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Reşadiye (Muğla)'da bulunmuş olan fosil
Hippopotamus alt çene kalıntısı

The remain of fossil Hippopotamus mandibula found at Reşadiye region (Muğla-
Turkey)

VAHDET TUNA Ege Üniversitesi Fee Fakültesi Tabiat. Tarihi Müzesi», izmir

ÖZ : Bn araştırmada Reşadiye'de bulunmuş olan, Hippopotamus saj .alt çene parçasmdaki dişler (M2»M3 in. sim) incelenmiş ve bu, dişlerin
Hippopotamus amphibius UNNAEUS'a ait ve PMyo-Plelsiosen .yaşta olduğu, saptanmıştır..

ABSTRACT : In this research, the. remain of right mandibular fragment with M2, M3 in, situ of Hippopotamus which was found at
Reşadiye are investigated. As a result .of this research» it is. justified, that this teeth belonge to Hippopotamus, amphibius. LINNAEUS of
Pliyo-Pleistocene age.

GİRİŞ
Bo araştırmanın konusunu oluşturan Reşadiye (Şekil 1)

örneği dışında Türkiye'de şimdiye kadar Akkaya (Ankara)
ve Karain (Antalya) lokali relerinde Hippopotamus 'a ait
kalıntılar bulunmuş» ancak bu kalıntılar hakkında
açıklayıcı bilgi verilmemiştir. Akkaya'da bulunmuş olan
Hippopotamus sp. Pleistosen yaştadır,. (Ozansoy, 196,5).
Karain'deki Hippopotamus sp. için Ozansoy (1957) Üst
Pleistosen» Kökten (1964) ise Orta Pleistosen, yaşını ver-
miştir.

Şekil 1 : Yer buldum haritası.
Figure I : Location map.

SİSTEMATİK "
Burada kullanılan sistematik Simpson (1945)*dan,

alınmıştır.
Takım. : Ârtiodactyla Owen,, 1848
Ait takım : Suifbrmes Jaeckel,, 1,911
Ara takım, : Ancodanta Matthew» 1929
Üst aile : Anthracotherioidea Gill» 1872
Aile : Hippopotamidae Gray, 1872.
Cins : Hipopotamus Linnaeus, 1-758
Hippopotamus amphibius Linnaeus» 1758 (Şekil 3,4)
1949 Hippopotamus amphibius Cooke, s 3-6, ş.l-
1950 Hippopotamus amphibius Zbyszew,skl, s.4-6,

lv.l.ş.1-7, lv.II, şai.,13,,14..,
1969 Hippopotamus amphi'bius Melentis, s.259-

261»lv.2vş.4.
Terminoloji

Hippopotamidae alt çene. molar dişlerine ait termino-
loji, aşağıda verilmiştir (Şekil 2).
Tanımlama
Alt çene. Sağ alt çene parçası M/2'nin önünden, ve M/3
ün. arkasından kırık olması nedeniyle, corpus mandibulae
ile ramus mandibulae'nin çok az bir bölflmUnü
içermektedir.,
Dikler. Her iki diş de aşınmış olduğundan çiğneme
yüzeyindeki, konik tüberkttller görülmemektedir.
M/2. Fazla aşınma nedeniyle mine tabakasının
çevrelediği çiğneme yüzeyi, ön (protoconide, metaconide)
ve arka (bypoconide, entoconide) tüberkül çiftleri ile me-
sial ve distal cingulumlarm birleşmesi sonucu halter
.şeklîni almıştır,., .Arka lob, merkezi, ol.ar.ak eotoconide ile
hypoconide*m aşınmasından arta kalmış; bir mine adacığı
içermektedir.
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Bu dişin distali hypocanide İle entooonide'in ar-
kasında, ve az çok rn.erk.ezi olarak yerleşmiş olan hypo-
conulide'in gelişmesiyle uzamıştır. Aşınma, sonucu dişin.
çiğneme yüzeyi yonca yaprağı, desenleri içermektedir. Uf
2'ye göre daha az aşınmış durumdaki bu dişte ön. lobtaki

Şekil 3 : Hippopotamus amphibius'un sağ M/2,, M/
3'nün içten görünümü.,

Figure 3 : Hippopotamus amphibius, .right M/2,M/3
lingual view.

til.berkilll.er ile mesial cingulum birleşmiş; ve. metaconide
ile protoconide'nin aşınması sonucu oluşmuş, mesial
distal yon.de. uzanan bir mine adacağı icerm.ekted.ir. İkinci.
lobtaki tüberküller aralarında birleşmemiş ve her .iki
tüberkülin aşınma yüzeyi, şekil olarak, birbirinden
farklıdır. Diğer iki loba göre düzey olarak daha alçak olan.
üçüncü lobta hypoconulide merkezi olarak yerleşmiş ve
hyooconide ile temasladır, Hypoconulide "in buccal, lin-
gual ve distalinde, distal cingulumdan oluşmuş değişik
görinümiü yapılar bulunmaktadır. Distal cingulum. çok.
gelişmiş ve belirgindir. Lingual, tarafta entoconide'in dis-
talinde yeralan bir çıkmtı hemen, hemen hypocon.ul.ide
düzeyindedir. Ayrıca buccal tarafta hypoconide'in dista-
linde d.aha küçük ve. düzey olarak oldukça alçak diğer bir
çıkıntı bulunmaktadır.

Reşadiye » Omo (Aram'bourg, 1947) ve Güney Afrika
(Cooke, 1949) da bulunmuş olan Hippopotamus ampahi-
bius'al ait. M/2 ve M/3'ün biyometrik değerleri çizelge
I'de verilmiştir. (Reşadiye M/2 ve M/3'iinün uzunluk ve
genişlik, değerleri maksimum olarak alınmıştır).

Şekil 4 : Hippopotamus amphibius'un sağ M/2» M/
3 "nün çiğneme yüzeyinden görünümü.

Figure 4 : Hippopotamus amphibius» right .M/2 , M/3
occhısal view;..
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Çizelge I : H.amphibius biyometrik değerlerinin
karşılaştırılması (Değerler mm olarak
alınmıştır)

Table I : Comparison of the biometric values of
H.amphibius. ('The measurements .are in num.)

SONUÇLAR, ve TARTIŞMA

M/2 ve M/3 te ön ve arka cinguhımların gelişmiş ol-
ması, mine çıkıntılarının bolluğu, tüberküllerin şeklî, ve
dişlerin biyometrik değerleri örneğimizin Hippopotamus
aınphibius'a ait olduğunu göstermektedir. Çizelge I'de de
görüldüğü gibi Reşadiye H.amphibus'u Ömo ve Güney
Afrika örneğine göre oldukça iri bir formdur. H.major
veya H.antiques" a. ait diş değerlerinin Reşadiye örneğine
yakın olması olasıdır. Çünkü Villafranchicn'de Kuzey
Afrika ile Orta Avrupa'da bulunmuş olan Hjnajor'un
güncel Hippopotamus boyuna ulaştığı , hatta onu. geçen
'boyutlara ulaştığı bilinmektedir, H.major, Sicilya ve Mal-
ta adalarında bulunmasına, rağmen henüz Girit'te buluna-
mamıştır (Sondaar ve Bockschoten, 1967).

H.-amphibius tetraprotodont guruba aittir. Bu gurup
Cezayir'de Erken Pliyosen'den (H.proamphîbius) ve. Doğu.
Afrika (Ömo) da Geç Pleistoscn'dcn bilinmektedir (Melen-
tis, 1969).

H.amphibius ayrıca Portekiz'de Algoz (Zbyszewski,
1950), Yunanistan'da Haliakmon (Meleiıtis, 1969),, Ce-
zayir'de Palikao (Arambourg ve Arnold, 1949), Ain Bou-
eherit ile Ain Hanech'te bulunmuştur (Arambourg,. 1970).
Cezayir'de ayrıca Ain el. bey ile Tunus'ta Lac IchkeuTda
Hippopotamus sp. bulunduğu kaydedilmiştir (Arambourg,
1970). Kuzey Afrika Alt Villafranchien'ini karaklerize
eden faunik birlik Betheem Filistin "de Hippopotamus
sp.de içermektedir» (Bate, 1.934 Arambourg, 1962). Hip-
popotamidac. Güney Afrika'da Florisbad ve Kalk Bay'da
H.amphibius, Bloemoch'da Hippopotamus of. amphibius
ve Zwartkops'ta Hippopotamus sp. ile temsil edilmiştir
(Cooke, 1955),

Akdeniz adalarında bulunmuş olan H.minor;
Hxretensis ve H.pentlandi cüce fakat H.amphibius gibi
tetraprotodont formlardır .{Arambourg,. 1944: Mclentis,
1969) cüce 'türlerde H.amphibius'un akraba olduğunu belir-
tilmiştir,

Ozansoy (1957). Hippopotamus içeren Antalya Pleis-
tosen faunasının. Kuzey Afrika faunalarıyla ilişkili olabi-
leceğini belirtilmiştir.

Sonuç olarak aynı yorum Yakındoğu'daki Bethleem
bulgusu dikkate alınarak Reşadiye H.amphibius'u için de
yapılabilir.
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