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ÖZ: 1968 yılında M.T.A. Omurgalı Paleontoloji ekibi, Gülpınar’ın (Ça-
nakkale) Külâhlıayağı mevkiinde Gazella depertina Gervais’e (Syn. G. 
brevicornis) ait bir kafa parçası ve bazı boynuzlar ile Palaeoreas linder-
mayeri Gaudry'e ait bir kaç boynuz ayrıca bir çok Memeli fosil kalıntıları 
buldu. Bugüne kadar Anadolu'nun muhtelif yerlerinde Gazella deperdita 
Gervais ve Palaeoreas lindermayeri Gaudry’e ait birçok fosiller ele geçmiş 
bulunmaktadır. Bu iki türün Çanakkale bölgesinde ilk defa bulunması, bu 
bölgenin Asya, Avrupa ve Anadolu'nun diğer lokaliteleriyle olan stratig-
rafik korelasyonun yapılmasında çok önemlidir. Böylece, Asya, Avrupa ve 
Anadolu'nun diğer bölgeleriyle Gülpınar arasındaki faunasal migrasyon ve 
bunun geçit bölgeleri hakkında daha çok bilgi sahibi olacağız. 

Bu lokalitede daha önce Choerolophodon, Hipparion, Palaeotragus ve 
Helladotherium fosilleri ele geçmiştir. Şimdi bunlara Palaeoreas linder-
mayeri Gaudry ve Gazella deperdita Gervais’de ilâve edilmiştir. Bu son iki 
tür step faunası gurubuna attir. Bölgenin stratigrafik durumu yeni bulun-
tuların da eskilere ilâvesiyle daha ziyade kesinleşmiştir. Bu bakımdan, bu 
buluntular Çanakkale için çok önemlidir. Külâhlıayağı lokalitesi, bu bulun-
tularla Ponsiyen’in (Alt Pliosen) orta katını kesin olarak temsil edebilmek-
tedir. 

ABSTRACT: In 1968, the team of vertebrate Paleontology of M.T.A. 
discovered a part of a cranium and some horn-cores of Gazella deperdita 
Gerxmis (Syn. G. brevicornis), several horn-cores of Palaeoreas linder-
mayeri Gaudry and a many Mammalian fossil remains in Külâhlıayağı site 
of Gülpınar (Çanakkale). 

Numerous specmens of Palaeoreas lidermayeri Gaudry and Gazella 
deperdita Gervais was found m the exploration and excavation of the dif-
ferent place of Anatolia until to day. The first discovering of Gazella deper-
dita Gervais and Palaeoreas litodermayeri Gaudry in Dardanelles province 
is very important for the stratigraphie correlation of this site with Anatolia 
localities and the other sites in Europe and Asia. Thus, we will have much 
knowledge for faunal migration and the region of dispersion between 
Gülpınar and the other localites of Anatolia, Asia and Europe. 



78

Formerly, Choerolophodon, Hipparion, Palaeotragus and Helladothe-
rium was found on this region. Now, Palaeoreas lindermayeri Gaudry and 
Gazella deperdita Gervais have added to these Mammaliam fauna. The 
last two specks belong to steppe fauna. The stratigraphic position of the 
locality had been clearly outlined by adding the new evidence to the early 
fauna. For this reason, these two fossils are very much important for Dar-
danelles. 

These fossils indicate for this locality an age of middle level of Pon-
tian (lower Pliocene).

GİRİŞ 
Gülpınar'ın Külâhlıayağı mevkiindeki fosil yatağı tüfit, kalsit ve 

kil ihtiva etmektedir. Burada ele geçen Palaeoreas lindermayeri 
Gaudry ve Gazella deperdita Gervais (Syn. G.brevicornis) türleri, 
Anadolu ile Balkanlar ve dolayısıyle Avrupa arasında tür birliğinin 
kurulmasında büyük önemi haizdir. Bu bakımdan şimdiye kadar 
Pliosen'de Anadolu ile Yunanistan ve dolayısıyla Avrupa arasında-
ki karasal bağlantının sadece Ege bölgesiyle sağlandığı bilinmek-
teyken bu araştırmamız ile Avrupa ve Anadolu Arasındaki karasal 
bağların Pliosen'de Çanakkale bölgesinde de gerçekleşmiş olduğu 
görülmektedir. Akartuna'dan (1950) öğrendiğimize göre bölgenin 
NW'sında yer alan İmroz adasında Andrews tarafından bulunup 
(lokalitesi belli değil) 1918 yılında neşredilen Tetrabelodon penteli-
cus ile Georgalas'ın 1926 daki neşriyatıyle Kefallos'un 60-70 metre 
kalınlığındaki gre, marn münavebeli serisinde ele geçen Rhinoceros 
sp. ilginç bulunmaktadır. Böylece, gerek Avrupa'dan doğuya doğru 
olan ve Türkiyeyide içine alan ve gerekse Asya'dan gelip Anadolu 
kanalı ile Avrupa'ya ulaşan Memeli faunasının migrasyonlarında 
sadece Ege bölgesi değil en azından onun kadar Çanakkale bölgesi 
de önemli rol oynamış bulunmaktadır. 

Palaeoreas lindermayeri. Gaudry Türkiye'de ilk defa Malik Na-
fiz (1933) tarafından Küçükçekmece'de keşfedildi. Ayrıca, bu türün 
şimdiye kadar Mont Léberon, Pikermi, Samos ve Maragha'da bulun-
muş olduğunu Gaudry (1862-67), F. Major (1891), Pugrim-Hopwo-
od (1928), Arambourg-Piveteau (1929), Melentis (1970) ve Gentry 
(1971) den öğreniyoruz. 

Gazella deperdita Gervais (Syn. G. brevicornis) ise ilk defa 
Ayaş'ın İlhançay köyünde Prof. Thenius (1949) tarafından bulundu. 
Aynı fosili, Prof. Şenyürek (1951,1952), Ankara yakınındaki Gökdere 
(Elmadağ) mevkiinde ve sonra Prof. Ozansoy (1957) Sarılar (Anka-
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ra) köyünün Çobanpınar mevkiinde keşfetti. Ayrıca; Prof. Ozansoy 
bu türün Kırşehir'in Gökeşme1 ve Yozgat'ın Karaşakir2 köylerinde 
bulunduğunu tesbit etmiştir. Nihayet aynı tür tarafımızdan (Tek-
kaya, 1S70) Yassıören (Ankara) köyünün Orta Sinap lokalitesinde 
bulundu.

      Sistematik Etüt
Takım (Ordo)  : Artiodactyla Owen, 1848
Üst- Familya  : Bovoidea Simpson, 1931
Familya   : Bovidae Gray, 1821
Alt-Familya  : Bovinae Gill. 1872
Cins (Genüs)  : Palaeoreas Gaudry, 1861
Tür (Espes)  : Palaeoreas lindermayeri Gaudry

Tür tanımlaması
Boynuzlar büyük, kuvvetli derecede geriye meyilli fakat kıvrık ol-

mayıp orta derecede değişkendir. Spiral olarak bükülen boynuzların 
biri önde diğeri arkada iki kareni mevcuttur. Ön karen arka karenden 
kuvvetli olup boynuzun ön yüzüne doğru döner. Boynuzun spiral tur 
hızı ikiye yakındır. Boynuz kesiti ise daireye yakındır. 
Materyel 

Üç adet boynuzdan ibarettir. Orbitlerin hemen üzerinden kırıl-
mış olan boynuzlarda, tam olmamakla beraber, fossa post-orbitalis 
mevcuttur. Boynuzların, biri önde diğeri arkada olmak üzere iki ka-
reni vardır. Bu karenlerin bazı kısımları bozulmuştur. Böyle olmakla 
beraber takip edilebilmektedir. Ayrıca, boynuzlar uç kısımlarına ya-
kın yerlerinden kırıktır. 
Horizon 

Ponsiyen (alt Pliyosen) orta seviye. 
Tanıtım 

Boynuzlar spiral olarak bükülmektedir. Ön ve arka karenler nis-
beten aşınmış ise de ön karenin daha kuvvetli olduğu görülmekte-
dir. Ön karen içerden başlayıp boynuzun ön yüzüne doğru döner. 
Boynuzun iç ve dış yüzündeki konkavite hemen hemen eşittir. Boy-
nuzun spiral turu azdır.

(1) Prof. Ozansoy (1956) Kırşehir-Kaman-Acıöz-Gökeşme memeli faunası, M.T.A. 
Rapor No: 3, Neşredilmemiştir. 
(2) Prof. Ozansoy (1957) Yozgat-Boğazlıyan-Karaşakir memeli fosilleri M.T.A. 
Rapor No: 14, Neşredilmemiş.. 
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Karşılaştırma                                                                                
Gülpınar'ın Külâhlıayağı mevkiinde bulduğumuz Palaeoreas lin-

dermayeri numunesi ile aynı türün M.T.A. Müzesindeki mulaj olan 
numunesi üzerinde alınan ölçülerden, M.T.A. Müzesindeki mulaj 
numunenin biyometrik olarak daha büyük olduğu görülmektedir 
(Çizelge:I ve II, Şekil. I). 

Melentis'in (1970) bildirdiğine göre, Atina ve Pikermi'deki numu-
nelerin boynuz kaidelerinde alınmış olan ön-arka çap ile iç-dış çap 
hemen hemen aynıdır (Çizelge II). Bu ölçüler Gürpınar numunemi-
zin ölçülerinden çok farklıdır. Ayrıca, Gaudry (1862-67) tarafından 
çizilen Palaeoreas lindermayeri türüne ait boynuz kesiti üzerinde 
aldığımız ölçülere göre bu numunenin boynuz ölçülerinin ön-arka 
ve iç-dış çapları, Atina, Pikermi ve M.T.A. Müzesindeki mulaj numu-
nenin ölçülerinden daha çok Gülpınar numunesine yakındır. Diğer 
taraftan Gentry (1971), Samos'ta bulunmuş olan Palaeoreas lin-
dermayeri boynuz numunesine ait biyometrik ölçüler (Çizelge. II) ile 
Gülpınar Palaeoreas lindermayeri boynuz numunesinin biyometrik 
ölçüleri arasında büyük bir fark bulunmaktadır (Çizelge. II). 

Prof. Ozansoy (1957, 1965) tarafından Ankara'nın Yassıören 
köyündeki Sinap serisinde bulunan Palaeoreas elegans Ozansoy 
ve Palaeoreas brachyceras Ozansoy türleri ile Gülpınar'da ele ge-
çen Palaeoreas lindermayeri Gaudry türü arasında biyometrik ve 
morfolojik yönden büyük bir yakınlaşma mevcuttur. Palaeoreas lin-
dermayeri boynuzunun Palaeoreas elegans ve Palaeoreas brachy-
ceras boynuzlarından daha yuvarlak olduğu da biyometrik ölçüler-
den (Çizelge. II) çok açık olarak anlaşılmaktadır. Böylece biyometrik 
sonuçlar bize, Anadolu Palaeoreas tür temsilcilerinin Avrupa ve Ege 
bölgesindekilerden daha narin bir yapıya sahip olduklarını göster-
mektedir. 

Tür Dağılımı 
Bugünkü bilgilerimize göre, Ponsiyen (s. 1) boyunca Palaeore-

as genusunun Anadolu'da üç türle teşkil edilebilmiş, buna mukabil; 
Avrupa, Ege bölgesi ve İran'da sadece Palaeoreas lindermayeri'nin 
bulunmuş olması bu cinsin türlerinin, Anadolu'yu içine alan bir böl-
gede zuhur ettiğini göster- mektedir. Orta Sinap serilerinin Gülpı-
nar'dan daha yaşlı olduğunu da nazarı dikkate alırsak bu görüşün 
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daha çok kuvvet kazandığı kendiliğinden ortaya çıkar. Böylece, 
Palaeoreas lindermayeri’nin Avrupa'da Mont Léberon'dan doğuya 
İran’a kadar ulaştığı bugün bir gerçek olarak bilinmekteyse de bu 
dağılımın daha çok Ege ve Batı Anadolu'ya şamil olduğu görülür. 

Alt-Familya  : Antlopinae Baird, 1857 
Cins (Genüs)  : Gazella De Blainville, 1816 
Tür (Espes)  : Gazella deperdita Gervais 

Tür tanımlaması 
Boynuz geriye orta derecede kıvrık olup hiç bir zaman bükül-

mez. Boynuz yüzü, uzunluğuna az çok devamlı sulcus'larla örtül-
müştür. Boynuzun dış yüzü yassıdır. Boynuz kesiti dış yüzü basık 
opaldir. Foramen supra orbitalis basık, derin ve çukurdadır. Boynu-
zun arkasındaki derin sulcus çok karakteristiktir. 
Materyel 

Altı boynuz ve bir kafa parçasından ibarettir. Bu kafa parça-
sında cranium viscerale ve boynuzlar bulunmamaktadır. Cranium 
cerebrale'ye ait os frontale'nin çok küçük bir kısmı vardır. Sutura 
parieto-frontalis çok belirgindir. Os pariatale tamdır. Sutura parie-
to-occipitalis kısmen görülmektedir. İzole boynuzların ise fossa 
orbitalis'lerinin bir kısmı mevcuttur. Bu boynuzların uç kısımları kı-
rıktır. 
Tanıtım 

Boynuzlar geriye kıvrık olup dış yüzü basık, iç yüzü ise konveks-
tir. Boynuzların iç ve dış yüzlerinde zayıf sulcus'lar varsa da en de-
rin sulcus'lar boynuzun ön ve arka kısmındadır. Boynuz kesiti dış 
yüzü basık bir ovali andırmaktadır. Boynuz kaidesi kısadır Fossa 
orbitalis'ler kapalı ve derindir. Foramen supraorbitalis'ler derinde 
ve bir kanal içindedir. Fossa post-orbitailis'ler az derindir. 

Cranium'a ait bipariatal uzunluk 41.20 mm., bipariatal genişlik 
ise 54.20 mm. olarak ölçülmüştür (Şekil 2).

 
Karşılaştırma 

Gülpınar'da ele geçen Gazella deperdita Gervais (Syn. G. brevi-
cornis) ait boynuz numunelerinin Orta Sinap'ta bulduğumuz Gazel-
la deperdita n.var. (Tekkaya, 1970) olarak adlandırdığımız boynuza 
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çok benzemektedir. Yalnız, ikisi arasında boynuz üzerinde sadece 
varyasyon gösteren belirtiler vardır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz: Orta 
Sinap'taki Gazella deperdita n.var. boynuzunun iç ve dış yüzün-
de hiç sulcus yoktur. Halbuki Gülpınar'da ele geçmiş olan Gazella 
deperdita boynuzunda zayıf dahi olsa iç ve dış yüzlerde sulsuclar 
vardır (Şekil. 3 ve 4). Bunun dışında kalan morfolojik ve boynuz for-
muna ait özellikler her iki numunede de birbirinin aynıdır. 

Diğer taraftan; Hooijer (1945), Gassella schreuderae boynu-
zunun geri kıvrık olup boynuz yüzlerinde uzunluğuna ve derin çu-
kurlar bulunduğundan ve boynuz kesitinin ovali olup boynuzların, 
orbitlerin üçte bir gerisinde yer aldığından bahseder. Halbuki; son 
araştırmalarından birinde Heintz (1971), bu türün Gazella deper-
dita'ya morfolojik olarak çok benzediğini ve ikisinin aynı tür gibi 
düşünülmesinin gerektiğine inandığını belirtmektedir. Bizde bu fikri 
desteklemekteyiz. 

Gazella gaudryi Schlosser boynuzu hafif olarak geriye kıvrık 
olup boynuz kesitide daireseldir. Bu iki tür boynuzlarının kesiti ba-
kımından birbirinden ayrılır. Çünkü, Gazella gaudryi Schlosser'in 
boynuz kesitinin dış yüzü basık ovaldir. 

Pilgrim-Hopwood (1928)), Gazella mytilinii Pilgrim'in boynuzla-
rının geriye kıvrılırken hafif dışa döndüğünden, boynuzların birbiri-
ne paralel olup bunların orbitlerin arka yarısında yer aldığından ve 
boynuz kesitinin oval olduğundan bahseder. Gülpınar'daki Gazella 
deperdita ile bu tür arasında, boynuz kesitinin oval oluşu ve boy-
nuzların geriye kıvrık bulunuşundan başka hiç bir karakter bu iki 
türü birbirine yaklaştırmamaktadır. 

Gülpınar'da bulunmuş olan Gazella deperdita Gervais boynuz 
numunelerinin biyometrik karşılaştırmasından, (Çizelge. III ve IV) 
bunların en çok Gökdere numunelerine yaşlaştığı görülmektedir. 

Arambourg-Piveteau (1929), Gazella bailloudi Arambourg ve 
Piveteau'nun boynuzu orbitlerin üçte bir gerisinde yer almaktadır. 
Boynuzlar frontaldan dik olarak yükselir. Boynuz yapışma nisbetle 
fossa orbitalis çok büyük ve dışa fırlaktır. Kanaatimizce bunun yeni 
bir Gazella türü olduğu tartışma konusu olabilir. 

Tür Dağılımı 
Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonunda Ponsiyen (s. 1.) 

serilerine ait tabakalarda F. Major (1891), Gaudry (1862-67, 1873), 
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Pavlow (1914), Pilgrim-Hopwood (1928) ve Arambourg-Piveteau 
(1929) tarafından Gasella deperdita Gervais'in Avrupa'da Concud 
(İspanya), Mont Léberon, Croix-Rousse (Fransa), Baltavar (Maca-
ristan), Pikermi, Selanik ve Samos (Yunanistan), Taraklia ve Ben-
dery (Romanya) ve Ukranya'da da ele geçtiğinden bahsedilir. 

Türkiye'de Gasella deperdita Gervais, Thenius (1949) tarafından 
Ankara-Ayaş-İlhanköy'de, Şenyürek (1952) tarafından da Anka-
ra-Elmadağ-Gökdere mevkiinde bulundu. Ayrıca, bu türü Ozansoy 
(1957, 1965) Ankara-Ayaş-Evci köyündeki Çobanpınar mevkiinde 
keşfetti. Yozgat'ın Karaşakir ve Manisa'nın E. Develi köylerinde de 
bu türün mevcut olduğunu Prof. Ozansoy bildirmektedir. Gazella 
deperdita Gervais'e Orta Sinap serilerinde ise tarafımızdan (Tekka-
ya, 1970) rastlanmıştır. 

SONUÇ 
Gülpınar'ın Külâhlıayağı mevkiinde daha önce yapılan araştır-

malar ile bazı Memeli fauna temsilcileri tesbit edilmişti. Son ola-
rak bunlara Palaerogeas lindermayeti Gaudry ve Gasella deperdita 
Gervais'de (Syn. G. brevicomis) katılmış bulunmaktadır. Böylece bu 
son buluntular bu lokalitenin yaşının daha kesin olarak tesbit edil-
mesini sağlamıştır. 

Esasen Anadolu'nun Asya ve Avrupa karasal bağlantısındaki 
önemli yeri göz önüne alınırsa, Memeli faunasının migrasyonunda, 
neden Asya ve Acrupa cins ve tür birliğinin sağlanmasında Anado-
lu’nun birinci derecede rol oynadığı ortaya çıkar. 

Palaeoreas lindermayeri Gaudry'nin sadece Yunanistan, Ege 
bölgesi, Anadolu ve İran'da ele geçmiş olması ve daha ziyade Ana-
dolu'da birden fazla türle temsil edilebilmiş olması çok ilginçtir. 
Fikrimizce Anadolu'yu içine alan bir bölge bunların anavatanı olsa 
gerektir. 

Gazella deperdita Gervais ise Anadolu'da bir çok yerde ele geç-
miştir. Bu türün Avrupa'dan İran'a kadar Anadolu'yu içine alan bir 
sahada bulunmuş olması Avrupa-Asya memeli tür skalasının ta-
mamlanmasına yardımcı olmaktadır. Burada önemli olan, Anadolu 
Memeli faunası temsilcilerinin gerek Asya'dan Avrupa'ya ve gerekse 
Avrupadan Asya'ya doğru göç ederken Çanakkale bölgesinde ya-
şamış olmalarının tesbitidir. Bu bakımdan bu iki türün bu lokalitede 
ilk defa ele geçmiş olması bu yönden ayrı bir değer taşımaktadır.
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