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İnönü (KB Ankara) Orta Miyosenindeki Hemicyon
sansaniensis (Ursidae) türünün tanımlanması
ve stratıgrafîk yayılımı

Description and stratigraphic range of Hemicyon sansaniensis (Ursidae) from the Middle Miocene of
inönü (NW Ankara) area

MUSTAFA GÜRBÜZ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ : tnönü 1 fosil yatağının Orta Miyosen yaşlı Anchltherium faunası ile birlikte bulunan, Hemicyon sansanien-
sis türüne ait bir alt çene parçası tanımlanmış ve bu fosil Avrupa'da bulunan diğer Hemicyon türleri ile karşılaştırıl-
mıştır. Ayrıca, İnönü 1 faunasının büyük bir olasılıkla 6 ncı memeli zonuna ve karasal kat anlamında Alt Astarasi-
yen'e katılabileceği tartışılmıştır.

ABSTRACT : A lower jaw fragment belonging to Hemicyon sansaniensis from the Middle Miocene Anchitherium
fauna of İnönü 1 locality is described and compared with the other Hemicyon; species found in Europe. And it is
discussed that İnönü 1 fauna can be a Lower Astaracian in age and placed in mammalian zone 6.
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GİRİŞ

Ankara'nın Kazan Bucağı, Sanlar Köyü înönü yöresi-
nin (Şekil 1) Hipparion'lu düzeylerinden Ozansoy (1957,
1965), Becker - Platen ve diğerleri (1975), topladıkları me-
meli faunalarını tanımlamışlardır. Ozansoy, Hipparion'lu
düzeyleri înfra - Pikermiyen; Becker - Platen ve diğerleri
ise Vallesiyen olarak yaşlandırmalardır. Picford ve Ertürk
(1977) aynı yörenin Anchitheriumlu düzeylerinden topla-
nan Suidae faunasını tanımlamışlar ve bu düzeyleri Genç
Vindoboniyen olarak yaşlandırmalardır. Tekkaya ve arka-
daşları 1977 yılında yaptıkları Paleontolojik kazılarda
işe Anchitherium'lu ve Hipparion'lu bir fauna listesi ver-
mişlerdir.

Türkiye'de ender raslanan H. sansaniensis türüne ait
bir kaç diş Bursa Paşalar'dan toplanmıştır (Schmit - Kitfer
1976). Aynı türün bir alt çene (Mandibula) parçası, înönü
1 yöresinde bulunmuş ve türün Avrupa kökenli olduğu sap-
tanarak, diğer komşu türlerle morfolojik ve odontolojik
karşılaştırması yapılmıştır. Aynı zamanda hangi karasal bi-
yozonun temsilcisi olduğu saptanmış ve Türkiye Biyostra-
tigrafisindeki yeri (Şekil 2) saptanmaya çalışılarak, înönü
1 fosil yatağının karasal kat anlamında Alt Astarasiyen ve
6 ncı memeli zonuna (Mein 1975) katılabileceği tartışıl-
mıştır.

STRATİGRAFİ

Paleozoyik, çalışma alanımızın Güneybatısında, Kara-
lar, îneköy ve dolaylarında açık renkli, granitli şistlerle yü-
zeylenir.

Mesozoyik, geniş alanlar kaplamaz ve Paleozoyikle bir-
likte Kınık, Karalar, îneköy arasında beyaz, sarı ve ince
tabakalı kireçtaşları ve marnlar yüzeyler.

Paleosen, Eosenle birlikte, Kınık Karalar, Paleozoyik
Mesozoyik çekirdeğinin güney yamacına yamanır ve sarı
kumtaşı, konglomera ve bilhassa yeşil marnlar yüzeyler.

Oligosen kırıntılı bir seri olup, Şahlanderenin Ilıca yö-
resinde yüzeylenir. Oligo - Miyosen olarak adlandırılan
kumtaşları ve marnlar Yakupderviş - Karataş, Karkm dağı
üçgeninde yüzeylenir.

Miyosen volkanik serisi Soğucak, Çırpan Köylerinin Ku-
zeyinde geniş alanlar kapsar ve Güneyde gölsel kireçtaşla-
rı ve volkanik seriler diğer formasyonların üzerine taban
konglomerası ile oturur (Erol 1951).

Orta Miyosen yaşlı, kalınlıkları 8 metreye kadar ula-
şan kahverenkli, killi ve kumlu marnların üzerine; yeşil
renkli az karbonatlı, kalsit parçaları içeren çamurtaşları
Sarılar Köyünün Güneydoğusundaki înönü yöresinde yü-
zeyler ve bu birimin üzerine beyaz renkli ve omurgalı fo-
siller içeren marnlar ve beyaz renkli kumtaşları gelmekte-
dir.

Sarılar Köyü İnönü sırtlarında yüzeyleyen, Üst Miyo-
sen yaşlı, kahverengi, beyaz ve gri renkli, kalınlıkları 20
metreye ulaşan çörtlerin üzerine az karbonatlı, kumla ça-
murtaşları gelir; bu düzeylerin üzerine de kahverenkli gev-
şek yapılı ve omurgalı fosilli kumtaşları gelmektedir (Tek-
kaya ve diğerleri 1977).

SİSTEMATİK İNCELEME

Takım CARTSTÎVORA Bowdich, 1821

Aile URSİDAE Gray, 1825
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Hemicyon. sansaniensis Lartet, 1851

(Levha 1, Şekil 1, 2, 3)

1944 Harpaleocyon sansaniensis (Frick), Hürzeler, Şekil la,
2b, 3b, 4b

1949 Harpaleocyon sansaniensis (Frick), Thenius, Şekil 12a,
12b

1955 Hemicyon sansaniensis Lartet, Girsburg, Şekil 1c, İd,
le,5a

1960 Hemicyon sansaniensis Lartet, Antunes, Levha 4, Şe-
kil İla, l ib,

1961 Hemicyon sansaniensis Lertet, Ginsbung, Levha 7,
Şekil la, lb, lc, Levha 8, Şekil 1, 3a, 3b.
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Tanımlama

Örneğimiz ramus'u ve köpekdişi (Canin) kırık bir alt-
çene olup, üzerinde P2 - M2 yi taşımaktadır.

P2 arkaya doğru eğik olup, ikincil tüberkülü yoktur.
Dişin birincil Jüberkülü minenin iç-ön yüzünde kuvvetli-
cedir. Üst (Occlusal) yüzü önden arkaya genişlemektedir.

P3 ün çene üzerindeki konumu düz olup, ikincil tüber-
külü yoktur. Birincil tüberkülü ise minenin ortasında kuv-
vetlicedir.

P4 ün birincil tüberkülü sivri olup, arkaya doğru ha-
fifçe eğiktir. İkincil tüberkülü yoktur ve arka topuğu ge-
nişlemiştir. Parakonid'in arka - iç ayağındaki zayıf singu-
lum, yarımay şeklindedir.

M], aşınmış olmasına karşın yüksek, uzun, dar ve kes-
kincedir. Küçük bir kretle protokonid'e bağlanan metako-
nid, protokonid ve hypokonid'in gerisine meyilli olup, ser-
besttir. Parakonid ile metakonid, aynı yüksekliğe sahiptir.
Talonoid'in duvarı yüksek ve düşeydir; vadisi derin olup,
metakonid'in ayağına açılır. Aşınmış olan hypokonid ise
entokonid'den yüksektir.

M2 dikdörtgen şeklinde olup, trigonid'i metakonidden
uzun ve geniştir. Metakoniâ'i, protokonid'in gerisinde ve
yüksekçedir. Hypokonid'i ise iyi gelişmiştir. Entokonid kü-
çük bir kret görünümündedir.

Karşılaştırma

Hemicyon sansaniensis ve Hemicyon goeriachensis tür-
leri oldukça homojen bir yapıya sahiptir. Örneğimiz, bü-
yüklüğü bakımından H. sansaniensis'e uymakta; H. goeri-
acheaısis'den az ve H. stehlini'den çok büyüktür (Şekil 3).
H. sansaniensis'lerde P4 ler genellikle H. goeriachensis'e
oranla yüksektir. H. stehlini'lerde Mx talonunun iç ve dış

tepeleri aynı yükseklikte olmasına karşın, H. sansaniensis
ve H. goeriachensis'te dış tepe, iç tepeden oldukça yüksek-
tir.

Aslında bizim örneğimizin büyük oluşu, P4 ünün yüksek,
olması; ayrıca M2 sinin metakonid'inin geriye hafifçe ka-
yarak, protokonid'den yüksek olması nedeniyle H. sansani-
ensis türüne yaklaşmaktadır.

Stratigraf ik düzey

Orta Miyosen (Astarasiyen) olarak belirlenen înönü 1
fosil yatağından toplanan H. sansaniensis ve eşlik eden fau-
nanın, Paşalar faunası ile tür birliği yoktur; nedeni ise Paşa-
lar faunasının daha yaşlı bir düzeyin faunası olmasıdır. Bu-
na karşın înönü 1 faunasının, Çandır faunası ile tür birli-
ğinin olması nedeniyledir ki, her iki fosil yatağı büyük bir
olasılıkla aynı memeli zonun (NM 6) temsilcisidirler.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Türkiye'de ilk kez Çandır Orta Vindoboniyen'inde (NM
6) bir radius bulunmuş ve Hemicyon sp. olarak adlandırıl-
mıştır. Ayrıca, Paşalar Alt Vindoboniyen'inde (NM 5) ise
bir kaç adet diş bulunmuş ve H. sansaniensis olarak adlan-
dırılmıştır (Schmit - Kitler 1976).

înönü 1 örneğimiz, H. sansaniensis türünün en iyi tem-
silcisi olmasına karşın, aynı elamanları içermediği için Pa-
şalar ve Çandır örnekleriyle karşılaştırma olanağı görül-
memektedir. Ancak yaşdaş faunalardan Sansan ve Göriach
bölgelerinden toplanan Hemicyon türleriyle karşılaştırıldı-
ğında İnönü 1 Hemicyon sansaniensis'nin olasılı daha genç
bir düzeyin temsilcisi olduğu düşünülmektedir.

înönü 1 fosil yatağının Türkiye biyostratigrafisindeki
yerinin, Hemicyon sansaniensis'e eşlik eden fosiller de ı Şekil
2) dikkate alındığında büyük bir olasılıkla Paşalar ile Çan-
dır arasında (NM 6) olması gerekmektedir.

Yazının im geliş tarihi: 3.4.1981
Yayma verildiği tarih : Ocak 1982
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LEVHA I

Şekil 1 : Hemicyon sansanieıısis, sol alt çene, dıştan görünüşü İnönü 1.

Şekil 2 : Hemicyon sansanieıısis, sol alt çene, içten görünüşü înönü 1.

Şekil 3 : Hemicyon sansaniensis, sol alt çene, üstten görünüşü İnönü 1.

PLATE 1

Figure I : Hemicyon samsaniensis, left mandible, labial view, înönü 1.

Figure 2 : Hemicyon sansaniensis, left mandible, lingual view, İnönü 1.

Figure 3 : Hemicyon sansaniensis, left mandible, occlusal view, İnönü 1.
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