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Jeolojik zaman içerisinde belirli bir hayvan grubu 

yaygın hale geçer ve tür sayısı bakımından büyük bir 
açılım göstererek çoğalır. Dünya'da yaşadığı tahmin 
edilen 2.000.000 hayvandan 1.200.000'ini bünyesinde 
bulunduran eklembacaklılar (Arthropoda) dalına ait 
hayvanlar bugün için atmosferin belirli 
katmanlarından deniz tabanına ve toprağın çeşitli 
zonlarına kadar her yere yayılmışlardır.

Hayvanlar aleminin en geniş grubunu oluşturan bu 
canlılarda vücut uzun ve halkalardan (segment) yapılı 
ve yanal simetrilidir. Prekambriyen'de (540 milyon yıl) 
ortaya çıkarak günümüze kadar gelen ve çeşitli 
fosiller veren eklembacaklılar dalının en önemli 
özelliği, kitin bileşimli organik bir madde olan 
'kutiküla' adı verilen çok sert bir kabuk veya dış 
iskeletle örtülü olmasıdır. Bu kabuk hayvanı bir 
kalkan gibi dış etkilerden ve düşmanlardan korur. 
Kitin ve kalker bileşimli olan bu sert iskelet hayvanın 
hareket edebilmesi için vücut halkaları arasında 
incelmiş ve zamanla gelişerek esneklik kazanmıştır.
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Yumuşak vücuda yer yer kaslarla bağlı olan bu 
iskeletin sert olan dış tabakası hayvan gelişirken 
düşer, alttaki yumuşak tabaka yavaş yavaş büyür ve 
sertleşir. Böylece eklembacaklıların üyeleri de bir 
çeşit kabuk değiştirmiş olur.

Gerçekleşen evrim süreci içinde eklembacaklıların, 
yüzeyde sürünen denizel halkalı solucanlar 
grubunun ilkel formlarından ya da onlarla ortak bir 
atadan türediği düşünülmektedir (1). İlk çıkan ve 
gelişmeye başlayan eklembacaklılar denizeldir. 
Günümüzde ise denizde, karada, havada, göl, lagün, 
akarsu ortamlarında yayılmış aydınlık veya karanlık 
ortama uyan tipler geliştirmişlerdir. Jeolojik devirler 
boyunca yaklaşık 540 milyon yıl öncesinden 
itibaren yaşayıp, her çeşit ortamda bulunan 
eklembacaklıların günümüz örnekleri içinde; çok 
çeşitli ve çok büyük bir grup olan böceklerin yanı 
sıra, ıstakoz, yengeç, karides, kırkayak ve çiyan gibi 
hayvanlar sayılabilir p).

Omurgasızlar paleontolojisi içinde çok önemli bir 
yeri olan eklembacaklılar dalının bazı fosil 
üyelerinde (ilkel eklembacaklılar: Trilobitier) ve 
fosil veya güncel böceklerde de vücut, genel olarak 
baş, göğüs, karın (veya kuyruk) bölgesi olarak üç 
kısımdan yapılmış olup, vücuttaki her bir halkada 
bir çift ayak bulunur P). Canlı çeşitliliğinin artmaya 
başlamasıyla birlikte, biyolojik evrim süreci içinde 
özellikle, jeolojik devir olarak en yaşlı fosili Geç 
Karbonifer (323-290 milyon yıl)'de bulunan 
önayaktılar (Decapoda) takımı en gelişmiş ve en 
büyük kabukluları kapsar. Özellikle Jura devrinde 
(206-144 milyon yıl) ve 

göğüs bölgesi birleşmiş halde olduğundan vücudarı 
trilobitlerden ve böceklerden faklı olarak 
sefalotoraks ve abdomen olmak üzere iki kısımdan 
oluşmuştur (4). Baş bölgesi (sefalotoraks); göğüs 
halkalarının (segmentlerinin) tümüyle (8 halka) sırt 
tarafında kaynaşmasıyla meydana gelmiştir. Bacak 
kaidesinin üzerinde solungaç boşluğunu örtecek 
şekilde gelişen kitin bileşimli sert yapılı karapaks 
bölgesi bulunur(1,5). Başta bir çift saplı bileşik göz ve 
anten vardır. Ağız üstten ve alttan enine plakalar ve 
karapaksla çevrilmiştir. Bunların dizilişleri hayvanın 
beslenme esnasında kesme ve öğütmeye uygun 
şekildedir. Göğüs üyelerinin beş çifti bacak ödevi 
görmektedir ve o şekilde farklılaşmıştır. Bacakların 
ucu kıskaçlıdır. İlk çifti kuvvetlice gelişmiş, büyük 
bir kıskaç taşır, çoğunlukla bu üyeye kıskaç veya 
makas (keliped) denir. Yengeçlerde ön tarafta 
bulunan yürüme bacaklarının ilk çifti her zaman 
makaslıdır. Göğüs kısmının son çift üyesi olan 
yüzme bacakları, yengecin yüzmesini sağlamak 
amacıyla yürüme bacaklarından farklı olarak 
gelişmiştir (Şekil 1).

Abdomen bölgesinin şekli, büyüklüğü ve kullanış 
tarzı çeşitli önayaklı gruplarında farklıdır. 
Brachyura Alt Takımı'nın bir üyesi olan yengeçlerde 
de hiç kuyruk yüzgeci yoktur, dar yada geniş bir 
plaka halinde karın tarafına doğru kıvrılmıştır. Ayrı 
eşeyli bir üreme ve gelişme sistemine sahip olan 
yengeçlerin erkeklerinde abdomen dar ve sivri uçlu, 
dişilerinde ise geniş yapılıdır (Şekil 1)(1).

sonrasında çok büyük bir 
gelişme gösteren ve buna bağlı 
olarak çeşitli cins ve türler 
veren önayaklı takımı içinde, 
günümüze kadar yaşayan 
yengeçler geniş bir yer 
tutmaktadır(4>.

Genel Olarak Yengeçler

Yengeçlerin de içinde bulun
duğu kabuklular (Crustacea) 
sınıfının üyelerinde ise baş ve Şekil 1. Erkek ve dişi yengeçlerin başlıca vücut yapılan



Genel olarak yengeçler denizde yaşamaktadır. Az 
bir kısmı tatlı ya da acı sularda bulunur. Çoğu bentik 
olmasına rağmen, gelişme evrelerinde genelde 
başkalaşım gösteren yengeçlerin sadece larvaları ve 
bazı türleri pelajiktir. Daha çok bitkisi bol olan 
kayalık yerlerde ve çamuru bol kumlu zeminlerde 
bulunurlar. Bir çok türü yırtıcı olan yengeçlerin 
omnivor (etçil ve otçul), karnivor (etçil) ve leşçi 
olanları da vardır. Çoğu canlı avlanan yengeçler 
balıklara ve amfibilere saldırırlar. Ayrıca yengeçlerin 
arasında kannibalizm yani yamyamlık da oldukça 
yaygındır. Bu hayvanların birçoğu da algler ve 
bitkisel maddelerle beslenirler (Şekil 2)<1,4,6).

Şekil 2. Sahilde leşçil beslenen yengeçleri konu alan 1895yapım 
tarihli bir gravür, (Brehm'den renklendirilmiştir) n

Avını antenleri ile saptayan yengeç, kelipedleri ve 
kıskaçlı ayakları ile avını yakalar ve ağzındaki kesici 
plakalara ileterek, orada uygun parçalara böler. 
Kıskaçlarının alt kısmı hareketli, üstteki ise 
hareketsizdir <1,4). Örneğin; Eriphia smithii türü 
denizel bir yengeç karındanbacaklı (gastropod) 
kavkısını sıkıca tutarak büyük ve kuvvetli sağ 
kelipedin kavkı üzerine yaptığı baskıyla kavkıyı ezer 
veya kıskaçları ile kavkıyı parçalara bölerek 
yumuşak kısma ulaşana kadar soyar. Yengeçler 
geliştirdikleri bu yöntemi sadece gastropod 
kavkıları üzerinde değil örneğin yassısolungaçlı 
(pelecypod) sınıfı üyelerinde de iki kabuk arasını 
açarak veya kırarak yumuşak kısma ulaşırlar. 
Özellikle kavkı üzerindeki kırılma ve çadak izleri 
hayvanın bu şekilde davrandığını bize gösterir t8,9). 
Yengeçlerin avlanmak ve beslenmek için 
kullandıkları güçlü kıskaçları, aralarındaki sosyal 
ilişkilerde de ön plandadır. Özellikle, yaşam 

alanlarını başka bir erkek yengeçle paylaşmak 
istemeyen yengeçlerin güçlü ve oldukça gelişmiş sağ 
kıskaçlarını bir silah olarak kullandıkları gözlen
miştir (10). Genellikle kum ve çamurların üzerinde, 
bazen bacakları ve gelişmiş üyeleri ile çukur kazarak 
onların içinde yaşarlar.

Jeolojik devir olarak en çok Geç Kretase'den (99-65 
milyon yıl) sonra gelişmiş ve Tersiyer'de (65-2 
milyon yıl) büyük bir yayılım göstererek farklı 
familyalara ayrılmış yengeçler, fosil olarak da 
sedimanter birçok arazide görülebilmektedir. 
Özellikle Kretase-Tersiyer sınırında meydana gelen 
toplu yok olma olayından sonra birçok familyası 
yok olmadan kurtulan, yengeçlerinde içinde 
bulunduğu önayaklı takımı, Eosen'de çok büyük bir 
gelişme göstermiştirC11).

Almanya'da kömür ocağından çıkan örnekler, 
paleontologlara yengeçlerin yaşam ortamları ve 
yaşama şartları konusunda geniş bir bilgi sunar. 
Kömür ocağındaki çalışmalar sırasında Eosen yaşlı 
linyit damarları içinde Coeloma (?) helmstedtense 
türü yengeç fosili bölgenin Eosen zaman aralığında 
yengeçlerinde iyi bir şekilde uyum sağladığı bol 
bitkili durgun bir süreç geçirdiğinin işaretini 
vermektedir(12).

Eosen'den sonra, özellikle Erken Neojen 
döneminin (23-16 milyon yıl) sığ denizel 
ortamlarında da yengeç fosillerine sık 
rastlanılmaktadır. Günümüzde nasıl herhangi bir 
yengeç türünün yaşadığı ortamda diğer farklı 
denizel omurgalı ve omurgasız canlı toplulukları 
yaşıyorsa, bulunan fosil kayıtları ile paleontolojik 
bulgular bize bugünkü yaşam ortamına çok benzer 
bir ortamında jeolojik devirlerin eski denizlerinde 
yaşandığını göstermektedir. Örneğin; Erken 
Miyosen (23-16 milyon yıl) devrinde bulunan 
Portunus cinsi yengeç fosili ile birlikte yassı- 
solungaçlı ve karındanbacaklı fosillerinin yanısıra, 
denizel kaplumbağa, köpekbalıkları, gibi birçok 
canlı topluluklarının fosil kayıtları bize bu birlik
teliği kanıdar<13,14).



Yozgat-Yerköy Bölgesi

Bu çalışmaya konu olan yengeçler Orta 
Anadolu'nun en önemli havzalarından biri olan 
Çankırı-Çorum havzası içinde yer alır. Yozgat İli, 
Yerköy İlçe'nin yaklaşık olarak 10-15 km güneyinde 
Pöhrenk Köyünün 1 km kuzeydoğusunda bulunur 
(Şekil 3).

Yoncalı Formasyonları içinde yer alan Kocaçay 
kireçtaşı birimlerinde yengeç fosilleri bulunmuştur 
(Şekil 5). Yapılan paleontolojik çalışmalar ışığında 
bulunan yengeç fosillerinin Erken Lütesiyen (49-45 
milyon yıl) yaşlı Harpactocarcinus sp. cinsi olduğu 
tespit edilmiştir (Şekil 6). Daha önce birçok jeolog 
tarafından bu alanlarda yengeç fosillerine

rastlanılmış fakat fosil 
üzerinde bir çalışma 
yapmamışlardır. Bu 
çalışma ile bulunan 
yengeç fo silleri 
üzerinde ilk defa 
paleontolojik bir çalış
maya gidilerek, ör
nekler Harpactocar
cinus cinsi olarak 
tanımlanmıştır.

Şekil 3. Çalışılan bölgenin arauı modeli ve fosil noktası

Yozgat-Yerköy-Çiçekdağ havzasında yüzeyleyen 
Lütesiyen yaşlı oluşuklar kristalin temel veya Geç 
Kretase volkanik serisi üzerine transgresif olarak 
gelir. Gelişen volkanizmanın ürünleri olan 
volkanik ve kristalin temel üzerinde, bölgenin 
güneyinde gri renkli kumtaşı-marn ve kiltaşından 
oluşan İncik Formasyonu yer alır. Bölgenin 
kuzeyine doğru gidildiğinde, özellikle Yozgat-

Şekil 4. Yozgat-Yerköy bölgesinin genelleştirilmiş stratigrafik 
dikme kesitifl(>

Yerköy yolu boyunca yüzeyleyen Orta Eosen 
(Lütesiyen) yaşı veren volkanik fasiyeste gelişen 
oluşuklar, kumtaşı, kumlu kireçtaşı, marn 
litolojilerinden oluşan Yoncalı Formasyonu 
tarafından üzerlenir. Alt-Orta Eosen yaşlı İncik 
ve Yoncalı formasyonlarının içinde Kocaçay 
kireçtaşı da bulunmaktadır. Bu formasyonların 
üzerine ise, bölgenin kuzeyine doğru yer yer Orta 
Miyosen yaşlı genelde kil-marn-şeyl ve silt- 
taşmdan oluşan Bozkır ve Kızılırmak For
masyonları uyumsuz olarak gelir (Şekil 4)(15,16).

Yozgat Yerköy civarında Pöhrenk Köyü ile 
Bezirgan mevkii arasında yapılan arazi çalışması 
sırasında Orta Eosen yaşını veren, İncik ve

Şekil 5. Yozgat-Yerköy civarında yengeçfosillerinin bulunduğu 
Eosenyaşlı sedimanter birimlerin arayi. görüntüsü



Cins düzeyinde tespit edilen yengeç 
fosilleri, Dünya'da da daha önce 
Eosen arazilerinde bulunmuş yengeç 
fosilleri ile paleontolojik ve 
stratigrafik konum bakımından 
uygun özellikler göstermektedir. Dar 
ve konveks şeklini almış oldukça 
geniş sırt bölgesi, karın tarafında 
silindir şeklini almış halkalar son 
derece belirgindir (Şekil 7). Oldukça 
iyi durumda bulunmuş yengeç 
fosillerinin bütün belirleyici vücutsal 
yapıları genel olarak korunabilmiştir. 
Özellikle bulunan fosillerin cins ve 
tür tayini için önemli olan, dişi veya 
erkek yengeç ayrımında bakılması 
gereken abdomen bölgesi ile sert ve 
koyu renk almış kıskaçları oldukça iyi 
korunmuştur (Şekil 7)(4,17).

Sınıf Crustacea Pennant. 1777 
Takım : Decapoda Latreille, 1803 

Alt Takım : Brachura Latreılıe. 1802 
Bölüm : Heterotremata Guınot, 1977

Üst Familya : Xanthoidea MacLeay, 1838 
Familya Zanthopsidae Via. 1959 

Cins : Harpactocarcınus A Milne Edwards. 1862

2 cm

Harpactocarcınus sp. cinsinin sırt tarafının ölçümsel değerlen (mm)

Örnek numarası Y1 G 1 G2 G3 G 4

5074 30.0 16.5 39 0 19.5 12.0 10 5

Şekil 6. Harpactocarcınus sp. cinsi yengeçfosil örneğinin sistematik paleontolojide
ki yeri ve ürerinde yapılan ölçümler (Y 1 Maksimumyükseklik,Y 2:En 
geniş vücut parçasından olan yükseklik, G 1 '.Maksimum genişlik, 
G 2ılkı göy ryuğu arasındaki mesafe, G 3:1 ki göy arası mesafe, 
G 4:Sırt arkasının uyunlugu)

Şekil 7. Yoygat-Yerköy bölgesi Uitesiyenyaşlı Kocaçay kireçtaşı biriminde bulunan Harpactocarcinus sp. yengeçfosillerinin sırt, 
karın ve önden görünüşü (yengeçlerin ilk ikisi erkek, sonuncusu dişidir)



Neden Öldüler ?

Günümüzde de denizel yengeçler çok sığ ortam 
koşullarında yaşayabilmektedir. Yozgat çevresinde 
bulunan yengeç fosilleri stratigrafik olarak Erken 
Lütesiyen yaşında olup daha üst seviyelerde 
rastlanılmamıştır. Bölgede yapılan arazi çalışması 
sırasında yengeçlerle aynı ortam koşullarını 
paylaşan değişik omurgasız fosil örneklerine de 
rastlanılmıştır. Yassısolungaçlılardan Spondylus, 
karındanbacaklılardan Pleurotomaria cinsi mollusk 
fosilleri ile birçok ekinit ve foraminiferlerden 
nummulit örnekleri de tespit edilmiştir(18,19,20). Erken 
Lütesiyen kireçtaşları içinde bulunan yengeç 
fosillerinin daha erken yaşlı sedimanter yapıların 
içinde bulunmamasının sebepleri bize yengeçlerin 
ölüm nedenlerinin ipuçlarını da verebilir.

Yengeçlerin yaklaşık ömürleri 2-10 yıldır. Deri 
değiştirme ile erginliğe ulaşmaları, ömür 
uzunluğuna ve büyüklüğüne bağlı olarak 1-12 aydır. 
Günümüz yengeçlerinde gözlenen bu yaşam 
özellikleri fosil yengeç örneklerinin vücut yapılarına 
ve özelliklerine bakarak karşılaştırmak fosil 
çahşmaları ile yaklaşık olarak aynı davranışları gös
terdikleri düşünülmektedir(1).

Yaşam evrelerinde, günün saaderine ve güneş 
ışığına göre, bekri! bir şekilde dikey göç etme 
içgüdüsüne sahip olan yengeçlerin uyum sağlama 
açısından zorlanacakları ortamların başında derin 
deniz gelmektedir. Özellikle Senozoyik'de, yapılan 
izotop çahşmalarıyla da desteklenen ve Erken 
Eosen'de başladığı tesbit edilen deniz seviyesindeki 
değişimlerin, Türkiye'yi de içine alan çok geniş bir 
alanda etkili olduğu düşünülmektedir (21>. Erken 
Lütesiyen katı boyunca oldukça sığ ve algk bir 
denizde yaşamını sürdürmüş olan yengeçlerin, Orta 
Lütesiyen'e doğru derinleşen su dolayısıyla yaşam 
alanları sınırlanmış ve oldukça dar bir alanda 
hayatta kalabilmeye çahşmışlardır. Daha sonra 
derin bir deniz görüntüsünü alan bölge içinde ise 
yengeçler daha fazla derin su koşullarına uyum 
sağlayamayıp, ölmüşlerdir. Bölgenin tektonik yapısı 
veya denizin ilerlemesi ile derinleşen su yüzünden 
hayatlarını kaybeden yengeçlerin, Erken 

Lütesiyen'den sonraki sedimanter seviyelerde 
bulunmaması da bu görüşü desteklemektedir.

Ayrıca, iklimin de yengeçler üzerindeki etkisi 
gözardı edilmemelidir. Kretase'den Güncel'e kadar 
ısı eğrisinde dört büyük ana ılıman periyot 
saptanmıştır. Bu periyotlar; Apsiyen-Orta Albiyen 
(121-106 milyon yıl), Turoniyen-Kampaniyen (93
71 milyon yıl), Paleosen-Orta Eosen (65-41 milyon 
yıl) ve Geç Oligosen-Orta Miyosen'dir (28-11 
milyon yıl). Arada bulunan periyodar ise çok soğuk 
ısı bazen de buzullaşma ile karakterize edilmişlerdir 
(“2). Özellikle planktik foraminiferler ve Paleojen 
molluskları üzerinde yapılan iklime dayalı analiz 
çalışmalar da bu verileri destekler (23). Erken 
Paleojen (50-60 milyon yıl) devri boyunca 
atmosferdeki CO2 değişimi ve sonrasında dünya 

genelinde gözlenen, Eosen'de başlayıp Oligosen'e 
kadar devam eden mevsimsel sıcaklıklardaki 
orantısız değişimlerin de, derinleşen su ortamı ile 
birlikte yengeçler üzerinde olumsuz bir etki de 
bulunduğu da varsayılır (24,25,26). Genel görüş Eosen 
döneminde, hidrotermal aktiviteye bağlı olarak CO2 
ve CH4 gibi sera etkisi yapan gazların deniz tabanına 
yayılması sonucu iklimsel bir ısınmaya neden 
olduğu şeklindedir. Artan iklimsel ısı, dereceli 
olarak deniz suyunu da etkilemiş ve suyun yoğunluk 
ve tuzluluğunun artmasına sebep olmuştur p7,28,29). 
Yozgat-Yerköy'de bulunan yengeç fosillerinin ani 
yok oluşlarına neden olarak, Eosen döneminde 
gelişen bu olaylara bağlı olarak, gelişen iklimsel 
değişikliklerle birlikte orantısız gelişen ara 
periyotlar ve bölgenin tektonizmaya bağlı fiziksel 
değişimi sonucunda denizin bölgeyi derin bir ortam 
şekline getirmesi düşünülmektedir.

Katkı Belirtme

Yazarlar, bölgenin topografik sayısallaştırma 
modelini yapan Azad Sağlam'a (Ankara Üni
versitesi) yardımlarından dolayı teşekkür eder.
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