 

oalrak tanımlanmıştır. 

 

 

Cranial – Dental Özellikleri: 

 

Gentry (2003), Sinap formasyonunda lokalite 4’den gelen Decennatherium 

macedoinae mandibulasının P. coelophyrs örneklerine göre daha iri, canine'lerin 

daha büyük ve dişlerin mesio-distal uzunluklarının yaklaşık olarak 1/5 oranında daha 

fazla olduğunu açıklar. 
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Gentry’e (2003) göre, P4’de (uzunluk: 29.7, genişlik: 16.0 mm) entoconid 

daha anteroposterior yönelimlidir ve kök sınırından taç yüksekliğinin yarısına kadar 

olan bölge, anterioposterior yönde geriye çıkıntılıdır. Bu morfolojisinden dolayı P4, 

bir molar görünümüne benzemekte ve bu açıdan Hamilton’un (1978) da belirttiği 

üzere P. roueni’nin aynı dişine benzer bir morfoloji göstermektedir ve hem ölçülerde 

hem de morfolojide Decennatherium, Birgerbohlinia ve Helladotherium 

tanımlamalarıyla uyuşmaktadır. 

 

Gentry (2003), Turoliyen sivatherelerinin daha büyük ve geniş dişlere sahip 

olduklarını ve alt molarların tamamen basal pillar’lardan (ectostylid) eksik olduğunu 

vurgulamakta ve bu özelliklere dayanarak lokalite 4’deki P4 için en uygun cinsin 

Decennatherium olduğunu önermektedir. Aynı zamanda Geraads’ın (1979, 1989) 

Ravin de la Pluie ve Pentalophos’dan tanımladığı D. macedoinae örneklerinden daha 

iri olmasına karşın yaklaşık olarak aynı ölçüleri verdiğini belirterek, bu örnekleri D. 

macedoinae’ya yerleştirmektedir. Ayrıca, yine Geraads’ın (1989) da değinmiş 

olduğu gibi D. macedoinae’nın Ozansoy’un (1965) Yassıören’den tanımladığı 

“Samotherium” pamiri ile yakın türler olduğuna dikkat çekmektedir. 

 

Gentry (2003) ayrıca, Sinap’tan D. macedoinae olarak tanımladığı dişleri 

İspanya Vallesiyen’inden tanımlanmış D. pachecoi ile karşılaştırdığında diş dizisinin 

mesiodistal uzunlukta daha küçük, ancak P4’ün devamındaki iki molar dişe göre 

biraz daha uzun olduğunu ve Sinap molarlarında çok küçük basal pillar’ların da hala 

görülebildiğini bildirir. 
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3.2.2.2. Cins: Helladotherium Gaudry, 1860 

 

Avrupa Turoliyen’inden bilinen Helladotherium’un P4’ünde tüberkül 

yöneliminin Paleotragus roueni’ye benzemesine karşın, P3’ünde crestlerin ilkel bir 

yönelim alıkoydukları görülmektedir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

Helladotherium’un ön ve arka bacakları Decennatherium’da olduğundan daha kısa 

ve kütlevi bir yapıdadır ve bu cinsin dişi formu olduğu düşünülür (Geraads, 1979). 

 

 

3.2.2.2.1. Helladotherium sp. 

 

Anadolu’da Helladotherium cinsine dahil edilebilen örnekler Amasya 

(Aydın), Mahmutgazi (Denizli), Gözbaşı (Çanakkale-Subaşı), Selime (Aksaray-

Çeltek), Çobanpınar, Kavakdere, Sinaptepe (Ankara) ve Yüksekli Köyü (Nevşehir) 

bulgu yerlerinden kaydedilmiş olup, Gentry (2003) Sinaptepe buluntularını ayrıntılı 

olarak tanımlamıştır. 

 

 

Postcranial Özellikleri: 

 

Gentry’ye (2003) göre Orta Sinap seviyesinden gelen postcranial 

kalıntılardan distal humerus parçası B. attica ya da bir Helladotherium olacak kadar 

uzundur, ancak vertical yönde uzanan medial condyle’ler Geraads’ın (1979) 

tanımladığı B. attica distal humerus örneğine oranla daha fazla çıkıntılıdır. Sinap 

Helladotherium distal humerus transversa genişliğinin 123 mm olmasıyla birlikte, bu 
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genişliğin Pentalophos D. macedoniae örneğinden (111 mm) daha fazla değerde 

olduğu belirtilir. 

 

Ayrıca, uzunluğunun yaklaşık 335 mm olduğu tahmin edilen metacarpal 

parçasının Bohlinia için çok küçük, ancak falanks III’ün ise oldukça geniş olduğu 

açıklanmaktadır. Gentry’ye (2003) göre, genişliği: 106.5 olan naviculocuboid ile 

uzunluğu: 104.5 ve proksimal genişliği: 49.5 mm olarak verilen falanks I, 

Pikermi’den tanımlanan H. duvernoyi örnekleri kadar kütlevidir. Diğer bir distal 

metacarpal parçası, D. pachecoi’yi geçecek oranda geniş olmasından dolayı 

Bohlinia’dansa bir sivathere olması daha muhtemel görülmekte ve yüksekliği: 55.8 

olan scaphoid ile anteroposterior çapı: 42 mm ve maksimum yüksekliği: 28.5 mm 

olarak verilen unciform buluntuları boyut olarak Sivatheriinae’ye uygunluk 

göstermektedir. 

 

Genty (2003), Geraads’ın (1989) Pentalophos’dan tanımladığı D. macedoinae 

uzun kemiklerinin Samotherium örneklerinden daha uzun ve narin yapılı olduklarını 

belirtmekte ve buna karşın, Sinap uzun kemik buluntularının D. macedoinae için 

oldukça robust yapılı olduklarını ve bunların ölçülerde Turoliyen Helladotherium 

örneklerine daha yakın değerler verdiklerini açıklamaktadır. 

 

 

3.2.2.2.2. Helladotherium duvernoyi Gaudry, 1862 

  

İlk olarak Pikermi faunasından tanımlanan H. duvernoyi kalıntıları, Batı 

Anadolu’da Balçıklıdere, Eski Bayırköy, Kemiklialan (Salihpaşalar II), Şerefköy 
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(Muğla), Yukarısazak (Denizli), Kuzeybatı Anadolu’da Külahlıayağı (Çanakkale) ve 

Orta Anadolu’da Çobanpınar, Evciler Ağılları, Gökdere, Kavakdere (Ankara) ve 

Düzyayla (Sivas) lokalitelerinden ele geçmiş olup, bu lokalitelerden Külahlıayağı ve 

Yukarısazak buluntuları Tuna (1986; 1999) tarafından ayrıntılı olarak 

tanımlanmıştır. 

 

 

Cranial - Dental Özellikleri: 

 

Tuna’nın (1986) bu türe ilişkin yaptığı tasvir ve karşılaştırmalara göre, 

Külahlıayağı maxilla parçası üzerinde bulunan dişlerden DP2 (uzunluk: 29-30, 

genişlik: 23-25 mm), dikdörtgen şeklinde olup, en belirgin özelliği arka dış 

cingulumun bulunmamasıdır. DP3’ün (uzunluk: 36-40, genişlik: 25-29 mm) ön lobu 

oldukça uzundur ve mine kıvrımları içerir. Ayrıca, dişin arka lobu molarlaşma 

göstermekte ve çok belirgin olan mesostyle tamamen arka loba ait olup, parastyle 

tabanı diş tabanından daha üstte yer almaktadır. Diğer bir maxilla parçasından 

tanımlanan DP3’de ön lob yuvarlağımsı, parastyle geniş, mesostyle çok çıkıntılı ve 

metastyle DP4’ün parastyle’nin altına girmiş durumdadır. Paracone’un parastyle ile 

arasındaki vadi dar, mesostyle ile arasındaki vadi ise geniştir. Protocone ve paracone 

longitudinal, metacone ve hypocone ise transversal olarak gelişim göstermişlerdir. 

 

Tamamen molarlaşmış olan DP4’te (uzunluk: 37-39, genişlik: 34-35 mm) ön 

lob arka loba göre daha aşağıda ve parastyle ve mesostyle oldukça belirgin olup, 

diğer maxilla parçasındaki DP4’te ön ve arka loblar hemen hemen aynı 

düzeydedirler. Protocone’un ön kolu paracone ile birleşmiş ve arka kolu mesostyle’e 
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ulaşmayacak kadar kısadır. Metacone paracone’a göre daha eğiktir ve metastyle 

gelişmemiştir. Tuna (1986), Külahlıayağı DP2-DP4 örneklerinin Samos’dan 

tanımlanan H. duvernoyi örneklerine tamamen benzer olduklarını açıklamakta ve 

yine H. duvernoyi olarak tanımladığı bir P4 örneğine ilişkin, bucco-lingual genişliğin 

mesio-distal uzunluktan fazla olmasıyla dişin dikdörtgen şeklinde olduğunu ve buna 

karşın Samotherium premolarlarının ise yuvarlak morfolojide olduklarını 

belirtmektedir. Tuna’ya (1986) göre, protocone ile hypocone arasında fossette’e 

doğru uzanan küçük bir çıkıntı bulunmakta, buccal yüzeyde parastyle ve metastyle 

belirgin olup, mesial ve distal kısımlarda cingulum izleri görülmektedir. 

 

Üst molarlardan M1’de (uzunluk: 43-47, genişlik: 42-43 mm) paracone ve 

metacone düz ve hemen hemen aynı düzeyde, protocone’un ön kolu parastyle ile 

birleşmiş, mesostyle arka loba ait olup, paracone ile parastyle arası dar ve lingual 

tarafta loblar arası tüberküller bulunmamaktadır. Ayrıca, M1’e göre daha iri olan 

M2’ninde (uzunluk: 48-49, genişlik: 46-39 mm) aynı morfolojik özelliklere sahip 

olduğu açıklanmaktadır (Tuna, 1986). 

 

Mandibular dişlerden DP2 (uzunluk: 21, genişlik: 11 mm) dar ve uzun bir 

diştir ve vadiler linguale açılır. DP3’ün (uzunluk: 31, genişlik: 17 mm) mesiali dar ve 

distale doğru genişlemiştir ve DP2’de de olduğu gibi iç duvar düzdür. Occlusal 

yüzeyde protoconid, paraconid, metaconid ve entoconid birleşmiş ve paraconid ile 

metaconid arasındaki vadi açık olup, buna karşın Samotherium ve Giraffa 

DP3’lerinde paraconid ile metaconid’in birleşmesi sonucu lingual vadinin kapalı 

olduğu belirtilmektedir. DP4 (uzunluk: 46, genişlik: 21 mm), üç loba ve buccalde 

loblar arasında kısa ve geniş olan iki colonet’e (ectostylid) sahip olup, diğer bir DP4 
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örneğinde bu özelliklerden farklı olarak antero-labial conid ile paraconid birleşmiştir 

(Tuna, 1986). Tuna (1986) ayrıca, Külahlıayağı M1 örneğinin (uzunluk: 40, genişlik: 

24 mm) occlusal yüzeyinde conidler arasında birleşme olmadığını ve Samotherium 

molarlarında arka vadinin linguale açılması durumuna karşın bu örnekte arka vadinin 

disto-linguale açıldığını belirtmiştir. 

 

 

Postcranial Özellikleri: 

 

Tuna’nın (1986) tanımladığı ön kol kemiklerinden (ossa antebrachii) radius 

kemiğinde corpusun dorsal tarafı dış bükey, ventrali düzdür. Samotherium türlerinde 

proksimal eklem yüzeylerinin iç kısmının yuvarlak ve proksimal ucun ventral 

kenarının zigzaglı olmasına karşın, H. duvernoyi radius örneğinde proksimal ucun ön 

kenarı düz ve medial eklem yüzeyi dikdörtgen şeklindedir. Ayrıca, distal ucun dış 

kısmı içe göre daha kısa ve çok eğiktir ve semi-lunar eklem yüzeyi ventrale doğru 

oldukça daralır. Tuna (1986), uzunluğu: 610, proksimal trasverse çapı: 130, 

proksimal anteroposterior çapı: 70, distal transverse çapı: 125 ve distal 

anteroposterior çapı: 88 mm olan H. duvernoyi radius örneğinin, P. microdon’da 

radiusun çok ince ve Bohlinia attica’da da daha ince ve kemik uzunluğunun daha 

fazla olmasından dolayı, bu türlerden farklı olduğunu belirtir. Ayrıca, ulnanın 

corpusu ince ve radiusa dik olup, ventral yüzeyde ulna ile radius arasında proksimal 

uca yakın bir aralık (spatium interosseum antebrachii proximale) bulunmaz. 

 

Ön ayak bilek kemiklerinden (ossa carpi) scaphoid’te (maksimum 

anteroposterior çap: 90; distal transverse çap: 42; maksimum yükseklik: 62 mm) 
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proksimal eklem yüzeyi, Samotherium türlerinde düzenli devam etmesine karşın, 

arkaya doğru daralır. Kemiğin ön bölümü arkaya göre daha alçak olup, bu bölümler 

P. microdon’da aynı yükseklikte görülmektedir. Lateralde intermediuma ait iki 

küçük bant halinde olan eklem yüzeylerinden üstteki devamlı, alttaki ise arakaya 

kadar devam etmez (Tuna, 1986). 

 

Yukarısazak’dan kaydedilen H. duvernoyi unciformunda (anteroposterior 

çap: 65, transverse çap: 52, yükseklik: 46 mm) dış eklem yüzeyi, S. neumayri ve S. 

sinense’de bu yüzeyin bir oluk ile distalden ayrılması ve daha sonra küçülmesine 

karşın, distale doğru genişleyerek devam etmektedir. Ayrıca, intermedium eklem 

yüzeyi yataya göre çok eğiktir ve ulnare ile eklemlenen üst yüzeyi önde geniş olup 

arkaya doğru daralır (Tuna, 1999). 

 

Diğer bir ön ayak bilek kemiği magnotrapezoid’te (proksimal anteroposterior 

çap: 71; distal transverse çap: 62; maksimum yükseklik: 45 mm) lateral eklem 

yüzeyi, S. neumayri’de olduğundan farklı olarak, distal eklem yüzeyinden 

ayrılmamış ve bu yüzey genişleyerek tüm lateral yüzeyi kaplamıştır. Eğik durumda 

olan semi-lunar’a ait eklem yüzeyi arkaya doğru daralmış, distal eklem yüzeyinin 

arka iç köşesi aşağı doğru biraz bükülmüş ve S. sinense’de düzenli bir eğri şeklinde 

olan unciform eklem yüzeyi, sinus şeklinde görülmektedir (Tuna, 1986). 

 

Metacarpus (uzunluk: 440; proksimal transverse çap: 94-113; proksimal 

antero-posterior çap: 56-64; distal transverse çap: 109; distal anteroposterior çap: 61 

mm) enine genişlemiş olup, proksimal epifizde magnotrapezoid ile unciforma ait 

eklem yüzeyini ayıran sınır, dikdörtgen şeklinde ve fossa boyunca uzanmaktadır. Bu 
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fossanın posteriorunun açık ve iki ince crest ile sınırlanmış olması H. duvernoyi 

metacarpus örneğini diğer cins ve türlerden ayırmaktadır. Kemiğin ventrali 

içbükeydir ve üçüncü ile dördüncü metacarpuslar distal uçta kaynaşmayarak, 

“incisura intertrochlearis” ile birbirinden ayrılmışlardır ve ayrıca, dorsalde boydan 

boya uzanan “sulcus longitüdinalis dorsalis” bulunur. Proksimal uçta büyük olan 

medial yüzeye magnotrapezoid, daha küçük olan lateral yüzeye ise unciform 

yerleşmektedir (Tuna, 1986). 

 

Baldır kemiklerinden (ossa cruris) fibula corpusunun distal kalıntısı olarak 

görülen os malleolar (anteroposterior çap: 57-58; transverse çap: 29-30 mm), tibianın 

distal yüzeyinde iki eklem yüzeyi içerir ve bu yüzeyler ile lateral yüzey sınırında 

sivri bir çıkıntı bulunur (Tuna, 1986). Tuna’ya (1986) göre, Mecquenem (1924-25) 

os malleolar kemikte bulunan tibia eklem yüzeylerinin H. duvernoyi’de iki tane, 

Okapia, Paleotragus ve Samotherium’da ise daima bir tane olduğunu ve Bohlin 

(1926) ise bu eklem yüzeylerinin Samotherium’larda bir veya iki arasında 

değişebildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, medialde astragalusun proksimal lateral 

trochleasına ait sulcus, Samotherium’larda gözlendiğinden daha az derindir (Tuna, 

1986). 

 

Ossa tarsi’de (arka ayak bilek kemikleri) astragalusta (iç yükseklik: 92-101; 

distal transverse çap: 70-79; iç anteroposterior çap: 52-63; dış yükseklik: 107-120 

mm) dış eklem yüzeyi dikdörtgen şekline yakın, corpus calcanei kalın ve uzun, tuber 

calcanei ise çok gelişmiş ve asimetriktir. Bunların aksine, Samotherium örneklerinde 

dış eklem yüzeyinin ön sınırı yuvarlak, P. roueni, P. coelophrys, S. boissieri, S. 

neumayri, B. attica ve Decennatherium crusafonti’de tuber calcanei simetriktir. 
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Posteriorda centrotarsale’ın tenon median kısmında bir çentik yerine iç tendonda 

uzanan bir kertik bulunup, bu özelliği ile S. sinense, P. microdon ve P. coelophyrs 

astragalus örneklerinden ayrılmaktadır. Ayrıca, medial proksimal trochleanın 

anteriorunda yarım daire şeklinde içbükey ve ince uzun bir yüzey bulunmakta, 

centrotarsale eklem yüzeyi uzun, arkadan öne doğru kavisli ve ön ucu hafifçe geriye 

dönük, os malleolar çıkıntı ise geniş olup, distale doğru daralmakta ve sustentaculum 

tali centrotarsale eklem yüzeyinin biraz uzağında yer almaktadır (Tuna, 1986). 

 

Centrotarsale’da (transverse çap: 91; anteroposterior çap: 85; yükseklik: 45 

mm) median ve iç tenon arasındaki yükseklik farkı çok belirgin olup, distal yüzey 

posterior metatarsien facette’e sahiptir (Tuna, 1986). Buna karşın Tuna (1986), S. 

neumayri ve S. sinense’de posterior metatarsien facette bulunmadığını, Geraads 

(1974) ise, P. microdon, P. roueni ve P. coelophyrs centrotarsale örneklerinde 

posterior metatarsien facette’in bazen bulunup bazen bulunmadığını 

belirtmektedirler. 

 

Tuna (1986), centrotarsale ile metatarsus arasında bulunan external 

cuneiform’un (antero-posterior çap / derinlik: 54-56 mm) anteroposterior olarak 

uzun ve dikdörtgen şekline yakın olduğunu, posteriorunda yer alan internal 

cuneiform’un (antero-posterior çap / derinlik: 25 mm) ise oldukça küçük ve 

yuvarlağa yakın olduğunu ve internal cuneiform’da metatarsus ile eklem yapan distal 

yüzeyin centrotarsale ile eklem yapan proksimal yüzeye göre daha ince ve uzun 

olduğunu açıklayarak, bu örneklerin Giraffidae cins ve türleri arasındaki benzerlik ve 

ayrıcalıklarının bilinmediğini belirtir. 
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Arka ayak kemiklerinden (ossa metatarsalia) metatarsus’un (uzunluk: 458; 

proksimal transverse çap: 81-92; proksimal anteroposterior çap: 80-96; distal 

transversa çap: 95; distal anteroposterior çap: 60 mm) proksimalinde dört eklem 

yüzeyi bulunmakta ve ventral kısmı, Samotherium’da apophys şeklinde olmasına 

karşın, bir crete şeklinde yükselmektedir. Bununla birlikte, küçülmüş olan ikinci 

metatarsus, proksimal uçta external cuneiform eklem yüzeyinin bir bölümünü 

oluşturmakta ve yüzeyi diğerleri gibi yatay olmayıp eğik durumda bulunmaktadır 

(Tuna, 1986). 

 

Ayak parmak kemiklerinden (ossa digitorium) falanks I (uzunluk: 95-115; 

proksimal transverse çap: 47-54; proksimal anteroposterior çap: 51-59 mm) 

Samotherium ve P. microdon’un aksine iri bir kemiktir ve proksimal uçtaki dış 

sesamoid facette, Samotherium’da yatay olmasına karşın, eğik olarak uzanmaktadır. 

Kemiğin ventralinde ve proksimale yakın bulunan kas bağlanma yumruları uzun ve 

köşeli olup, bunlar Samotherium’da kısa ve yuvarlak ve P. microdon’da ise içteki 

kas bağlanma yumrusu aşağıya doğru sivri şekilde uzanmaktadır (Tuna, 1986). 

 

Kısa ve küt bir görünüme sahip olan falanks II’nin (uzunluk: 59; proksimal 

transverse çap: 49 mm) proksimal ucundaki dış facette lateralden bakıldığında aşağı 

doğru uzamış durumda ve facette’leri birbirinden ayıran median sulcusun ucunun 

çıkıntılı olduğu belirtilerek, bu özellikleri ile Samotherium örneklerinden farklı 

görülmektedir (Tuna, 1986). 
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3.2.2.3. Cins: Bramatherium Falconer, 1845 

 

Anadolu’da yalnızca Kavakdere’den (Ankara - Kazan - Sarılar) kaydedilen 

ve genç bir erişkine ait olduğu düşünülen Bramatherium kafatası örneği Geraads ve 

Güleç (1999) tarafından ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Cinsin sinonimleri ? 

Helladotherium Gaudry, 1860 ve Hydaspitherium Lydekker, 1877 ve tip türü ise 

Dhok Pathan’dan gelen B. perimense’dir. Bununla birlikte, Bramatherium’u temsil 

eden B. megacephalum, B. grande ve B. magnum gibi Hindistan alt kıtasından 

tanımlanmış bir çok tür bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, tip türlerden belirgin 

olarak farklı olabilmekte, ancak bu farklılıklar, ontojenetik ya da bireysel 

varyasyonlar olarak görülmektedirler (Geraads ve Güleç, 1999). Geraads ve Güleç 

(1999) bu bağlamda verdikleri örnekte Lewis’in, 1930 B. perimense’yi, B. 

megacephalum’dan ön boynuzlarındaki boy farklılığından dolayı ayırdığını 

belirtmişler ve bunun nedeninin de tanımlamada kullanılmış olan kafatasının oldukça 

yaşlı bir hayvana ait olmasından kaynaklandığını önermişlerdir. 

 

 

Dental - Cranial Özellikleri: 

 

Geraads ve Güleç’in (1999) Anadolu Bramatherium örneği için yapmış 

oldukları tasvir ve karşılaştırmalara göre, DP3’de, tüm Sivatheriinae’lerde ilkel bir 

özellik olarak bilinen, ön lob arka lobdan daha uzun bir yapıdadır ve genelde kalıcı 

molarlarda uzun bir yapıda bulunan hypsodonty, orta derecede gelişmiştir. Üst 

molarlar entostyle içermeyip, dış kıvrımları (external pilliars) tam gelişmemiştir ve 
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buna karşın oldukça güçlü parastyle ve mesostyle’leri bulunan basit bir çiğneme 

yüzeyine sahiptirler. 

 

Kavakdere Bramatherium kafatası örneği bir sivathere gibi oldukça iri olup, 

uzunluğuna göre çok yüksektir ve post orbital uzun bir yapıdadır. Ağız-burun 

çıkıntısı (muzzle) diş hizasından çok yüksektedir ve burun profilleri hafifçe içbükey 

olarak görülmektedir. Alın damı (frontal roof) orbitlerden çok daha yüksekte olup, 

orbitler göreceli olarak küçük ve uzun bir yapıdadır ve içinde büyük bir gözyaşı 

deliği bulunur. Orbitlerin alt kenarı, Giraffinae’den farklı olarak yuvarlaktır (Geraads 

ve Güleç, 1999). 

 

Geraads ve Güleç (1999) Kavakdere örneğinde orbitin anterior kenarının 

M3’ün orta hizasında yer aldığını ve bunun erişkin bir hayvanda kesinlikle biraz daha 

arkada yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Yazarlara (Geraads ve Gentry, 1999) 

göre, Kavakdere kafatası örneğinde, genç bir bireye ait olmasından dolayı, şakak 

çukurlukları önde derin olup, üzerleri yanlara doğru genişleyen alın ile kapanmış ve 

bu derinlik, bir oluk oluşumunun aksine, arkaya doğru kaybolmuştur. Occipital 

kemiğinin orta kısmı, extensor kasların ve boyun ligmentlerinin yapışması için derin 

bir oyuk şeklindedir. Kafatası lokmalarının geniş ve uzun eksenlerinin hemen hemen 

dikey olması, kafataslarını boyunlarıyla aynı hat boyunca uzatmasına olanak veren 

verev eksenli günümüz zürafaları ile bir çelişki oluşturmaktadır ve bundan dolayı 

Bramatherium, Sivatherium’da da olduğu gibi (Geraads, 1985) ağız kısmını yatay 

konumdan yukarıya kaldırma ve dolayısıyla fidanların taze sürgünlerini yiyebilme 

olanağına sahip değildir. 
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Geraads ve Güleç (1999) kafatası örneğinden aldıkları ölçüleri, occipital 

yükseklik (foramen magnumun üst sınırından lamdoid creste kadar): 139 mm, 

temporal çizgileri arasındaki en büyük genişlik: 125, DP2’nin ön sınırından kafatası 

condylerinin arkasına kadar olan uzunluk: 435, DP2-DP4 uzunluğu: 97.5, sagittal 

planda foramen magnumun ön kenarından glenoid fossanın ön kenarına akdar olan 

uzaklık: 120, foramen magnumun ön sınırından M3’ün arkasına kadar olan uzaklık: 

200, bizygomatic genişlik: 2 x 112 ve bullanın medial kenarından kafanın yan 

sınırına kadar olan genişlik: 84 mm olarak vermekte ve kafatası kaidesinin B. 

perimense’e ve Pikermi’den bilinen Helladotherium örneklerine benzediğini, buna 

karşın Üst Siwalik’lerden bilinen Sivatherium gigonteum ve Afrika’dan ele geçen S. 

maurusium’da, Kavakdere örneğinden farklı olarak, kafa kaidesinin aşırı derecede 

kısa olduğunu ve bu örneklerde hala uzun bir auditory bulla ve geriye doğru eğimli 

bir auditory kanal bulunduğunu belirtmektedirler. 

 

Yazarlara (Geraads ve Güleç, 1999) göre, Bramatherium kafatası örneğinde 

ikisi önde, üçü arkada olmak üzere beş boynuz bulunur. Ön boynuzlar çok büyük 

olup, kaideleri birbirlerine çok yakındır ve frontalin anterioru ile orbitlerin arkasında 

yükselmişlerdir. Ön boynuz çifti Decennatherium’da olduğu gibi kaide kısmında 

halen ayrık, ancak Bramatherium’da olduğu gibi geriye doğru kaymış bir yapı 

sunarak İspanya Decennatherium’u ile Hindistan Bramatherium’u arasında geçiş 

özellikleri göstermekte ve bu benzerlik Decennatherium’un Sivatherium’dansa 

Bramatherium’un atası olabileceğini önermektedir. Bunlarla birlikte, boynuz 

kaideleri birbirlerine çok yakın bulunur, ancak ortak bir kaideden çıkmazlar. Arka 

boynuzlar, ön boynuz çifti ile lambdoid crest arasındadır ve ortada yuvarlak bir 

kabartı ile ön-arka doğrultuda uzanmış iki kabartı şeklinde görülmektedirler. Ayrıca, 
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yüksekliklerinin maksimum 2 cm olmasıyla birlikte, yetişkinlerde daha iri oldukları 

bilinir. 

 

 

Postcranial Özellikleri: 

 

Geraads ve Güleç (1999), MTA (Maden Teknik ve Araştırma Enstitüsü) 

koleksiyonunda Kavakdere’den kafatası örneği ile bulunmuş bazı çok iri ve masif 

zürafa uzun kemiklerinin Bramatherium’a ait olması gerektiğini açıklayarak, bir 

radius örneğinde ön uzunluğun 640 mm ve üst eklem genişliğinin 147 mm olduğunu 

vermektedirler. 

 

Ayrıca, bir metatarsal örneğinde, uzunluğun 465 mm, üst genişlin 100 mm, 

gövde genişliğinin 61.5 mm, alt genişliğin 105 mm olduğunu ve bu örneğin diğer 

Sivatheriine’lerde olduğundan daha uzun, buna karşın Samotherium gibi yaklaşık 

uzunlukta olanlara göre ise daha kuvvetli ve kalın olduğunu belirtmektedirler 

(Geraads ve Güleç, 1999). 

 

 

3.3. Geç Miyosen Giraffidlerinin Yaşadıkları Ortamlar 

 

Anadolu’da Paleotragus, Samotherium, Bohlinia, Giraffa, Decennatherium, 

Bramatherium ve Helladotherium Geç Miyosen türleriyle temsil edilen Giraffidae 

ailesi, Batı, Kuzeydoğu ve Orta Anadolu olarak bölümlenebilen üç bölgeye dağılım 

göstermişlerdir. Giraffid türlerinin diyet alışkanlıkları ve boyut ölçüleri özellikleri 
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doğrultusunda sağlanan ekolojik veriler, onların yayılım gösterdikleri bu çevrelerin 

yorumlanmasını mümkün kılar. Bu bağlamda, pek çok araştırmacı giraffid türlerinin 

sözü edilen diyet alışkanlıkları ve boyut ölçüleri gibi özellikleri doğrultusunda 

yaşadıkları ortamları hakkında önemli sonuçlara varmışlardır.  

 

Tuna (1986), Paleotragus’a ait buluntuların bir çok bulgu yerinde az 

sayılarda olduğuna ve Erdbrink’in (1977) bu cinsin tek veya birkaç fertten oluşan 

küçük gruplar halinde yaşadığını ve Kurten’ın (1952) ise, Paleotragus’u taç 

yüksekliği orta derecede, çevreden fazla etkilenmeyen ve otçul tipe eğilim gösteren 

bir form olduğunu öne sürdüklerine dikkat çekmektedir. Tekkaya ve arkadaşları 

(1975) da Paleotragus’un savan fauna temsilcisi olduğunu ve dolayısıyla çevrede 

seyrek ağaçlı ve bol otlu savan tipi bitki örtüsünün varlığını gösterdiğini 

belirtmişlerdir. 

 

Yine Tuna’ya (1986) göre, Kurten (1952), Samotherium’u hypsodont, otçul 

ve bir ova formu olarak tanımlamakta, Erdbrink (1977) ise Samotherium’un step ve 

çalılık, kır alanlarda sürüler halinde yaşayan, ot, ağaç kabukları ve yaprak ile 

beslenen bir form olduğunu belirtmektedir. Bernar’a (1986) göre Samotherium savan 

faunasına ait bir formdur. Solounias ve arkadaşları (1988, 1999) premexilla biçimi 

ve dental microaşınmalardan Paleotragus türlerinden P. roueni’nin ağırlıklı olarak 

ağaç ve çalı filizleri ile, P. coelophyrs’in otla ve P. quadricornis’in karışık 

beslendiği, Samotherium türlerinin (S. boissieri, S. major, S. neumayri) otçul olduğu, 

Bohlinia attica’nın körpe ağaç filizleri ile beslenirken Asya sinonimi Honanotherium 

schlosseri’nin otçul olduğu ve son olarak Helladotherium duvernoyi’nin karma 

beslendiği sonucuna varmışlardır. 
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Godina (2002), bu bilgilere ek olarak Samotherium’larda, cervical bölgenin 

en oynak noktasının, aynı zamanda ağır baş ile eklem yapan atlas-occipital 

bölümünün olduğuna değinmiş ve bu bölgedeki yapısal değişimin çevre 

koşullarındaki değişime karşı oluştuğunu ve bu bağlamda Avrupa 

Samotherium’larının iki ekolojik gruba ayrıldığını önermiştir. Birinci grubu 

oluşturan S. boissieri, S. eminens, S. maeoticum ve S. borissiaki’de ilk iki cervical 

vertebra uzun yapılı olduğu için bu türler, seyrek ve yüksek ağaçların bulunduğu 

alanlarda yaşamaktaydı ve ağaç yapraklarını yemek için başları, esasen yukarı 

pozisyonda tutuluydu. İkinci grubun ise yalnızca S. korotkevichae’i içerdiği ve ilk iki 

cervical vertebranın kısa ve geniş yapılı olmasından dolayı bu türün, küçük 

ağaçların, çalı ve su bitkilerinin bulunduğu nispeten sık ormanlarda, akarsu ve koy 

kenarlarında yaşadığı ve dolayısıyla otlaması için başının aşağı pozizyona adapte 

olduğu belirtilmektedir. 

 

Godina’ya (2002) göre, Geç Miyosen’de kuru orman-step alanlarla 

karakterize olan Orta Asya iklimi, Avrupa’ya göre daha kuruydu ve Kuzey Çin 

lokaliteleri orman, step ve geçiş zonları olarak ayrılan üç fauna tipi içeriyordu. Yazar 

(Godina, 2002) bunlarla birlikte, Samotherium’ların Gansu’da ve Shanxi’nin 

kuzeybatısındaki step alanlarda, Shanxi ve Shaanxi’de ise geçiş zonlarında ortaya 

çıktılarını öne sürmekte ve Asya türleri S. sinense, S. irtyshense, S. tafeli, S. 

decipiens, ?S. mongoliense, ?S. neumayri ve ?S. pamiri’nin cervical vertebra ve uzun 

bacak kemiklerinin, Avrupa’nın birinci ve ikinci gruplarında değinilen formlarının 

karışımı özellikler sergilediklerini ve bu nedenle karma faunalara adapte olduklarını 

tahmin etmektedir. 
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Gentry, Rössner ve Heizmann (1999), Giraffa ile yakın ilişkili olan 

Bohlinia’nın brachyodont olduğunu ve Kurten’in (1952) Çin’den Bohlinia’ya denk 

bir tür olarak tanımladığı Honanotherium schlosseri’nin ormanlık ve karışık 

faunalarda yaşadığını açıkladığını belirterek, Samotherium’un step ve karışık 

faunalarda, Paleotragus’un ise her üç faunada da bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. 

 

Geç Miyosen’in sivathere zürafalarından Decennatherium, diğer giraffidlere 

göre daha ağaçlık alanlarda yaşamış olabilir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). 

Tuna’ya (1986) göre Gaudry (1862; 1867), Helladotherium’un boyun ve üye 

kemiklerinin diğer giraffidlere göre daha kısa, dişlerinin occlusal yüzeylerinin geniş 

ve molarlarındaki loblar arası kolonetlerin diş gövdesine yapışık durumda olduğunu 

ve bu özelliklerin Helladotherium’un tamamen ot ile beslendiğini gösterdiğini, buna 

karşın otçul olmayan diğer cinslerde, loblar arası colonetlerin dişe yapışık durumda 

olmayıp dal ve tomurcukları kesmek için kullanıldığını açıklamaktadır. 

 

Yine Tuna’ya göre (1986) Gaudry (1862; 1867), Pikermi’den 11 

Helladotherium bireyine ait kalıntı topladığını ve buna dayanarak cinsin toplu halde 

yaşadığını düşündüğünü dile getirmekte, Erdbrink (1977) buna karşın 

Helladotherium’un diğer lokalitelerde 1 veya en fazla 3 bireye ait kalıntılarla temsil 

edildiğini ve cinsin toplu halde yaşadığının öne sürülmesi için küçük bireylere ait 

kalıntıların da bulunması gerektiğini ileri sürmektedir. 

 

Geraads ve Güleç (1999) Anadolu Bramatherium bulgusunda, kafatası 

lokmalarının geniş ve uzun eksenlerinin hemen hemen dikey olduğunu ve bu 

morfolojisinin kafataslarını boyunlarıyla aynı hat boyunca uzatmasına olanak veren 
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verev eksenli günümüz zürafaları ile bir çelişki oluşturduğunu bildirirler ve bundan 

dolayı Bramatherium’un, Sivatherium’da da olduğu gibi (Geraads, 1985), ağız 

kısmını yatay konumdan yukarıya kaldırma ve dolayısıyla fidanların taze 

sürgünlerini yiyebilme olanağına sahip olmadığı önerirler. 
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4- BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

 

Türkiye’deki Geç Miyosen çökellerinin 40 memeli fosil bulgu yerinden 

Giraffidae ailesine ait 7 cins ve bu cinslere ait 18 tür kaydedilmiştir. Bu bulgulara 

ilişkin, bulgu yerleri tanıtılmış ve örneklerin sistematik, odontolojik ve osteolojik 

tanımlamaları ve filogenetik tartışmaları detaylı bir anlatımla aktarılmıştır. 

 

Derlenen verilere göre, Türkiye’deki Geç Miyosen cins/tür determinasyonları 

verilmiş giraffid bulgusu veren fauna grupları ve buluntu yerlerinin çoğu, 

araştırıcıları tarafından, Avrupa Neojen memeli zonları ile yaşlandırılmış olup, bu 

bulgu yerlerinin bölgelere ve illere göre dağılımları ve biyokronolojileri Şekil 7’de 

gösterilmektedir. Şekil 7’de görüldüğü gibi, Batı Anadolu’da 14, Kuzeybatı 

Anadolu’da 11 ve Orta Anadolu’da 15 giraffid bulgu yeri saptanmıştır. 

 

Vallesiyen’e ait bulgu yerlerinden Uşak ilinde yer alan Eşme (Akçaköy) 

(Saraç, 2001) ve Balçıklıdere (Alan, 1997) MN 9 zonuna, Ankara’da Başbereket 

(Sickenberg ve ark., 1975) ve Pınaryaka (Alan, 1997) MN 9 – 10 zonları arasına, 

Çanakkale’de Bayraktepe II (Dutludere) (Saraç, 2001) ve Sığındere (Tuna, 1986) 

MN 10 zonuna ait olup, yine Çanakkale’de Karçeşme, Kozbaşı (Tuna, 1986) ve 

Zeytinlikdere (Alan, 1997) bulgu yerleri Vallesiyen olarak yaşlandırılmaktadırlar. 
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Vallesiyen-Turoliyen kat/yaşına ait bulgu yerlerinden Akın (Afyon) MN 9 – 

MN 11 zonları arasına (Saraç, 2001), Küçükçekmece (İstanbul), Küçükyozgat 

(Karacahasan) (Saraç, 2001), Gökdere (Özer, 1994), Sinaptepe (Ankara) (Gentry, 

2003) ve Yüksekliköyü (Nevşehir) (Saraç, 2001) MN 9 – MN 12 zonları arasına, 

Gözbaşı (Subaşı - Çanakkale) (Saraç, 2001) ise MN 10 – MN 12 zonları arasına 

tarihlendirilmektedirler. 

 

Turoliyen’e tarihlendirilen bulgu yerlerinden Eski Bayırköy (Muğla), Garkın 

(Afyon) (Saraç, 2001), Evciler Ağılları (Ankara) (Sickenberg ve ark., 1975), 

Kayadibi (Konya) (Saraç, 2001) MN 11 zonuna, Mahmutgazi (Saraç, 2001), 

Yukarısazak (Denizli) (Tuna, 1999), Kemiklitepe (Uşak) (Şen ve ark., 1994), 

Keltepeler 2 (Çanakkale), Çobanpınar (Ankara), Karain (Nevşehir) MN 11 – 12 

zonlarına, Kavakdere (Ankara) (Saraç, 2001), Amasya (Aydın) (Sickenberg ve ark., 

1975), Çorakyerler (Çankırı) (Sevim ve ark., 2004) ve Düzyayla (Sivas) MN 12 

zonuna, Karacaağaç, Kemiklialan (Saraç, 2001), Şerefköy (Muğla) (Alan, 1997), 

Kınık (Afyon) (Saraç, 2001) MN 12 - 13 zonlarına, Madenler (Alan, 1997) ve 

Taşkınpaşa (Nevşehir) (Saraç, 2001) MN 13 zonuna ait olup, Selime (Aksaray) 

Dönerçeşme, İncirlikdere (Alan, 1997) ve Külahlıayağı (Çanakkale) (Tuna, 1986) 

bulgu yerlerinin yaşlarının Turoliyen olduğu belirtilmektedir. 

 

Giraffid buluntuları kaydedilmiş bu Geç Miyosen fosil yatakları arasından 2 

tanesi primat faunası içermektedir. Orta Sinap (Sinaptepe-Ankara) ve Çorakyerler 

(Çankırı) Geç Miyosen memeli fosil bulgu yerlerinden tanımlanmış olan giraffid 

örnekleri, bu faunaların paleoekolojilerine de açıklayıcı bilgiler sunabilmeleri 

açısından önemli sayılırlar. MN 12’ye tarih veren Çorakyerler faunasında yer alan 
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giraffid bulgularına (?Samotherium sp. ve ?Paleotragus quadricornis) ait henüz 

kesin bir tür belirlemesi yapılmamış olup (Sevim ve ark., 2004), MN 9/10 kat/yaşlı 

8A ve lokalite 12’de hominoid Ankarapithecus meteai’yi içeren Orta Sinap 

faunasında Giraffidae P. roueni, P. coelophyrs, B. attica, Helladotherium sp. ve D. 

macedoniae ile temsil edilmektedirler (Gentry, 2003). 

 

Sözü edilen bu 40 Geç Miyosen memeli fosil bulgu yerinden Giraffinae 

altailesi Paleotragus, Samotherium, Giraffa, “Orasius”, “Camelopardalis” ve 

Bohlinia, Sivatheriinae altailesi ise Helladotherium, Decenatherium ve 

Bramatherium cinsleriyle temsil edilmektedirler. Bu sistematiğe göre tanımlanmış 

türler “Paleotragus” cf. decipiens, Paleotragus cf. coelophyrs, P. coelophyrs, P. 

roueni, P. quadricornis, P. hoffstetteri, Samotherium majori, S. boissieri, 

“Samotherium” pamiri, Giraffa sp., “Giraffa attica”, “Orasius” sp., “Orasius” 

specious, “Orasius” attica, “Camelopardalis” attica, Bohlinia attica, 

Helladotherium duvernoyi, Decennatherium macedoinae’dir. Ancak, son yıllarda 

yayınlanmış araştırmalara göre bu isimlendirmelerden bazılarının değiştiği 

bilinmektedir ve bu bulgular çalışma içerisinde son isimlendirilmelere göre 

değerlendirilmiştir.  

 

Değinilen bu değişikliklere göre, Orasius Oken 1816 ve Camelopardalis 

Schreber 1784 bulguları, sonraki çalışmalarda Giraffa’ya, Orasius Wagner 1861 ise 

Bohlinia’ya dahil edilmektedir (Geraads, 1979; Hamilton, 1978). Buna göre 

çalışmada, Balçıklıdere (Uşak) ve Kavakdere’den (Ankara) tanımlanan 

Camelopardalis bulguları Giraffa olarak değerlendirildi. Ancak, Anadolu 

bulgularına ait ayrıntılı açıklamalar yapılmadığı için Orasius teşhislerinin Giraffa mı 
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yoksa Bohlinia mı olduğu belirlenemedi. Ayrıca, Anadolu’da Uşak-Eşme’den 

(Akçaköy) tanımlanan ve bir Çin türü olan “Paleotragus” cf. decipiens, daha sonra 

Hamilton’a göre (1978) Bohlin (1935) tarafından Samotherium cinsine dahil edilmiş 

olduğu için tür bu çalışmada da Samotherium decipiens olarak dikkate alınmıştır. 

Yine bir diğer Anadolu buluntusu “Samotherium pamiri”, Godina (2002) tarafından 

Asya’nın özel Samotherium’ları içerisinde gruplandırılmış olmasına karşın, Geraads 

ve Güleç (1999) ve Gentry (2003) bu türün Decennatherium cinsine yakın özellikler 

gösteren bir sivathere olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir. 

 

Türkiye’deki Geç Miyosen giraffidlerinin stratigrafik yayılımları Tablo 5’de 

gösterilmiştir. Buna göre Geç Miyosen’in ilk memeli mega zonu Vallesiyen’de, 

Giraffinae altailesine ait Paleotragus sp., P. hofstetteri, P. coelophyrs, P. roueni, 

Samotherium sp., Samotherium cf. decipiens, “Samotherium pamiri”, S. boissieri, S. 

majori, Bohlinia attica, Giraffa sp., Sivatheriinae altailesine ait D. macedonia, 

Helladotherium sp. ve H. duvernoyi türlerini görmekteyiz. Bu, Geç Miyosen 

başlangıcında Giraffinae ve Sivatheriinae altailelerine ayrıldığı tahmin edilen 

Giraffidae ailesinin Anadolu’da her iki altaile üyeleriyle de temsil edildiğini 

göstermektedir. Anadolu MN 9’undan varlıkları kaydedilen bu türlerden Giraffinae 

altailesine ait Samotherium sp., Paleotragus sp., P. coelophyrs ve P. roueni ile 

Sivatheriinae altailesine ait Helladotherium sp. ve H. duvernoyi’nin Miyosen’in son 

memeli zonu olan MN 13 sonuna kadar varlıklarını sürdürdükleri görülmüştür. 

 

Anadolu’da Vallesiyen mega zonunun başında görülen giraffidlerden 

Samotherium cf. decipiens’ın yalnızca bu zonda varlığı kaydedilmektedir. Bununla 

birlikte, Paleotragus hofstetteri, Samotherium pamiri ve Decennatherium macedonia 
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Anadolu’da Vallesiyen (MN 9 ve MN 10) süresince görülen türlerdir. 

Helladotherium sp., Samotherium boissieri ve Giraffa sp.’nın Vallesiyen’in başından 

Turoliyen’in ortasına yani MN 9’dan MN 12’nin sonuna kadar varlıkları 

bilinmektedir. 

 

Vallesiyen’in son memeli zonu olan MN 10’da ortaya çıkan Samotherium 

majori’nin MN 13’ün yani Miyosen’in sonuna kadar varlığından söz 

edilebilmektedir. 

 

Anadolu’nun Turoliyen’inde (MN 11, MN 12 ve MN 13) Giraffidae ailesi 

Bramatherium sp., Decennatherium sp., P. quadricornis, Samotherium neumayri ile 

temsil edilirler. Decennatherium sp. MN 11’den bilinmekte olup, Bramatherium sp. 

Geraads ve Güleç’in (1999) de belirttiği gibi, Anadolu’da Orta Turoliyen’i (MN 12) 

temsil eder. P. quadricornis ve S. neumayri ise MN 11 ve MN 12 zonları arasında 

görülmektedirler. 

 

Tablo 5’te derlenen ve yukarıda açıklanan bulgulara göre, Anadolu’da 

Paleotragus, Samotherium ve Helladotherium’un Geç Miyosen boyunca hakim 

cinsler olduklarını söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 



 131 

Tablo 5: Türkiye’deki Geç Miyosen Giraffidlerinin Stratigrafik Yayılımları. 

 

GEÇ MİYOSEN 

Vallesiyen Turoliyen 

MN 9 MN 10 MN 11 MN 12 MN 13 

Samotherium cf. decipiens ------------------ 

Samotherium pamiri ------------------ 

Paleotragus hofstetteri ------------------ 

Decennatherium macedoniae ------------------------------------ 

Samotherium boissieri -------------------------------------------------------------------------- 

Giraffa sp. -------------------------------------------------------------------------- 

Helladotherium sp. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Helladotherium duvernoyi ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samotherium sp. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paleotragus  coelophyrs ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paleotragus sp. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paleotragus roueni ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bohlinia attica                         ------------------------------------ 

Samotherium majori -------------------------------------------------------------------------- 

Decennatherium sp. ------------------ 

Samotherium neumayri ------------------------------------ 

Paleotragus quadricornis ------------------------------------ 

Bramatherium sp.                                                    ------------------ 

 

 

Türkiye’de 3 bölgeye yayılmış 40 memeli fosil bulgu yerinden kaydedilen 

Giraffidae fosilleri, bu bulgu yerlerini içeren yatakların Geç Miyosen’de oluştuğunu 

belgelemektedir. Bu fosiller, bir önceki bölümde değindiğimiz ortamsal verilerin 

yanı sıra, biyocoğrafik sonuçlara ulaşmamızı da sağlarlar. Bu sonuçları 

açıklayabilmek için, bulgu yerlerinden kaydedilen Giraffidae temsilcilerinin Avrupa, 
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Asya ve Afrika kıtalarında bulunan çeşitli lokalitelerdeki yayılımlarına da 

değinmekte yarar vardır. 

 

Şekil 8: Avrupa, Asya ve Afrika’daki Anadolu ile benzer bulguların kaydedildiği Geç Miyosen 

Giraffid Bulgu Yerleri. 1. Can Llobateras, 2. Can Ponsic, 3. Castel de Baeberia, 4. 

Villadecavaus, 5. Los Valles de Fuentiduena, 6. Terressa, 7. Pavin de la Pluie, 8. 

Pentalophos 1, 9. Nikiti 1, 10. Ravin des Zouaves 5, 11. Vathylakkos 3, 12. Prochoma, 

13. Pyrgos Vassilisis, 14. Samos (A-1), 15. Alifaka, 16. Rhodes, 16. Ano Metochi, 17. 

Halmyropotamos, 18. Pikermi, 19. Ditiko (1-2), 20. Maramena, 21. Kalimanci, 22. 

Polgardi, 23. Tchobroutchi, 24. Taraklia, 25. Sebastopol, 26. Novaya Emetovka, 27. 

Eldar, 28. Maragha, 29. Agra Jari, 30. Jebel Hemrin, 31. Zinda Pir Dome, 32. Orta 

Siwalik, 33. Bahe, 34. Baode, 35. Erteme, 36. Sahabi, 37. Oued Mya 1, 38. Orta Awash. 

 

(Batı Avrupa ülkelerinde bulunmuş olan Giraffidae buluntuları için Gentry, Rössner ve 

Heizmann, 1999; Morales ve ark., 1999, Güneydoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde bulunmuş 
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olan Giraffidae buluntuları için Bonis ve ark., 1991; 1992; Bonis ve Koufos, 1999; Churcher, 

1970; Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999; Geraads, 1978; 1979; 1989; Kostopoulos, 

Koliadimou ve Koufos, 1996; Asya ülkelerinde bulunmuş olan Giraffidae buluntuları için 

Alroy, 2005; Badgley ve Behrensmeyer, 1980; Bernar, 1986; Brunet ve Heintz, 1983; Chow, 

1978; Churcher, 1978; Raza ve ark., 2002; Solonuias ve Dawson-Saunders, 1988; Vasishat, 

Gaur ve Chopra, 1978; Zhangxiang, Wenyu ve Zhuding, 1999; Afrika ülkelerinde bulunmuş 

olan Giraffidae buluntuları için Bernor ve Scott, 2003; Haile-Selassie ve ark., 2004’den 

yararlanılmıştır). 

 

Anadolu’daki Geç Miyosen giraffidleri ile benzer bulgular, Batı Avrupa’da 

İspanya, Güneydoğu ve Doğu Avrupa’da Yunanistan, Bulgaristan, Moldavya, 

Ukrayna ve Macaristan, Asya’da İran, Irak, Pakistan ve Hindistan alt kıtası ile Çin, 

Kuzey Afrika’da Cezayir, Libya ve Doğu Afrika’da Etiyopya’daki omurgalı fosil 

yataklarından kaydedilmiştir. 

 

Ata formlarının Afrika’da olduğu kabul edilen Paleotragus sp. bulguları, Batı 

Avrupa’da Can Llobateras, Can Ponsic, Castel de Barbera ve Villadecavaus 

(İspanya) faunalarından MN 9 – MN 10 zonlarında (Morales ve ark., 1999) ve Doğu 

Afrika’da Orta Awash (Etiyopya) Miyo-Pliyosen sınırından (Haile-Selassie ve ark., 

2004) kaydedilmiştir. 

 

Geraads (1994) ile Gentry ve Heizmann (1996), Güneybatı Avrupa’dan 

tanımlanmış P. hofstetteri, P. quadricornis, Achtiaria expectans, A. borissiaki ve A. 

berislavieus’un iri bir form olan Paleotragus coelophyrs ile yakın türler olduklarını 

belirterek, bunları P. coelophyrs içerisinde değerlendirmektedirler. Anadolu’da A. 

expectans, A. borissiaki ve A. berislavieus’a ait bulgu kaydedilmemiş olup, P. 

hofstetteri yalnızca Orta Sinap’da (MN 9) görülmüştür (Ozansoy, 1965). Anadolu’da 
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MN 11 ve MN 12’den bilinen P. quadricornis ise aynı zonlara tarihlendirilen 

Samos’tan (Yunanistan) (Solounias ve ark., 1999) ve MN 12’ye tarihlendirilen 

Maragha’dan (İran) (Churcher, 1970) kaydedilmiştir. 

 

P. coelophyrs, Güneydoğu Avrupa’da Ukrayna - Sebastopol MN 9’undan 

(Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999) ve Yunanistan - Ravin de la Puie, Pentapolos 

1, Samos MN 11 - MN 12 zonlarından (Bonis ve Koufos, 1999; Geraads, 1978), Batı 

Asya’da Azerbaycan - Eldar MN 10’undan (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999), 

İran - Orta ve Üst Maragha MN 12 zonundan (Bernar, 1986) ve Irak – Jebel Hamrin 

Geç Miyosen’inden (Brunet ve Heintz, 1983), Orta Asya’da MN 11 - 12’ye eşdeğer 

yaşlı Çin - Baode faunasından (Alroy, 2005) tanımlanmıştır. 

 

Geç Miyosen’in küçük boyutlu giraffidleri olarak bilinen Paleotragus roueni, 

buluntuları, Güneydoğu Avrupa’da (Yunanistan – Ravin de la Pluie, Ravin des 

Zouaves 5, Samos, Pikermi, Ditiko 2 (Bonis ve ark., 1991; 1992; Geraads, 1978), 

Moldavya – Tchobroutchi, Ukrayna – Novaya Emetovka (Gentry, Rössner ve 

Heizmann, 1999)) MN 10 – MN 13 zonları arasından bilinmektedir. Buna karşın, 

Orta Asya’da türün sinonimi olarak kabul gören P. microdon görülmektedir. P. 

microdon Çin’de en erken Bahe faunasından (MN 9 / 10) (Chow, 1978) ve daha geç 

Baode (MN 11 – MN 12) ve Erteme (MN 13) faunalarından kaydedilmiştir (Alroy, 

2005). 

 

Geç Miyosen Samotherium sp. bulguları Anadolu dışında MN 11 – MN 12 

zonlarına tarih veren Baode (Çin) faunasında (Alroy, 2005) ve Kuzey Afrika’da 

Sahabi (Libya) Geç Miyosen faunasında görülmüştür (Bernor ve Scott, 2003). İlk 
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Paleotragus cinsine yerleştirilmiş olan S. decipiens Çin memeli faunalarından Geç 

MN 9 ve MN 10’a eşdeğer yaşlı çökellerinden tanımlanmıştır (Chow, 1978). 

 

S. boissieri, Batı Asya’da ?Jebel Hemrin’de (Irak) MN 10’dan (Brunet ve 

Heintz, 1983), Güneydoğu Avrupa’da Vathylakkos 3 ve Samos’da (Yunanistan) MN 

11 – MN 12’den, Taraklia’da (Moldavya) MN 12’den (Gentry, Rössner ve 

Heizmann, 1999) ve Maramera’da (Yunanistan) MN 13 / 14’ten (Bonis ve Koufos, 

1999) kaydedilmiş olup, Orta Asya’da Çin’in Turoliyen eşdeğer yaşlı çökellerinde 

türün sinonimi olarak kabul gören S. sinense yer almaktadır (Hamilton, 1978). 

 

S. boissieri’den daha büyük türler olarak bilinen S. majori ve S. neumayri 

boyut olarak yakın ölçülerde olup (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999), S. majori 

Samos’da (Yunanistan) MN 11 – MN 12’den (Bonis ve Koufos, 1999), S. neumayri 

örnekleri İran - Maragha’da MN 11’den (Bernar ve ark., 1996) ve Çin - Shansi’de 

MN 13’e eşdeğer çökellerden tanımlanmıştır (Churcher, 1970). 

 

Diğer bir giraffine Bohlinia attica Güneydoğu Avrupa’da (Yunanistan - 

Ravin de la Puie, Nikiti 1, Vathylakkos, Pikermi, Ditiko 1 ve 2) MN 10’dan MN 

13’e kadar (Bonis ve ark., 1991; 1992) ve Batı Asya’da (Irak - Injana) ise Geç 

Miyosen’de (Brunet ve Heintz, 1983) görülmektedir. Bohlinia’ya yakın bir cins 

sayılan Giraffa örnekleri ise Doğu Afrika’da (Etiyopya – Orta Awash) Miyo-

Pliyosen aralığında yer almaktadır (Haile-Selassie ve ark., 2004). 

 

Anadolu’da üç cinsle temsil edilen Sivarheriinae’nin Tunus’ta Douaria 

yöresinde ve Uganda’nın Alt Oluka Formasyonu’nda bulunmalarıyla birlikte, kesin 
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olarak Geç Miyosen’de Afrika’dan varlıkları bilinmektedir (Geraads ve Güleç, 

1999). Vallesiyen’de ortaya çıkan ve Erken Turoliyen’de varlığının sona erdiği ve 

ayrıca Bramatherium’un atası olabileceği düşünülen Decennatherium cinsine ait ilk 

örnekler (Gentry ve Heizmann, 1996), İspanya (Los Valles de Fuentiduena, 

Terressa) MN 9’undan gelmektedir (Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999). D. 

macedonia, Yunanistan’da (Pentalophos, Ravin de la Pluie) MN 9 – MN 10 zonları 

arasında yer almıştır (Geraads, 1979; 1989). 

 

Geç Turoliyen eşdeğer yaşlı Hindistan alt kıtasından tanımlanmış (Badgley 

ve Bahrensmeyer, 1980; Bonis ve Koufos, 1999; Raza ve ark., 2002; Vasishat, Gaur 

ve Chopra, 1978) bir çok tür ile temsil edilen Bramatherium, Anadolu (Kavakdere) 

Orta Turoliyen’inde görülmektedir (Geraads ve Güleç, 1999). Geraads ve Güleç 

(1999), cinsin kesinlikle sadece Asya kıtasına özgü olduğunu ve Anadolu 

Bramatherium örneğinin boynuz morfolojisinin İspanya Decennatherium’u ile 

Hindistan Bramatherium’u arasında geçiş özellikleri sergilediğini belirtmektedirler. 

Kavakdere bulgusu, Yunanistan - İran bölgesi ve Hindistan - Siwalik bölgesi 

faunaları arasındaki benzerlikleri ön plana getirmekte, ancak bu ilişkiyi kurmak 

açısından yeterli bulunmayıp, Helladotherium’un aynısı olduğu ispat edilmedikçe 

örneğin kesin olarak bu cinsin en batıdaki temsilcisi olduğu kabul edilmektedir 

(Geraads ve Güleç, 1999). 

 

Helladotherium duvernoyi, Yunanistan’da (Nikiti 1, Ravin des Zouaves 5, 

Prochoma, Pyrgos Vassilisis, Samos, Alifaka, Rhodes, ?Ano Metochi, 

Halmyropotamos, Pikermi) MN 11 – MN 13 (Bonis ve Koufos, 1999), 

Bulgaristan’da (Kalimanci) MN 12 ve Macaristan’da (Polgardi) MN 13 zonlarından 
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(Gentry, Rössner ve Heizmann, 1999), İran’da ise MN 11 zonundan kaydedilmiştir 

(Bernar ve ark., 1996). Turoliyen’de Decennatherium’un yerini aldığı varsayılan 

Helladotherium örneklerinin Anadolu bulgu yerlerinde Vallesiyen’den itibaren 

karşımıza çıkmış olması ise bu varsayımda bir çelişki oluşturmaktadır. 

 

Daha çok çeşitlenmenin olduğu Turoliyen’de Sivatherinae’ye hemen hemen 

tüm Avrasya buluntu yerlerinde, Himalaya’ların güneyinde ve Afrika’ya geçiş 

kesimlerinde rastlanılmaktadır. Bu yayılım, tüm türlerin otlayıcı oluşundan dolayı 

açık arazi ile ilişkilendirilmiştir (Geraads ve Güleç, 1999). Montoya ve Morales 

(1991) tarafından da tartışıldığı üzere tüm grup Miyosen’in sonunda Afrika dışında 

tamamıyla ortadan kalkmıştır. 

 

Türkiye’de kaydedilmiş Geç Miyosen Giraffidae fosillerinin, yukarıda 

belirttiğimiz Avrupa’nın en batısından Asya’nın en doğusuna, Afrika’nın kuzey ve 

doğusunu da kapsayan çok geniş bir alanda gözlenen çeşitli lokalitelerdeki varlıkları 

gözden geçirildiği zaman (Şekil 8), Paleotragus sp. varlığı ile İspanya, Türkiye, 

Etiyopya, P. coelophyrs varlığı ile Ukrayna, Yunanistan, Türkiye, Azerbaycan, İran, 

Irak ve Çin, P. quadricornis varlığı ile Yunanistan, Türkiye ve İran, P. roueni varlığı 

ile Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Ukrayna ve Çin (P. microdon), Samotherium sp. 

varlığı ile Libya, Türkiye ve Çin, S. decipiens varlığı ile Türkiye ve Çin, S. boissieri 

varlığı ile Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Irak ve Çin (S. sinense), S. major varlığı 

ile Türkiye ve Yunanistan, S. neumayri varlığı ile Türkiye, İran ve Çin, Bohlinia 

attica varlığı ile Yunanistan, Türkiye ve Irak, Giraffa sp. varlığı ile Etiyopya ve 

Türkiye, Decennatherium macedoniae varlığı ile Yunanistan ve Türkiye, 

Bramatherium varlığı ile Türkiye, Pakistan ve Hindistan, Helladotherium duvernoyi 
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varlığı ile Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan ve İran arasında cins ve tür 

birliği kurulabilir. 

 

Avrupa, Asya ve Afrika yaştaş bulgu yerlerindeki değinilen bu benzer 

bulgulara göre, Giraffidae’nin iki altailesini de barındıran Anadolu’da Geç Miyosen 

giraffid bulguları zengin bir çeşitlilik sergilemektedirler. Kaydedilen giraffid 

bulgularının diğer kıtalardan tanımlanmış aynı veya benzer bulgularla 

karşılaştırılmaları, Senozoik Çağ’ın başlarından itibaren bir yükselme sürecine giren 

Anadolu’nun Geç Miyosen’de Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında bir kara 

köprüsü oluşturduğunu ve diğer memeliler gibi Giraffidae ailesinin özellikle 

Turoliyen memeli mega zonunda çok çeşitlenmiş olduğunu bir kez daha ortaya 

koymaktadır. Bunlarla birlikte, türlerin bazı lokalitelerde Güneydoğu Avrupa ve Batı 

Asya lokalitelerinden daha önce görülmüş olması, bu formların dağılımlarına yeni 

yorumlar getirmekte ya da bunların sistematik ve biyo-zonlarının yeniden 

değerlendilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Giraffid bulguları, Anadolu’da Geç Miyosen boyunca nispeten sıcak ve nemli 

bir iklimin hüküm sürdüğü verilerini desteklemektedir. Yaprakla beslenen, otçul ve 

bu iki tip vejetasyona da uyum sağlamış karma beslenen türlerin, çoğunlukla aynı 

faunalarda bir arada bulunmaları ve Helladotherium’un, Decennatherium’un dişi 

cinsi olduğunun varsayılması sonucunda ortaya çıkan sexual dimorfizm derecesi, 

Geç Miyosen’de açık arazilerin yaygın olduğunun bir göstergesi sayılabilir. 

 

Son olarak, Anadolu ve diğer kıtalardan kaydedilen zengin Geç Miyosen 

giraffid türlerinin çoğunun devre sonunda tamamen ortadan kalmış olması, 
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Turoliyen sonunda yaşanan Akdeniz’in tamamen kurumasıyla karakterize edilen 

Messiniyen tuzluluk krizi ve bunun sonucu kuraklık artışı ve sonrasında ısı düşmesi 

olarak düşünülen ekolojik streslerin etkilerini de açıkça ortaya koymaktadır. 
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SONUÇ 

 

Bugüne kadar yapılmış araştırma ve yayınların derlenerek bir araya 

getirilmesiyle hazırlanan “Anadolu’nun Geç Miyosen Zürafaları (Mammalia-

Giraffidae)” çalışmasında aşağıda sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

1. Türkiye’de paleontoloji ve jeoloji alanlarında bugüne değin yapılmış 

derleme, makale ve raporların bir araya getirilmesi ile toplam 40 Geç Miyosen bulgu 

yerinden, cins/tür determinasyonları verilmiş giraffid fosil kalıntıları kaydedilmiş ve 

bu bulgu yerlerinin Batı Anadolu’da 14, Orta Anadolu’da 11 ve Kuzeydoğu 

Anadolu’da 15 olmak üzere üç bölüme dağıldığı saptanmıştır (Bkz. Şekil 7). 

 

Çalışma içerisinde ayrıntılı olarak değinilen bulgu yerleri dışında, Dereibekir 

(Edirne-Uzunköprü), Araplı (Tekirdağ-Sarköy), Selçik (Afyon-Sandıklı), Ayvacık-

Gülpınar (Çanakkale-Gülpınar), Ebiç (Kayseri-Erkilet), Mahmutlar (Ankara-

Kalecik) (Sickenberg ve ark., 1975), Gözeltme Deresi (Çanakkale-Eceabat-

Alçıtepe), Hayranlı (Sivas-Merkez), Musaköy (Çanakkale-Umurbey), Sarpdere 

(Çanakkale-Merkez), Yukarıbalahor (Sivas-Merkez) (Alan, 1997) ve Akkaşdağı 

(Çankırı-Çorum Havzası) (Kazancı ve ark., 1999) Geç Miyosen memeli fosil bulgu 

yerlerinden de Giraffidae kalıntılarından söz edildiği, ancak bulguların cins/tür 

determinasyonlarının verilmediği belirlenmiştir. Ayrıca, kazı araştırmaları 

önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilen (E. Güleç ile sözlü görüşme, 2005) 

Haliminhanı (Sivas-Hayranlı) Geç Miyosen memeli fosil bulgu yerinde de Giraffidae 

kalıntıları kaydedildiği (Törnük ve ark., 2002) saptanmıştır. 
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2. Bu 40 giraffid bulgu yerinin Geç Miyosen biyokronolojik yaşları aşağıda 

gösterildiği gibi gruplanabilmiştir; 

 

Vallesiyen: Karçeşme, Kozbaşı ve Zeytinlikdere (Çanakkale) 

MN 9: Eşme (Akçaköy) ve Balçıklıdere (Uşak) 

MN 9-MN 10: Başbereket ve Pınaryaka (Ankara) 

MN 10:  Bayraktepe II (Dutludere, Çanakkale) 

 

Vallesiyen – Turoliyen: 

MN 9 – MN 11: Akın (Afyon) 

MN 9 – MN 12: Küçükçekmece (İstanbul), Küçükyozgat, Gökdere, 

Sinaptepe (Ankara) ve Yüksekliköyü(Nevşehir) 

MN 10 – MN 12: Gözbaşı (Subaşı-Çanakkale) 

 

Turoliyen: Selime (Aksaray), Dönerçeşme, İncirlikdere, Külahlıayağı 

(Çanakkale) 

MN 11: Bayırköy (Muğla), Garkın (Afyon), Evciler Ağılları (Ankara), 

Kayadibi (Konya) 

MN 11 – 12: Mahmutgazi, Yukarısazak (Denizli), Kemiklitepe (Uşak), 

Keltepeler 2 (Çanakkale), Çobanpınar (Ankara), Karain 

(Nevşehir) 

MN 12: Kavakdere (Ankara), Amasya (Aydın), Çorakyerler (Çankırı) 

ve Düzyayla (Sivas) 

MN 12 – 13: Karacaağaç, Kemiklialan, Şerefköy (Muğla), Kınık 

(Afyon) 
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MN 13: Madenler ve Taşkınpaşa (Nevşehir) 

 

3. Giraffidae’nin, Türkiye’de Geç Miyosen süresince Giraffinae altailesine ait 

Paleotragus, Samotherium, Bohlinia ve Giraffa, Sivatherinae altailesine ait 

Decennatherium, Helladotherium ve Bramatherium olmak üzere toplam 7 cins ve bu 

cinslere ait Paleotragus sp., P. coelophyrs, P. roueni, P. quadricornis, P. hoffstetteri, 

Samoterium sp., S. boissieri, S. neumayri, S. major, ?S. decipiens, ?S. pamiri, 

Bohlinia attica, Giraffa sp., Decennatherium macedonia, Helladotherium duvernoyi, 

Bramatherium sp. olmak üzere toplam 18 tür ile temsil edildiği belirlenmiştir. 

 

4. Anadolu’dan kaydedilen cins / türlerin Avrupa Geç Miyosen memeli 

biyokronolojisine göre kat/yaşları aşağıdaki gibi listelenmiştir. 

 

Vallesiyen’de 

MN 9: 

 Giraffinae  

  Samotherium cf. decipiens 

  Paleotragus  hofstetteri 

  “Samotherium pamiri” 

MN 9-MN 10: 

 Sivatherinae 

  Decennatherium macedonia 

 

Vallesiyen – Turoliyen’de 

 MN 9 – MN 12: 

  Giraffinae 

   Samotherium boissieri 

Giraffa sp. 
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 MN 9 – MN 13: 

  Giraffinae 

   Samotherium sp. 

   Paleotragus sp. 

   Paleotragus coelophyrs 

   Paleotragus  roueni 

  Sivatherinae 

   Helladotherium sp. 

   Helladotherium duvernoyi 

MN 10 – MN 11: 

  Giraffinae 

   Bohlinia attica 

MN 10 – MN 13: 

  Giraffinae 

   Samotherium majori 

 

Turoliyen’de 

 MN 11: 

  Sivatherinae 

   Decennatherium sp. 

 MN 11 – MN 12: 

  Giraffinae 

   Samotherium neumayri 

   Paleotragus quadricornis 

 MN 12: 

  Sivatherinae 

   Bramatherium sp. 

 

5. Giraffid bulgusu kaydedilen 40 lokaliteden iki tanesinin hominoid faunası 

içerdiği belirlenmiştir. MN 12’ye tarih veren Çorakyerler faunasında yer alan 

giraffid bulgularına (?Samotherium sp. ve ?Paleotragus quadricornis) ait henüz 

kesin bir tür belirlemesi yapılmadığı (Sevim ve ark., 2004), MN 9/10 kat/yaşlı 8A ve 
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lokalite 12’de hominoid Ankarapithecus meteai’yi içeren Orta Sinap faunasında ise 

Giraffidae’nin P. roueni, P. coelophyrs, B. attica, Helladotherium sp. ve D. 

macedoniae ile temsil edildiği görülmüştür. 

 

6. Son yıllarda yapılmış çalışmalara göre (Gentry, 2003; Geraads, 1979; 

Hamilton, 1978; McKenna ve Bell, 1997) Anadolu’daki giraffid bulgularının cins/tür 

isimlendirmelerinden bazılarının değiştiği saptanmıştır. Değinilen bu değişikliklere 

göre, Orasius Oken 1816 ve Camelopardalis Schreber 1784 bulgularının, sonraki 

çalışmalarda Giraffa’ya, Orasius Wagner 1861 bulgularının ise Bohlinia’ya dahil 

edildiği belirlenmiştir. Bu çalışmada da, Balçıklıdere (Uşak) ve Kavakdere’den 

(Ankara) tanımlanan Camelopardalis bulguları Giraffa olarak değerlendirilmiştir. 

Ancak, Anadolu bulgularına ait ayrıntılı açıklamalar yapılmadığı için Orasius 

teşhislerinin Giraffa mı yoksa Bohlinia mı olduğu kesin olarak belirlenememiştir. 

 

7. Anadolu’da Uşak-Eşme’den (Akçaköy) tanımlanan ve bir Çin türü olan 

“Paleotragus” cf. decipiens’in, daha sonra Hamilton’a göre (1978) Bohlin (1935) 

tarafından Samotherium cinsine dahil edildiği belirlenmiş ve tür bu çalışmada da 

Samotherium decipiens olarak dikkate alınmıştır. 

 

8. Anadolu buluntusu “Samotherium pamiri”nin, Geraads ve Güleç’e (1999) 

ve Gentry’e (2003) göre, Decennatherium cinsine yakın özellikler gösteren bir 

sivathere olarak değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. 

 

9. Türkiye’de kaydedilmiş Geç Miyosen Giraffidae bulgularının, Avrupa’nın 

en batısından Asya’nın en doğusuna, Afrika’nın kuzey ve doğusunu da kapsayan çok 
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geniş bir alanda gözlenen çeşitli lokalitelerdeki varlıkları gözden geçirildiği zaman 

(Bkz. Şekil 8), Paleotragus sp. varlığı ile İspanya, Türkiye, Etiyopya, P. coelophyrs 

varlığı ile Ukrayna, Yunanistan, Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Çin, P. 

quadricornis varlığı ile Yunanistan, Türkiye ve İran, P. roueni varlığı ile 

Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Ukrayna ve Çin (P. microdon), Samotherium sp. 

varlığı ile Libya, Türkiye ve Çin, S. decipiens varlığı ile Türkiye ve Çin, S. boissieri 

varlığı ile Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Irak ve Çin (S. sinense), S. major varlığı 

ile Türkiye ve Yunanistan, S. neumayri varlığı ile Türkiye, İran ve Çin, Bohlinia 

attica varlığı ile Yunanistan, Türkiye ve Irak, Giraffa sp. varlığı ile Etiyopya ve 

Türkiye, Decennatherium macedoniae varlığı ile Yunanistan ve Türkiye, 

Bramatherium varlığı ile Türkiye, Pakistan ve Hindistan, Helladotherium duvernoyi 

varlığı ile Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan ve İran arasında cins ve tür 

birliği kurulabilmiştir. 

 

Tablo 6: Anadolu Geç Miyosen’inde yer alan Giraffidae bulgularınınAvrupa, Asya ve Afrika 

kıtalarındaki biyocoğrafik ve biyostratigrafik dağılımları. 
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Avrupa, Asya ve Afrika’daki eşdeğer yaşlı benzer bulgularla kurulabilen bu 

cins ve tür birliği, Anadolu’nun Geç Miyosen’de bu kıtalar arasında bir kara köprüsü 

oluşturduğunu ve Giraffidae için yoğun kullanılan bir göç yolu olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, Giraffidae’nin bu kıtalara göre Anadolu’da zengin bir çeşitlilik 

sergilediği de saptanmıştır. 

 

10. Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’da MN 11’den (Turoliyen) itibaren 

kaydedilen Helladotherium örneklerinin Anadolu’daki bazı bulgu yerlerinde 

Vallesiyen’den itibaren görülmüş olduğu belirlenmiştir. Bu durum, 

Helladotherium’un stratigrafik dağılımlarına yeni yorumlar getirilmesi, bunların 

sistematik ve biyo-zonlarının yeniden değerlendilmesi ya da bulgu yerlerinin 

biyokronolojik yaşının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 

 

11. Anadolu’daki bir çok bulguda olduğu gibi Avrupa, Asya ve Afrika 

kıtalarından kaydedilmiş giraffid bulgularının sistematik tanımlamalarına ait yeterli 

kaynağa ulaşılamadığı için benzer bulgular arasında olabilecek farklılıklar 

gösterilememiştir. Sadece, Geraads ve Güleç’e (1999) göre Anadolu Bramatherium 

örneğinin (Ankara-Kavakdere) boynuz morfolojisinin İspanya Decennatherium’u ile 

Hindistan Bramatherium’u arasında geçiş özellikleri sergilediği ve 

Helladotherium’un aynısı olduğu ispat edilmedikçe örneğin kesin olarak bu cinsin en 

batıdaki temsilcisi olarak kabul edildiği belirlenmiştir. 

 

12. Giraffid bulguları, Anadolu’da Geç Miyosen boyunca nispeten sıcak ve 

nemli bir iklimin hüküm sürdüğü verilerini desteklemektedir. Yaprakla beslenen, 

otçul ve bu iki tip vejetasyona da uyum sağlamış karma beslenen türlerin çoğunlukla 
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aynı faunalarda bir arada bulunmaları, Geç Miyosen’de açık arazilerin yaygın 

olduğunun bir göstergesi sayılabilir. 

 

13. Anadolu ve diğer kıtalardan kaydedilen zengin Geç Miyosen giraffid 

türlerinin çoğunun devre sonunda ortadan kalmış olması, Turoliyen sonunda yaşanan 

Akdeniz’in tamamen kurumasıyla karakterize edilen Messiniyen tuzluluk krizi ve 

bunun sonucu kuraklık artışı ve sonrasında ısı düşmesi olarak düşünülen ekolojik 

streslerin etkilerini de açıkça ortaya koymuştur. 
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ÖZET - SUMMARY 

 

Özet 

 

Anadolu’da, paleontoloji ve jeoloji alanlarında bugüne değin yapılmış olan 

araştırmalar sonucunda Geç Miyosen zamanında yaşamış Giraffidae’ye ait pek çok 

fosil kalıntısı bulunmuştur. “Anadolu’nun Geç Miyosen Zürafaları (Mammalia-

Giraffidae) çalışmasında Türkiye Geç Miyosen karasal çökellerinden kaydedilmiş 

Giraffidae bulgularının cins/tür determinasyonu yapılmış yayın ve raporlardan bir 

araya getirilmesi ön plana alınarak bulgu yerlerinin gösterilmesi, bulunmuş örnekler 

üzerine yapılan paleontolojik ve stratigrafik yorumların aktarılması ve böylece 

Giraffidae’nin Anadolu’daki evrimsel eğilimlerinin anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. 

 

Değinilen bu amaçlar doğrultusunda, Türkiye’de karasal Geç Miyosen 

çökellerine ait, Batı Anadolu’da 14, Kuzeybatı Anadolu’da 11 ve Orta Anadolu’da 

15 olmak üzere toplam 40 giraffid fosil bulgu yeri saptanmış ve bu bulgu yerlerinde 

Giraffidae’nin, Paleotragus, Samoterium, Bohlinia, Giraffa, Decennatherium, 

Helladotherium, Bramatherium olmak üzere 7 cins ve bu cinslere ait Paleotragus 

sp., P. coelophyrs, P. roueni, P. quadricornis, P. hoffstetteri, Samoterium sp., S. 

boissieri, S. neumayri, S. major, ?S. decipiens, ?S. pamiri, Bohlinia attica, Giraffa 

sp., Decennatherium macedonia, Decennatherium sp., Helladotherium sp., 

Helladotherium duvernoyi, Bramatherium sp. olmak üzere 18 tür ile temsil edildiği 

belirlenmiştir. Ayrıca, bu giraffid bulgu yerleri arasında iki tanesinin (Sinap ve 

Çorakyerler), hominoid faunası içerdiği görülmüştür. 
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Sözü edilen bu bulguların Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki varlıkları 

gözden geçirildiği zaman, Paleotragus sp. varlığı ile İspanya, Türkiye, Etiyopya, P. 

coelophyrs varlığı ile Ukrayna, Yunanistan, Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Çin, 

P. quadricornis varlığı ile Yunanistan, Türkiye ve İran, P. roueni varlığı ile 

Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Ukrayna ve Çin (P. microdon), Samotherium sp. 

varlığı ile Libya, Türkiye ve Çin, S. decipiens varlığı ile Türkiye ve Çin, S. boissieri 

varlığı ile Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Irak ve Çin (S. sinense), S. major varlığı 

ile Türkiye ve Yunanistan, S. neumayri varlığı ile Türkiye, İran ve Çin, Bohlinia 

attica varlığı ile Yunanistan, Türkiye ve Irak, Giraffa sp. varlığı ile Etiyopya ve 

Türkiye, Decennatherium macedoniae varlığı ile Yunanistan ve Türkiye, 

Bramatherium varlığı ile Türkiye, Pakistan ve Hindistan, Helladotherium duvernoyi 

varlığı ile Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan ve İran arasında cins ve tür 

birliği kurulabilmiştir. 

 

Avrupa, Asya ve Afrika’daki eşdeğer yaşlı benzer bulgularla kurulabilen bu 

cins ve tür birliği, Anadolu’nun Geç Miyosen’de bu kıtalar arasında bir kara köprüsü 

oluşturduğunu ve Giraffidae için yoğun kullanılan bir göç yolu olduğunu, ayrıca, 

Giraffidae’nin bu kıtalara göre Anadolu’da zengin bir çeşitlilik sergilediğini 

göstermiştir. 
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Summary 

 

In Anatolian until now, at the explorations which are related paleontology 

and geology areas, there were lots of fossil remains determined by late Miocene 

localities which are belonged to Giraffidae. “At Anatolian’s Late Miocene Giraffes 

(Mammalia-Giraffidae)” working the Giraffidae remains, which their genus / species 

determinations were made, were given a big importance about combining from 

articles and publics and by this it is aimed to show this remain places and to give the 

paleontologic and stratigraphic explanations for founded samples and also by this it 

is wanted to have a clear opinion about evolutionary tolerances of Anatolia. 

 

Through these told aims, in Turkey, at Western Anatolia 14, at Northwestern 

Anatolia 11 and at Central Anatolia 15 locations –totally at 40 localities (which place 

long areas and also belong to continental late Miocene deposits) giraffid fossils were 

found. At this remain places it was determined that Giraffidae were represented by 7 

genus (Paleotragus, Samoterium, Bohlinia, Giraffa, Decennatherium, 

Helladotherium, Bramatherium) and 18 species (Paleotragus sp., P. coelophyrs, P. 

roueni, P. quadricornis, P. hoffstetteri, Samoterium sp., S. boissieri, S. neumayri, S. 

major, ?S. decipiens, ?S. pamiri, Bohlinia attica, Giraffa sp., Decennatherium 

macedonia, Decennatherium sp., Helladotherium duvernoyi, Helladotherium sp., 

Bramatherium sp.) –which are belonged to that mentioned genus. In addition, in this 

localities there are 2 places (Sinap and Corakyerler) where can be found primate 

(Hominoidea) faunas. 
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When these mentioned remain’s beings at Asia, Europe and Africa continents 

are scanned with Paleotragus sp. being Spain, Turkey, Ethiopia, with P. coelophyrs 

being Ukraine, Greece, Turkey, Azerbaijan, Iran, Iraq, China, with P. quadricornis 

being Greece, Turkey, Iran, with P. roueni being Greece, Turkey, Moldavia, 

Ukraine, China (P. microdon), with Samoterium sp. being Libya, Turkey, China, 

with S. decipiens being Turkey, China, with S. boissieri being Greece, Turkey, 

Moldavia, Iraq, China (P. sinense), with S. major being Turkey, Greece, with S. 

neumayri being Turkey, Iran, China, with Bohlinia attica being Greece, Turkey, 

Iraq, with Giraffa sp. being Ethiopia, Turkey, with Decennatherium macedonia 

being Greece, Turkey, with Bramatherium being Turkey, with Helladotherium 

duvernoyi being Greece, Bulgaria, Turkey, Hungary, Iran it could be found genus 

and species relations between these written countries. 

 

Genus and species relations, which were occoured by at equivalence and 

same remains at Europe, Asia and Africa, showed that Anatolian’s duty at the 

meaning of continental bridge between these continents and duty about being 

migrate way which is used very much for Giraffidae, in addition, the upper richness 

of Anatolia than the other continents. 
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