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Bìz kìmìz
Arkeologlar, insanın geçmişiyle ilgili 
soruları araştırmak için bilimsel metotları 
ve modern teknikleri kullanan 
araştırmacılardır.

Laboratuvarda...
Bilim insanları, antik DNA ile 
uğraşırken, antik numunelere 
modern DNA’lar bulaşmasın diye 
temiz odalarda çalışmak ve özel 
kıyafetler, eldivenler ve botlar 
giymek zorunda.

Bilim insanları, antik numunelerle 
çalışırken çok çeşitli aletler 
kullanırlar. 

Arazide...…
Bilim insanları, laboratuvardaki ileri çalışmalarda 
kullanmak üzere kazı yapmak ve numune 
toplamak için arazideki arkeologlarla birlikte 
çalışırlar. 
.

Yaptıkları işler, mezarlıktan örnek almak, antik 
kaplardan kalıntıları toplamak, çöp yığınlarının 
içindeki hayvan kemiklerini tanımlamak veya bitki 
fosillerini bulmak için tortulları elemek olabilir.  
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Arazí kazısı
Arkeologlar, insanlığın tarihini ve tarih-öncesini araştırmak için 
tüm dünyayı dolaşırlar. Kazı araçlarına ek olarak, bazı yerler 
özelleşmiş teçhizat ve ekipman gerektirir. Örneğin, 
Himalayalar’da arkeologların,doğa yürüyüşü için izinlere ve dağ 
tırmanışı için özel donanıma sahip olmaları gerekir. 

Samdzong, Nepal



ÖRNEK

Kemikler ve Dişler

Hayvan kemikleri

Çanak Çömlek 
Kalıntıları

Diş Taşı

Ne &alı  $ıyoruz
Arkeologlar, bilimsel yöntem ve ileri teknoloji kullanarak 
insanlığın geçmişini incelerler. Doğru araçlarla, kemik, 
diş veya mutfak aletleri gibi küçük bir numuneden birçok 
bilgi öğrenilebilir. 

Tartar olarak da bilinen diş taşı, 
vücudunun sen yaşarken fosilleşen tek 
parçası. Yiyecek ve bakterileri içine 
hapseder ve yıllar sonra sağlık ve 
beslenme alışkanlıklarının anlaşılması 
için kullanılabilir. 

Hayvan kemikleri, bize geçmiş 
toplumların beslenme alışkanlıkları ve 
ekonomileri hakkında bilgi verebilir. 
Ayrıca, antik dönemdeki çevreyi 
anlamak ve radyokarbon tarihlendir-
mesi yapmak için de kullanılırlar. 

Çanak çömlek üzerin-
deki yiyeceklerin 
kabukları ve diğer 
artıklar, bitki ve hayvan 
proteinlerini, mikroskobik 
bitki parçacıklarını ve 
pişirme yağlarının izlerini 
içerebilir. Çanak çömlek 
kalıntılarının incelenme-
si, eski halkların 
beslenme şekilleri ve 
mutfak kültürleri hakkın-
da bize bilgi verebilir.

Kemik ve dişler, DNA parçaları içerir. 
Bu parçalar, eski insanların göçlerini 
takip etmek, saç ve göz rengi gibi 
özelliklerini ortaya çıkarmak, genetik 
olarak nasıl uyum sağladıklarını 
anlamak için kullanılabilir. Salgın 
hastalıklar sırasında ölen insanların 
dişleri, onlara bulaşan mikropları da 
içerebilir.



  ínsanın kökení
Antik DNA en yakın evrimsel kuzenlerimizi 
anlamamıza yardım ediyor: Neandertaller. 

Antik insanların dişlerini ve 
kemiklerini inceleyerek, 
atalarımızın nasıl yaşadığını 
ve insan olarak bugün bulun-
duğumuz hale nasıl geldi-
ğimizi bulabiliriz. 

Evrim

Neandertaller yaklaşık olarak 25,000 yıl kadar önce yok 
oldular, ancak Neandertal DNA’sı Afrikalı olmayan insanların 
çoğunun genomunda yaşamaya devam ediyor. 

Bílíyor musun?



Antík göçler
Kemiklerden ve dişlerden çıkarılan antik DNA, tarih 
öncesi göçleri ortaya çıkarmak için kullanılabilir. 
Radyokarbon tarihlendirme ve stronsiyum ya da oksijen 
gibi izotopların analiz edilmesiyle bu göçler zaman ve 
mekân boyunca takip edilebilir. 

Radyokarbon 
Tarihlendirme

Radyokarbon tarihlendirme, bitki ve 
hayvanların yaşlarını, günümüzden 
yaklaşık 40,000 yıl öncesine kadar 
tespit etmek için kullanılan yöntemdir. 

Radyokarbon, ya da Karbon 
14, fotosentez sırasında 
bitkiler tarafından havadan 
alınan kararsız bir karbon 
izotopudur. Hayvanlar, bitki -
leri yediğinde radyokarbonları 
dokularında toplarlar. 
Radyokarbon zamanla bozu-
lur. Eski bir numunede 
Karbon 14 miktarının ölçülme-
siyle, bir canlının ne kadar 
zaman önce yaşadığını 
tahmin etmek mümkündür. 
 

Bílíyor musun?
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Antík beslenme
Bilim insanları, antik çanak çömleklerde ve insan dişlerindeki 
küçük yiyecek parçalarını bulmak için mikroskop kullanırlar. 
Bu “mikrofosil” analizi, Orta Amerika’da yaşamış olan antik 
Maya halkının yedikleri hakkında bize bilgi sağladı.

Mısır fitoliti

Polen

Tohum parçası

Fasülye nişastası

Copan, Honduras
Klasik Maya dönemi 

MS. 300



Sütçülüğün 
kökenleri

Bílíyor musun?

İnsanlar, 10,000 yıldan daha uzun süredir, bitki ve hayvanları 
belirli özelliklere göre seçerek yetiştirmektedir. Sığırlar, evcil-
leştirilen ilk hayvanlardan biriydi ve eski insanlar bunları yük 
taşımak, et, süt ve derileri için kullandı.  

Sığırlar, artık soyu tükemiş, 
büyük bir yabani boynuzlu-
giller türü olan yaban 
öküzünün evcilleştirilmesile 
ortaya çıktı. Evcilleştirilmiş 
sığırlara dair en erken 
kanıt, Anadolu 
Yarımadası'nda bulundu. 

Protein  
     modeli

Sütçülüğün kökenleri tam 
olarak bilinmemekle 
birlikte, arkeologlar, tarih 
öncesi dişlerde bulunan 
süt proteinlerini tespit 
etmek için, kütle 
spektrometresi adı verilen 
bir teknik kullanarak 
mandıraların tarihini 
anlamaya çalışıyorlar.  

íí



Süt ürünlerí

Süt Ürünü Mikropları

At

Koyun

Keçi

Yak

İnek

Laktobasiller

Lökonostok
Laktokoklar

Stafilokoklar

Moğolistan

Süt ürünleri, Moğolistan'da günlük 
yaşamın son derece önemli bir 
parçasıdır. Arkeolojik araştırmalar-
dan biliyoruz ki bu gelenek günü-
müzden en az 3,500 yıl öncesine 
uzanıyor. 

Moğol bozkırlarında; atlar, sığırlar, tibet 
öküzü, koyunlar, keçiler, ren geyiği ve 
develer gibi çok çeşitli hayvanlar yaşar. 
Göçebe çobanlar, bu hayvanların 
sütlerinden yoğurt, peynir gibi ürünler 
üretirler.

Bakteri ve mayalar başta olmak üzere 
mikroplar; yoğurt, tereyağ ve peynir gibi 
bilinen çok çeşitli süt ürünlerinin yanı sıra, 
Moğol aaruulu (kurutulmuş lor) ve kımız 
(at sütü birası) gibi daha az bilinen gıdaları 
üretmede önemli bir rol oynar. 



Eskí Hastalıklar
Kemikler, dişler ve diş taşları, geçmişte yaşamış insanların 
sağlıkları hakkında değerli bilgiler taşır. Örneğin, diş taşında 
korunmuş DNA ve proteinler, diş eti hastalıklarının ve diş 
çürümesinin tarihini anlamada bilim insanlarına yardımcı olur.   

Omne Bonum
Omne Bonum, Orta Çağ 
Avrupa’sında yaşam hakkın-
da yazılmış bir 14. yüzyıl 
Latin ansiklopedisidir ve 
günümüzde Londra'daki 
İngiliz Kütüphanesinde 
bulunmaktadır. Orta Çağ’da 
sağlık ve hastalıkları daha 
iyi anlamamıza yardım eden 
diş hekimliği ve tıbbi tedavi-
ler üzerine yazılar içerir.



Verem ve cüzzam
Verem ve cüzzama yol açan bakteriler birbirleriyle akraba türlerdir: 
Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae. Her ikisi de 
kemiklere bulaşabilir ve iskelette bıraktıkları DNA’lar, bu eski hasta-
lıkların tarihini anlamada bilim insanlarına yardımcı olur. 

Aztekler tarafından cocoliztli olarak adlandırılan bir salgın MS 
1545 ile 1550 yılları arasında Meksika toplumunun %60-90’ını 
öldürdü ve bunun sebebi bilinmiyordu. Yakın zamanda, salgın 
kurbanlarına ait dişlerde, Salmonella enterica Paratyphi C 
DNA’sı bulundu.  

Veba
Veba, sıçanların üzerinde yaşayan pirelere bulaşarak 
yayılan Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bir hasta-
lıktır. Bu pireler tarafından ısırılan insanlar, hıyarcıklı veba 
hastalığına yakalanır. Avrupalıların yarısını öldüren Büyük 
Salgın’ın (MS 1346-1353) nedeni bu vebadır. 

Dr. Schnabel
17. yüzyılda veba kurban-
larını tedavi eden doktorlar, 
kendilerini “kötü hava” dan 
korumak için kuş-tipi 
maskeler takardı.  

Codex en Cruz
1550’li yıllara tarihlenen bu 
Aztek belgesi, cocoliztli 
belirtilerini tasvir ediyor: 
ateş, döküntü ve şiddetli 
kanama.

Mycobacterium leprae

Salmonella 
enterica
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Mycobacterium leprae

Salmonella 
enterica

Vücudun, trilyonlarca bakteri hücresine ev sahipliği yapar ve 
bunların hepsine birden mikrobiyom denir. Bağırsaklarında 
yaşayan bakteriler, yiyecekleri sindirmene ve bağışıklık sistemini 
güçlendirmene yardımcı olur. Deride bulunan bakteriler seni 
temiz tutar                             ve ağzında yaşayan bakteriler seni   
                                                     hastalıklardan korur. 

Helicobacter
    pylori

Bifidobacterium 
    

Prevotella
    

        Midede yaşar ve ülser
     veya bazı kanserlere
  neden olabilir.   

Bebeklerin sütü 
   sindirmesine yardım 
     eder. 

Bağırsak hücreleri 
    için besin üretir. 

     Bitkisel ürünleri 
  ve besin liflerini 
parçalar. 

Lifli bitkileri sindirmeye 
yardım eder. 

Bílíyor musun?
Bilim insanları, atasal  
 mikrobiyomu tanımlamak  
  ve hastalıkların sebebini  
  daha iyi anlamak için diş 
  taşı ve eski dışkıları 
 incelerler. 

Faecalibacterium   

Treponema  

Atasal míkrobíyom

Porphyromonas



Avcı-toplayıcılar olarak da bilinen göçerler, 
yabani gıdalarla beslenirler ve beslenme 
biçimleri mevsime göre değişir.

Tarımın ortaya çıktığı yaklaşık 10,000 yıldan 
daha eski dönemlerde, yeryüzündeki tüm 
insanlar göçerdi. 

Göçerler bugün, endüstriyel toplumlarda 
yaşayan insanlardan daha fazla mide 
mikrobiyom çeşitliliğine sahipler.   

Endüstríyel 
toplumlar
Endüstriyel toplumlar, çoğunlukla tarımsal 
gıdalar tüketirler ve gıda üretimi, sadece 
küçük bir grup tarafından yapılan özelleşmiş 
bir aktivitedir. 

Makinelerin, korumanın ve depolama 
sistemlerinin gelişmesi, endüstriyel gıda 
zincirinin anahtar noktalarıdır. Artık gıdalar 
tüketilmeden önce çoğunlukla uzun mesafeli 
yolculuklar yaparlar. 

Endüstriyel toplumlardaki insanlar bugün 
daha az mide mikrobiyom çeşitliliğine sahip-
tir. Bu durum, onlar için kronik inflamatuvar 
hastalıklar açısından büyük bir risk oluşturur. 

Hadza kadını 
ve bebeği, 
Tanzanya
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Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü bilim 
insanları tarafından hazırlanmıştır.

İnsanın geçmişi hakkındaki soruları cevaplamak için bilim insanları ve arkeologların birlikte nasıl çalıştığı-
nı öğren! İnsanlığın kökeninden Orta Çağ vebasına, neleri incelediğimizi ve kim olduğumuzu açık-
larken bize katıl. Antik göçler ve radyokarbon tarihlendirmeyi öğren. Bilim insanlarının mikroskobik 
bitki kalıntılarından antik beslenme biçimlerini nasıl ortaya çıkardığını gör. Evcilleştirme hakkındaki 
ilginç gerçekleri ve süt ürünlerinin arkasındaki bilimi ortaya çıkar. Antik
hastalıkları ve salgınları araştır ve atasal insan mikrobiyomunu keşfet!tral human micro

N. Ezgi Altınışık tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 
Kitabın Türkçe çevirisine katkıda bulunan 
Emrah Çoraman'a teşekkürler. 
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