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Muğla Müzesi’nde, 1994 yılında ziyarete açılan Dr. Lale AYTAMAN Doğa Tarihi Bölü-
mü’nde sergilenmekte olan, Prof.Dr. Berna ALPAGUT’un kazı çalışmaları ile açığa çıkan 
fosilleri görmediyseniz, bu yazıyı okuduktan sonra görmek isteyeceğinizden eminim. 

 Muğla ili sınırları içerisindeki fo-
sil yataklarında yapılan kazılarda açığa 
çıkarılıp, müzede sergilenen fosilller 
7-8 milyon yıl yaşındadır. 7-8 milyon 
yıl önce, bölgede yaşamış olan meme-
li hayvanların ve bitkilerin türlerini, 
fosiller üzerinde yapılan çalışmalar 
ile anlayabiliyoruz. Bu dönem jeolojik 
zamanda “Turolian”adı verilen dönem 
olarak isimlendirilmektedir. 
Fosillerin Yaşı Nasıl Bulunur?
Fosilleri konu edinen bilim dalı pale- 
ontolojidir. Paleontoloji, ölmüş varlık-
ların “fosil” olarak isimlendirilen taş-
laşmış kalıntılarından ya da izlerinden 

hareketle, jeolojik zamanda yaşamış olan canlıların en ilkelinden günümüzdeki en geliş-
miş olanlarına değin geçirdikleri gelişmeleri, tür ve çeşitliliklerini, yaşam ortamlarını, 
ortaya çıkışları ve yok oluşlarıyla, 
zaman ve mekandaki dağılış ve ya-
yılışlarını araştıran bilim dalıdır. 
Sıcaklık, yağış, bitkilerin dağılımı, 
yanardağ faaliyetleri gibi değişen 
çevresel koşullara uygun genetik 
özellikleri taşıyamayan bu canlı 
türleri yok olmuşlardır. Günümüz-
de yok olan bu türler ile akraba olan farklı türler, değişen çevresel koşullara uyum sağ-
layarak devamlılıklarını sağlayabilmiş ve ha-
yatta kalabilmişlerdir. 
Gezegenimizin milyonlarca yıllık tarihinde 
yeryüzünü oluşturan katmanlardaki izleri 
araştırırlar. Yeryüzü tarihi üzerine çalışan 
bilim dalları sayesinde jeolojik devirlerin sı-
ralaması, hangi devirde hangi canlıların ka-
rakteristik özellikler sergiledikleri gözlem-
lenebilmektedir. 
Bölgemizdeki Soyu Tükenmiş Türler
Muğla’nın Özlüce bölgesinde yer alan fosil 
yatakları, memelilere ait fosil örneklerindeki 
zenginliği ile paleontoloji alanında ön plana çıkmaktadır. Özlüce  bölgesindeki fosiller, 
mevsimsel göl ve akarsuların varlığını, bu güne oranla daha yoğun bitki örtüsünü işaret 
etmektedir. 
Muğla bölgesindeki fosil kayıtlar bize Turolian dönemde, Boynuzlugiller, Zürafagiller,  
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Gergedangiller, Hortumlular,  Domuzgiller, Atgiller, Sırtlangilerin yoğun bir şekilde 
yaşamış olduklarını göstermektedir.  

Örneğin Gergedangiller Muğla fosil yataklarında Chi-
lotherium cinsi örnekleri ile temsil edilirler. Gerge-
dangiller ailesinden olan bu tür günümüzde yok olmuş 
bir türdür. Chilotherium türüne ait yetişkin bu tür 
, 2-3 m. uzunluğunda, 1-2m yüksekliğinde, yaklaşık 1 
ton ağırlığındaydı. Gergedan bütün iriliğine karşın hiç 
de hantal bir hayvan değildir. Saatte 45 km hızla ko-
şabilir ve bu körlemesine koşu sırasında koca gövde-
sinden hiç beklenmeyen bir çeviklikle bir anda yönünü 
değiştirebilir. Günümüzde yalnızca 5 türü kalmış olan 
Gergedanın geçmişte, özellikle 19. ve 20. yüzyılda ya-

pılan aşırı avlanma sonucunda türün büyük kısmı yok edilmiştir.
 Bir diğer örnek ise Muğla Bölgesinde fosillerine rastlanılan Sırtlangiller’in yok 
olmuş örneklerinden biri de Dinocrocuta gigantea’dır. Bölgemizde yaşayan dev sırtlan-
ların bir türüydü. Bugünün sırtlanlarından çok daha büyüklerdi. 
Şimdiki aslanlardan bile daha büyüktü. Büyük konik diş yapıları 
ve güçlü çene kemikleri, onların kemik kıran olarak adlandırılma-
larını sağlamıştır. Belki de güçlü çene ve kafataslarıyla, günümüz-
de yaşayan sırtlanlardan daha nitelikli bir avcı türüydüler. Muğla 
Müzesinde örnekleri sergilenen bu sırtlan türü günümüzde yok 
olmuş türlerdendir. 
Fosil Bulduğumuzda Ne 
yapmalıyız?
Öncelikle, fosilin üzeri hafifçe süpü-
rülmelidir. Bulunduğu yerden asla çı-
karılmamalı, tahrip edilmemelidir. Fo-
sili bulduğumuz yeri tarif eden basit 
kroki çizilmelidir.  Krokide, buluntu 
bölgesi nerede yer almakta, yola ne 
kadar uzaklıkta, çevremizde buluntu 
yerini açıklayan yön tarifi, kroki üzerinde kuzeyi gösteren ok ve tarih bulunmalıdır.  
Fosil buluntunun yanına ölçek  (cetvel, kalem vb. sabit boyutu olan malzemeler olabilir) 
konulup fotoğrafı çekilmelidir. En yakın müze müdürlüğüne haber verilmeli ve çizilen 
kroki ve fotoğraf ulaştırılmalıdır.  
Çevremizde bulduğumuz fosiller kişilere ait olamaz, ancak Kültür Bakanlığından alınan 
koleksiyoner belgesine sahip olanlar, fosil koleksiyonu yapabilirler. Koleksiyonerler her 
yıl müze yetkililerince denetlenirler ve koleksiyonunu yaptıkları fosiller aynı kurum ta-
rafından kayıt altına alınır.
Muğla Müzesi Dr. Lale AYTAMAN Doğa Tarihi Bölümü’nde sergilenmekte olan çok sa-
yıda fosil örneğinin günümüzde soyları tükenmiştir. Özellikle hayvanlardaki yok olmuş 
türlere ait bu fosil kanıtlar, gezegenimizde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan 
hayvan türlerini akla getirmektedir. Bu yolla biyolojik çeşitliliğin öneminden bahsetmek 
gerekir. Bitki ve hayvan türlerindeki çeşitliliğin yeryüzündeki yaşamın temelini oluştur-
duğu bir gerçektir. 
Seda DENİZ KESİCİ
Müze Araştırmacısı  (Paleoantropolog)
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi  -  Aralık 2016
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  Noel baba günümüzden 1746 yıl önce, Akdeniz kıyısındaki Patara/Ova-
gelemiş’de doğmuş. Hayatı boyunca da Patara’nın yakınındaki Mira/Demre’de 
yaşamış.Bu iki antik kent,bugün Antalya ilimizin sınırları içindedir. O zamanlar 
Patara bir liman kentiymiş. Bu kentte, buğday ticareti yapan zengin bir aile 
yaşıyormuş. Bu ailenin çok güzel bir evi, evin de cennet gibi bir bahçesi var-
mış. Bahçede binbir çeşit ağaç ve çiçek yetişiyormuş. Çiçekler çevreye mis 
gibi kokular yayıyorlarmış.   Günlerden bir gün, bu ailenin bir oğlu dünyaya 

gelmiş. Adını Nikolas koymuşlar. Ni-

kolas, ‘zafer kazanan kahraman’ anlamı-
na geliyormuş. Bu görkemli evde Nikolas, 
zenginlik ve mutluluk içinde büyümüş. Fa-
kat daha çok genç denilebilecek bir yaş-
ta, ansızın anne ve babası ölüvermiş. Aile-
sinin tüm serveti ona kalmış. Bu servetle 
ne yapacağını düşünen Nikolas, sonunda 
çevresindeki yoksul insanlara yardım et-
meye karar vermiş. Zenginliğini ihtiyacı 
olanlarla paylaşarak, hem yoksulları se-
vindirmiş, hem de kendisi mutlu olmuş. 

Sevgili Çocuklar, Yılbaşı’nda bize armağanlar getiren 
Noel Baba’yı sanırım hepiniz tanıyorsunuz. Ama onun 
çok çok uzun yıllar önce, yurdumuz Türkiye’de ger-
çekten yaşamış olduğunu biliyor muydunuz? Gelin size 
şimdi, onun yaşam öyküsünü anlatayım. 
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Evini de satıp, daha kü-
çük bir evde yaşamaya 
başlamış.  Bir kış akşamı 
Nikolas, Patara sokak-
larında yürüyormuş. Bir 
evin yanından geçerken 
sesler duymuş. Merak 
edip pencereden içeri 
bakmış ve konuşmala-
ra kulak misafiri olmuş. 
Evde yoksul bir baba ve 
üç genç kız görmüş. Kız-
lar çok yoksul oldukları 
için evlenemiyorlarmış.    
O zamanlar, genç kız-
ların evlenirken yanla-
rında çeyiz götürmesi 
adetmiş. Yoksul kızlar 
ne yapmaları gerekti-
ğini tartışıyorlarmış. 
İçlerinden biri kendini 
köle pazarında satmayı 
önermiş. Bunları işiten 
Nikolas, evin damına çı-
kıp bacadan üç kese al-
tın atmış. O gece Aralık 
ayının 25’i imiş. Yani İsa 
peygamberin doğum gü-
nünün yıldönümüymüş. 
Altın keseleri, kızların 
kuruması için şöminenin yanına astıkları çorapların içine düşmüş. Kızlar sa-
bah uyandıklarında altın keselerini bulunca çok sevinmişler. Bu armağanın 
kendilerine gökten geldiğini sanmışlar. Bir süre sonra, üç kız kardeş çeyizle-

rini hazırlayıp evlenmişler.    
Nikolas yaptığı iyiliklere karşılık, 
teşekkür beklemediği için daima 
kendini gizlemeye çalışırmış. Ta-
nınmamak için de başına uzunca 
bir kukuleta takarmış. Fakat o 
gece yaşlı bir kadın, onu bacadan 
para keselerini atarken görmüş. 
Bunu arkadaşlarına anlatmış. Bu 
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işi Nikolas’ın yaptığını duyan 
kentin yoksul halkı, ondan 
yardım istemiş. O da, hiç 
kimseyi geri çevirmemiş. Ki-
mine elbise, kimine ayakkabı, 
kimine para, kimine de kul-
lanmadığı ev eşyalarını ver-
miş. Her yıl Noel’de fakir-
lere armağanlar dağıtmayı 
da sürdürmüş. Bu yüzden de 
Noel Baba adını almış.   Bir 
süre sonra Noel Baba, evini 
satıp Mira’ya (Demre) taşın-
mış. O zamanlar Mira ve tüm 
Anadolu, Roma İmparator-
luğu’nun içinde kalıyormuş. 
Mira halkı çok yoksulmuş. O 
kadar ki, anne babalar ço-
cuklarına bile bakamıyorlar 
ve onları çaresizlikten so-
kağa terk ediyorlarmış. İş-
siz güçsüz yetişkinler, bir 
parça ekmek için bütün gün 
dileniyor, hastalar ve kim-
sesiz yaşlılar da sokaklarda 
acı içinde yaşıyorlarmış. Bu 
sefaleti gören Noel Baba, 

Mira’da anasız babasız çocuklar için yetimhane, yoksullar için aşevi, hastalar 
için hastane, yaşlılar için bakımevi yaptırmış.    Gün geçtikçe Noel Baba’nın 
iyilikleri ağızdan ağıza, kentten kente, ülkeden ülkeye yayılmış. O sırada Mi-
ra’nın baş rahibi ölmüş ve Noel Baba başrahip seçilmiş. Yaşadığı sürece Noel 
Baba Mira halkı için hep iyi şeyler yapmış. Ve günün birinde, 6 Aralık 350 
yılında ölmüş. Onun öldüğünü duyan din adamları, uzak yakın her yerden Ana-
dolu’dan, Yunanistan’dan, Mısır’dan, Filistin’den, cenaze törenine gelmişler. 
Noel Baba’nın sağlığında yardım ettiği yoksullar, yaşlılar, yetimler, çoluk ço-
cuk herkes onun cenaze törenine katılmış.    Daha sonra Miralılar onun 
adına bir kilise inşa ettirmişler ve Noel Baba’yı aziz mertebesine yükseltmiş-
ler. O günden sonra artık Aziz Nikolas olarak anılmış. Noel Baba ölmüş ama 
onun iyilikleri, mucizeleri unutulmamış. Dilden dile anlatılmış, kulaktan kulağa 
yayılmış. İnsanlar her yıl 6 Aralık’ta, Noel’de ve Yılbaşı’nda onun kılığına gire-
rek hediye verme geleneğini sürdürmüşler. Böylece onun anısını yaşatmışlar.   
 Noel Baba dostluk, kardeşlik, sevgi, barışseverlik ve iyilikseverlik gibi 
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değerleri kişiliğinde simgelemektedir. Bu nitelikler herhangi bir dinin teke-
linde olmayıp, Anadolu kültürünün özündedir. İnsanları oldukları gibi benim-
seyip onları din, dil, ırk ayrımı yapmadan tanıyıp sevmek, yardımlaşmak ve 
paylaşmak barış içinde yaşamanın en önemli koşullarıdır. İşte bu değerler 4. 
yüzyılda Noel Baba’yla, daha sonraki yüzyıllarda Mevlana, Yunus Emre, Hacı 
Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal gibi düşünür ve ozanlarımızın dizeleriyle, Ana-
dolu’dan dünyaya bir ışık gibi sürekli yayılmıştır.    Sevgili çocuklar, Antal-
ya’ya yolunuz düştüğünde Noel Baba’nın doğduğu kent Patara/ Ovagelemiş 
ile, yaşadığı kent Mira/Demre’yi ziyaret etmeyi unutmayın. Orada Noel Baba 
armağanlarıyla sizleri bekliyor.    
Işık Soytürk  
Arkeolog
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