
Çocukların heyecanı veya yetişkinlerin hayreti, 
paleontologların da soruları sayesinde bilimsel 

incelemelerden, müzelerin vitrinlerinden ve 
tablolardan dışarı sıçrayarak yeniden hayat 

buluyorlar. Her yeni buluşla birlikte anatomileri 
belirginleşiyor, biyolojileri şekilleniyor, ama her 
yanıt beraberinde binlerce yeni soru da getiriyor. 

Çünkü dinozorlar haklarında edindiğimiz bilgilerle, 
hâlâ öğrenmeye çalıştıklarımızla ve muhtemelen asla 

bilemeyeceklerimizle bizi zamanın derinliklerine 
doğru karşı konulamayacak bir yolculuğa  

davet ediyorlar.
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Jean-Guy Michard paleontolog ve dinazor araştırmacısı. Afrika’da pek çok kazı 
gerçekleştirdi, daha sonra Fransa’da çeşitli bilimsel görevlerin sorumluluğunu 
aldı. 1985 yılında Fondation de la Vocation ödülüne layık görülen Michard, 
Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Paleontoloji Enstitüsü’nde etobur dinazorların 

çeşitliliği ve evrimi –özellikle de Compsognathuslar– üzerine araştırmalarda 
bulunuyor, zamanın bir kısmını ise genç öğrenciler için harcıyor.

Sana, oğlum Clément, gözlerindeki o büyülenme hiç bitmesin diye...
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E ski tabiat bilgisi ders kitaplarımızda dinozorlar 

dünyasından “evrimin bir başarısızlığı” diye söz 

edilirdi; bu tanımlama hiç doğru olmadığı gibi, söz 

konusu dünya aslında yeryüzündeki yaşamın şaşırtıcı 

bir evresini oluşturmaktadır. Henüz geçici bir şekilde 

otuz familyaya bölünmüş dinazorların fosilleşmiş 

kalıntıları Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney 

Amerika, Avustralya’da bulunmuştur. Yok olup 

gitmiş bu sürüngenler konusunda öğrenecek hâlâ 

çok şey olmakla birlikte, onlar hakkındaki pek çok 

yanlış düşünce şimdiden düzeltilebilir.

Dinozorları doğal 
büyüklükte yapılmış 

rekonstitüsyonlar şeklinde 
canlandırabilmek, onların 
anatomisi hakkında bilgi 
sahibi olmayı gerektiriyor. 
Bu bilgiler sayesinde iddialı 
filmler de yapılabilir!

1. BÖLÜM

ÇEŞİTLİLİĞE 
ÖVGÜ
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Dinozorlar tarihöncesinin hayvanlar 
âlemi içinde başköşeyi işgal 
etmektedirler. Milyonlarca yıldır 
silinip gitmiş olmalarına karşın, 
çocukların ve daha bilinçdışı bir 
şekilde de yetişkinlerin imgelemini 
etkilemeyi sürdürmektedirler. Ama 
dinozoru acayip ve kaygı verici bir 
görünümde, aptallığı “muazzam” 
cüssesiyle yarış eder boyutlarda, 
ayrıksı bir canavar olarak görmeye 
devam edenlerin sayısı azalmıştır. 
Tam aksine, günümüzde bilinen 
600 ilâ 700 dinozor türü, hem genel kitleyi hem de 
uzmanları biçimlerinin farklılığıyla olduğu kadar, İkinci 
Zaman boyunca geliştirdikleri adaptasyonların çeşitliliğiyle 
de büyülemektedirler.

En küçüklerinden dev gibi olanlarına, iki ayaklılardan 
dört ayaklılara, etoburlardan otoburlara, dinozorların 
çeşitliliği gerçekten de şaşırtıcıdır

Gezegenimizin üzerinde dolaşmış en büyük hayvanlar 
dinozorlar olmakla birlikte, hepsi de dev gibi değildi. Jura 
döneminin sonuna ait iki ayaklı küçük bir dinozor olan 
Compsognathus’un boyu horoz kadardı. Bu küçük etoburun 
–ağzından çok uzun kuyruğunun ucuna kadar– uzunluğu 
bir metreyi bulmuyordu, ağırlığı ise birkaç kiloydu. Buna 
karşılık, Brachiosaurus gibi dört ayaklı büyük otoburlar 
dinozorlar hakkında sahip olunan alışıldık fikre daha 
uygundurlar: 25 metre boy, 60 ton ağırlık. Ama bu ağır 
sıklet boyut alanının rekortmeni değildi. Fosilleri sırasıyla 
1972 ve 1979’da bulunan “Supersaurus” ve “Ultrasaurus” 
devasa kavramı konusunda bilinen her şeyi tuzla buz ettiler. 
“Ultrasaurus” hakkındaki bütün bilgi bulunan bir ön uzvun 
kalıntılarından gelmekle birlikte, boyunun 30 metreyi 
geçtiği ve ağırlığının 135 ton civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Yetişkin bir filin ortalama ağırlığının 5 ton 
olduğu düşünülürse, “Ultrasaurus”un adımlarıyla hem yerin 
hem de imgelemin sarsılacağı sonucuna varılabilir. Bu iki 
uç nokta arasında, dinozorlar ağırlığı 100 kiloyu geçmeyen, 

İlk Compsognathus 
örneği 1859’da 

Almanya’da Kelheim 
yakınındaki kireçtaşı 
ocaklarında bulundu. 
Çökeltinin inceliği 
sayesinde kalıntı 
mükemmel bir şekilde 
korunmuştu.
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iki ayaklı otobur veya etobur çevik koşuculardan gövdeli 
diken diken kemiksi çıkıntılarla kaplı, tonlarca ağırlıkta, 
dört ayaklı hantal yürüyüşçülere veya yüzleri ürkütücü 
boynuzlarla bezenmiş türlere varıncaya dek inanılmaz 
çeşitlilikte bir morfoloji sergilerler. İkinci Zaman’ın hemen 
hemen tamamı boyunca bu biçimler kademe kademe 
birbirini izlemiştir.

Dinozorların evrimi, 150 milyon yıllık saltanatları 
süresince hiç durmamıştır

Dinozorların çevre koşullarına çok farklı biçimlerde 
uyum sağlayan son temsilcileri, ilk dinozorlara hiç 
benzemiyorlardı. En eski dinozor fosilleri Trias döneminin 

Kühnert’in bu 
oldukça eski 

sayılabilecek tablosunda 
görülen Dryptosaurus’un 
(1866’da Cope 
tarafından Laelaps diye 
adlandırılan bu hayvanın 
günümüzde kullanılan 
adı Marsh tarafından 
1877’de konmuştur; 
çünkü kullanılan ilk 
isim daha önce bir 
böceğe verilmişti) tek 
başına Apatosaurus 
(Brontosaurus’un bilimsel 
adı) gibi bir devi 
sıkıntıya sokabilmesi 
pek inandırıcı 
gelmemektedir. Bugün 
theropoda’ların sürü 
halinde avlandıkları 
ve tek başına dolaşan 
hayvanlara saldırdıkları 
tahmin edilmektedir.
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sonuna, yani 220 milyon yıl öncesine aittir. Az sayıda ve 
çok parçalı halde olan bu kalıntılar bilim 
insanlarının o sırada temsil edilen başlıca 
iki grubun kökenleri hakkında çok kesin bir 
fikir sahibi olmasına izin vermemektedir: 
Prosauropoda’lar ve “cœlurosaurus” 
adı altında toplanan küçük etobur 
dinozorlar. Prosauropoda’ların nesli çok 
geçmeden, Jura döneminin başlangıcında tükenmiş, bu 
tükenişte hiç kuşkusuz o döneme damgasını vuran yepyeni 
türlerde görülen patlama etkili olmuştur.



P terosaurus 
fosilleri sayesinde, 

anatomiciler çok erken 
bir dönemde gövdeleri 
tüylü bu hayvanları 
kuşlardan ve diğer 
sürüngenlerden ayırt 
etmeyi bilmişlerdir. 
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Charles Knight’ın bu 
tablosunda, çok 

farklı zoolojik grupların 
üç temsilcisi, Cycadaceae 
familyasından bitkilerin 
hâkim olduğu bir Üst 
Jura dönemi manzarası 
içinde bir araya 
getirilmiştir: Dinozorlar 
bir theropoda olan 
küçük Compsognathus, 
kuşlar bilinen en eski 
kuş olan Archaeopteryx 
ve uçan sürüngenler de 
Rhamphorhynchus ile 
temsil edilmiştir.

Ama hadrosaurus veya ceratopsia gibi bazı grupların 
ortaya çıkması için bir sonraki jeolojik dönem olan 
Kretase döneminin ortalarını beklemek gerekecektir. 
Tüm yaşam tarihi boyunca durmadan yinelendiği gibi, 
yok olanların ekolojik yuvaları yeni gelenler tarafından 
işgal edilecektir. Demek ki dinozorlar yekpare bir kimlik 
değil, bir merkezden çeşitlenerek 
yayılan bir familyalar topluluğudur. Bu 
familyaların içinde de cinsler ve türler 
birbirini izlemiş ve her birinin talih 
çizgisi çok farklı yönlerde ilerlemiştir. 
Fakat bundan 64,5 milyon yıl önce 
Kretase dönemi sona ererken, “Mezozoik 
Çağ’ın kralları” adını gerçekten hak 
eden dinozor soyunun nesli toptan 
tükenmiştir.

İkinci Zaman’ın faunası zengin 
ve çeşitliydi, ama bu faunanın 
tartışmasız hâkimi sürüngenlerdi

Dinozorlar İkinci Zaman’ın 
krallarıydı, ama o dönemde yaşamış başka hayvanlar 

da vardı. Karalarda onlarla bir arada yaşamış daha 
birçok sürüngen vardı ve bunlardan bazıları 
günümüz doğasında da o uzak atalardan pek de 
farklı olmayan biçimlerde temsil edilmektedir. 
Kaplumbağalar ve timsahlar bu durumun 
örnekleridir. Buna karşılık artık sadece 
Yeni Zelanda’daki birkaç adacıkta yaşayan 
tuatara (sphenodon), Trias döneminden 
Kretase dönemine kadar çok yaygın olan bir 
sürüngen grubunun, rhynchocephalia’nın 
günümüze ulaşmış tek ardılıdır. Mezozoik 
Çağ’ın denizleri ve gökyüzü de boş değildi. 
Çoğunlukla dinozorlarla özdeşleştirilen 
uçan sürüngenler veya pterosaurus, 
omurgalıların havayı fethetmek yolunda 

attıkları ilk adımı oluşturmaktadır. Ama 
sürekli kanat çırparak uçan kuşların aksine, 

onların çoğu havada süzülmekle yetiniyordu.
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Mark Hallett’in 
bu tablosunda 

Avustralya’da Alt Kretase 
döneminin dinozorları 
görülüyor ve aralarında 
büyük gruplardan 
bazıları ayırt edilebiliyor. 
Ön planda görülen 
küçük Fulgurotherium 
ve sağındaki iki 
Muttaburrasaurus iki 
ayaklı otobur dinozorları 
temsil ediyorlar. Onların 
arkasındaki zırhlı üç 
dinozor, sevimli bir 
adlandırmayla Minmi 
denilen ankylosaurus’lar, 
en arka plandaki diğer 
büyük sauropoda’lar 
ile birlikte dört ayaklı 
otobur dinozorların 
temsilcileridir. 
Son olarak, keskin 
tırnaklı ve sivri dişli 
iki etobur tabloyu 
tamamlamaktadır: 
Bunlardan biri, 
Rapator diye bilinen 
bir carnosaurus’tur 
ve tabloda avını 
kapmaya çalışan 
iki uçan sürüngeni 
kovalamaktadır; 
diğeri çok daha 
narin görünümlü ve 
Kakuru adı verilen bir 
cœlurosaurus’tur (ön 
planda, solda).
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Deniz sürüngenlerinin farklı grupları da İkinci 
Zaman’ın denizlerini doldurmuştur: Hidrodinamik 
gövdeli ichtyosaurus’lar (ihtiyozor), vücut yapıları 
“fıçının içinden geçen bir yılanı” andıran plesiosaurus’lar 
ve ürkütücü çenelerine rağmen, aslında suda yaşamaya 
uyum sağlamış dev kertenkeleler olan mosasaurus’lar. Bu 
dönemin zengin ve çeşitli faunası içinde aynı zamanda 
böcekler, kabuklular, balıklar, hem karada hem suda 
yaşayan canlılar da yer alıyordu. Permiyen döneminin 
(Paleozoik Çağ/Birinci Zaman’ın son dönemi) memeli 
sürüngenlerinin soyundan gelen ve kendi parlak 
sayfalarının açılmasını beklerken, fare büyüklüğündeki 
küçük hayvanlar olarak dinozorların gölgesinde yaşayan 
memelileri de unutmamak gerekiyor.

İnsanın memeliler soy zincirinden değil de dinozor bir 
atadan geldiğini hayal etmeye çalışalım

Dinozorlar bilimkurgu alanının –birçok tutarsızlıkla 
birlikte– ayrılmaz bir parçası olsalar da işe bilim insanları 
karışınca olayın tüm seyri değişmiştir. Peki, şayet 

Mezozoik Çağ’ın 
deniz sürüngenleri 

sık sık dinozorlar ile 
özdeşleştirilir. Halbuki 
paleontologlar onları, 
çok erken bir tarihten 
itibaren, kendilerine 
özgü anatomik 
nitelikleri sayesinde 
ayırt etmeyi bilmişlerdir. 
İchtyosaurus ile 
plesiosaurus arasındaki 
dövüş, 19. yüzyıl 
ve 20. yüzyıl başı 
illüstrasyoncularının 
en gözde konularından 
biri olmuştur. İbik, çatal 
dil, patlak gözler gibi az 
çok hayali niteliklerle 
bezenen bu canlılar, 
tarihöncesi canavarlarına 
yüklenen yırtıcılık 
ve vahşet izlenimini 
uyandırmaktadır.



Z amanın 
derinliklerinden 

günümüze ulaşmış 
tuatara (sphenodon), 
ataları olan dinozorlarla 
aynı mekânları 
paylaşmış, ama bugün 
nesli tükenmek üzere 
olan bir canlıdır. Cook 
Boğazı’ndaki adacıklarda 
yaşayan bu kadim tür ya 
kendi yeraltı yuvalarını 
kazar ya da fırtına 
kuşlarınınkileri kullanır 
ve küçük omurgasız 
canlılarla beslenir.
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dinozorlar 64,5 milyon yıl 
önce yeryüzünden tamamen 
silinmemiş olsalardı nasıl 
bir evrim geçirebilirlerdi? 
1982’de D.A. Russell ve R. 
Séguin adında iki bilim adamı 
tuhaf bir deneye giriştiler. 

Çalışmalarının zemini olarak, Alberta’da bulunmuş Üst 
Kretase dönemine ait küçük bir etobur dinozor olan 
Stenonychosaurus’un rekonstitüsyonunu kullandılar. 
Hacimli bir beyin, kısmen ileri doğru bakan ve stereoskopik 

bir görüş sağlayan gözler, iki ayak üzerinde 
yürüyüş ve tutma kabiliyetine sahip 

eller bu hayvanda zaten oldukça 
evrilmiş bir nitelikler bütünü 
oluşturuyordu. Bu evrimin, 

bir Homo sapiens’inkiyle 
kıyaslanabilecek bir beyin 
büyümesi katsayısına erişecek 
noktaya kadar sürdüğünü hayal 

eden yazarlar, “dinozorumsu” adı 
konan varsayımsal bir canlıyı sanal 

olarak dünyaya getirdiler. Ama bunu 
yaparken fiziksel özelliklerini bilimsel 

açıdan gerekçelendirmeyi de ihmal 
etmediler. Neyse ki veya ne yazık 
ki son dinozorla ilk insan arasında 
60 milyon yıllık bir mesafe vardı.

D inozorumsunun 
sürüngen 

gözbebeklerinden çıkan 
bu tuhaf bakış bizi, 
evrimin rastlantıları 
hakkındaki sorgularımızı 
da gözden geçirmeye 
sevk ediyor. Tamamen 
hayali bir kişilik olan bu 
dinozor insan, aslında 
bilimsel bir akıl yürütme 
çabasının ürünüdür; 
en aşırı noktaya kadar 
götürülmüş ve belli 
bir hayal gücüyle de 
birleştirilmiş bu çaba 
paleontologların da ciddi 
olgularla düşlemi bir 
araya getirebildiklerini 
göstermektedir.
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Bu İguanodon gibi 
(solda) bir dinozorun 

rekonstitüsyonu için, 
öncelikle yeryüzü 
arşivlerinin şifrelerini 
çözmeyi bilmek gerekir: 
Bu dev sürüngenlerin 
kalıntılarını aramak ve 
topraktan çıkarmak 
paleontologların işinin 
sadece bir yönünü 
oluşturur; onların asıl 
görevi ise bu yaratıkların 
kim olduklarını 
anlamaktır.

2. BÖLÜM

KİMLİK ARAYIŞI

Acayip biçimleri olan taşlar insanoğlunun her 

zaman merakını uyandırmıştır. Kabuk veya 

kemik biçimindeki fosiller Yunan âlimlerin de 

dikkatini çekmiştir, ama bu taşlaşmış biçimlerin 

organik kökenleri olabileceği genellikle pek 

düşünülmemiş, onun yerine çeşitli varsayımlar ileri 

sürülmüştü. “Toprak kemik üretir ve kemiksi taşlar 

mevcuttur...” (Midillili Theophrastos, MÖ 372-287).




