ARKEOZOOLOJ‹
Arkeolojik kaz›lar› düﬂündü¤ümüzde akla ilk gelen, eski dönemlere ait yap›tlar ve kemikler. Kaz›lardan ç›kar›lan insan
kemiklerinin yan›nda bulunan hayvan kal›nt›lar›n›n tan›mlanmas›, geçmiﬂ toplumlar›n yap›s›, avlanma ve beslenme
al›ﬂkanl›klar›, töreleri ve inan›ﬂlar›yla ilgili de¤erli veriler elde edilmesine yard›mc› oluyor. Bunun yan›nda, hayvan
topluluklar›nda görülen de¤iﬂmeleri ve yok olmalar›, evcilleﬂtirmenin tarihini ve o dönemdeki çevre koﬂullar›n›
yans›tmas› sayesinde, günümüz ve geçmiﬂ aras›ndaki ekolojik iliﬂkilerin ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤l›yor. Arkeozooloji ad›
verilen alan›n kapsam›na giren bu çal›ﬂmalarda, çeﬂitli hayvan türlerinin ayr›nt›l› olarak incelenmesi, türlerin evrimi
hakk›nda önemli bilgiler vererek, sistematik s›n›fland›rma çal›ﬂmalar›na katk›da bulunuyor.
Arkeozooloji (ya da "zooarkeoloji"), insan toplumlar›n›n yabani ve evcil hayvan topluluklar›yla zaman içerisindeki iliﬂkilerini inceliyor. En önemli çal›ﬂma malzemesi de, kaz›lardan ç›kar›lan hayvan kemikleri ve di¤er iskelet parçalar›.
Arkeozoologlar, hayvanlar alemi
içinde yer alan çeﬂitli omurgal› ve
omurgas›z gruplar›yla çal›ﬂabiliyorlar.
Kaz› alanlar›nda en s›k elde edilen
hayvan kal›nt›lar›, kemik, boynuz, d›ﬂ
iskelet, tüy, post, pul ve yumurta kabu¤u gibi, kalsiyum ya da keratin içerikli sert yap›lar. Sindirilemeyen besin
parçalar›n› içeren ve "pellet (kusuk)"
ad› verilen kat› yap›larla, koruyucu ortamlarda bozulmadan kalabilmiﬂ DNA
parçalar› da, kaz›lardan ç›kabilecek di¤er de¤erli kal›nt›lar. "Faunal kal›nt›lar" ya da "arkeofauna" ad› verilen bu
kal›nt›lar›n analiziyle, incelenen alanda yaﬂam›ﬂ olan toplumlar›n kültürel
ve ekonomik yap›s›, avlanma-beslenme tercihleri ve o döneme ait hayvan
topluluklar›n›n çeﬂitli özellikleri ortaya ç›kar›labiliyor. Ayr›ca, kaz› alan›n›n
jeolojisiyle ve buradaki yerleﬂimle ilgili (ne kadar süreyle yerleﬂim yeri oldu¤u, yerleﬂimin mevsimlik mi yoksa sürekli mi oldu¤u konular›nda) bilgiler
de kazan›l›yor.
Kaz›lardan ç›kar›lan hayvan kal›nt›lar›, uygun ﬂekilde toplan›p etiketlenerek, konuyla ilgilenen arkeozoologlara gönderiliyor. Bu kiﬂiler de,
ellerindeki ﬂablonlar› kullanarak, kemikler üzerinde hassas ölçümler ve
analizler yap›yorlar. Arkeozoologlar,
ço¤unlukla kaz› alanlar›nda kendileri
de çal›ﬂ›yorlar. Alanda herhangi bir
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kal›nt› ele geçirildi¤inde, kaz› çal›ﬂanlar›n›, belirli katman ve kayaç
yap›lar›yla çal›ﬂ›rken daha dikkatli olmalar› konusunda yönlendiriyorlar.
Tabii ki söz konusu kemikler, arkeozoologlar›n eline
tüm ya da bozulmam›ﬂ bir
halde gelmiyor. Kemi¤in
d›ﬂ yüzeyinin bozulmas›,
kemikte lifli bir görüntünün ortaya ç›kmas›na ve
kemik bütünlü¤ünün zaman içinde bozulmas›na neden oluyor. Bitki köklerinden
salg›lanan kimyasallar ya da
uzun süre güneﬂ ›ﬂ›¤›nda kalma gibi etkenler, bu süreci h›zland›r›yor.
Bu nedenle de ço¤u zaman, normal
bir gözün "kemik" olarak bile tan›mlayamayaca¤› parçalarla çal›ﬂmak zorunda kal›yorlar. Bir di¤er gerçek de,
belirli hayvan gruplar›n›n kemiklerinin, bu kaz›lardan asla düzgün bir biçimde ç›kar›lamamas›. Küçük vücutlu
hayvanlar›n kemikleri ince olaca¤›

için, ya kaz›larda bunlara hiç rastlanam›yor ya da oldukça zarar görmüﬂ bir ﬂekilde ç›kar›labiliyorlar.
Bir arkeozoolog; antropoloji, ekoloji, zooloji, jeoloji ya da veterinerlik kökenli bir e¤itim geçmiﬂine
sahip olabiliyor. Ancak,
arkeolojik kaz›lardan ç›kar›lan hayvan kal›nt›lar›yla
çal›ﬂmak, mutlaka temel
bir biyoloji ve ekoloji bilgisi gerektiriyor. Araﬂt›rmac›n›n; destek doku biyolojisi,
sistematik s›n›fland›rma esaslar›, çal›ﬂ›lan hayvan türlerinin
ekolojileri ve av-avc› iliﬂkileri, ekosistem ve populasyon ekolojisi konular›nda bilgi sahibi olmas› ﬂart. Ayr›ca,
çal›ﬂma alan›n›n arkeolojisi ve kal›nt›lar›n ait oldu¤u jeolojik devirler hakk›nda da fikir sahibi olmas› gerekli.
Kal›nt›lar üzerinde çal›ﬂ›lacak konu, var›lmak istenen hedeflere ba¤l›
olarak de¤iﬂebiliyor. Örne¤in kemikler üzerindeki kesik izlerine bak›larak, hangi hayvan türlerinin besin olarak kullan›ld›¤›, bunlara yönelik yakalama teknikleri ve kesme-parçalama iﬂlemlerine iliﬂkin bilgilere ulaﬂ›labiliyor. Kemiklerin say›m› sonucunda ulaﬂ›lan yo¤unluk verileri de, belirli hayvan türlerinin, söz konusu uygarl›¤›n
yaﬂam›ndaki yeri ve önemiyle ilgili
ipuçlar› sa¤l›yor. Is›ya ve ateﬂe maruz
kalm›ﬂ kemiklerde, kararma ve kömürleﬂme görülüyor. Kemikler üzerinde bu tip oluﬂumlar›n varl›¤›, piﬂirme
ya da de¤iﬂik kullan›mlar hakk›nda
bilgi verici olabiliyor.

Avc›-toplay›c› bir toplulu¤u temsil
eden aﬂamalar ﬂunlar:
1. Yaﬂayan topluluk: Kaz› alan›n›n
çevresinde yaﬂayan hayvan topluluklar›.
2. Ölü topluluk: Kemiklerin kaz›
alan›nda depolanmas›na yol açan iﬂleyiﬂlerin etki etti¤i ölü hayvan gruplar›.
3. Depolanm›ﬂ topluluk: Kemiklerin depolanmas› sonras›nda, ölü toplulu¤un, kaz› alan›ndaki kal›nt›lar›.
4. Fosil topluluk: Depolanm›ﬂ toplulu¤un kaz›lana ya da toplanana kadar korunabilen bölümü.
5. Örnek topluluk: Fosil toplulu¤un, araﬂt›rmac›lara ulaﬂan bölümü.
Örnek topluluktan yola ç›kan araﬂt›rmac›n›n, öncelikle fosil toplulu¤un,
daha sonra da depolanm›ﬂ toplulu¤un
yap›s›n› ve özelliklerini anlamaya çal›ﬂmas› gerekiyor. Kemiklerin depolanmas›na yol açan tek etkenin insan olmad›¤›, y›rt›c› ya da kemirgen hayvan türlerinin de bu süreçte rol oynad›¤› biliniyor. Bu nedenle, depolanm›ﬂ kemiklerin ne kadar›n›n insan kaynakl›, ne kadar›n›n y›rt›c› ve kemirgen türler kaynakl› oldu¤unun bilinmesi önemli. Depolanan kemik miktar›, avlanan hayvanlar›n ne kadar›n›n alana taﬂ›nd›¤›yla da iliﬂkili. Hayvanlar›n boyutu, taﬂ›nma miktarlar›na do¤rudan etkili. Örne-

¤in küçük boyutlu bir av›n bütünü alana taﬂ›nabilirken, iri bir av, olas›l›kla
önce parçalara ayr›l›yor ve yaln›zca belirli vücut k›s›mlar› alana taﬂ›nabiliyor.
Bunun yan›nda, av›n kemikleri parçalanm›ﬂ ya da alet yap›m›nda kullan›lm›ﬂ
olabiliyor. Bu nedenle, bir araﬂt›rmac›n›n karﬂ›s›na tüm ve bozulmam›ﬂ bir iskeletin ç›kma olas›l›¤› çok düﬂük.

Tafonomi
Ortaya ç›kar›lan kal›nt›lar, araﬂt›r›c›ya ulaﬂ›ncaya kadar birçok aﬂamadan geçiyor. Bu aﬂamalar, canl›n›n
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1797 y›l›nda ‹ngiltere Suffolk’ta, John Frere
isimli bir araﬂt›rmac›, çakmaktaﬂ›ndan yap›lm›ﬂ
ve insanlar taraf›ndan silah ya da alet olarak kullan›ld›klar› düﬂünülen kal›nt›lar ele geçirdi. Bu
aletlerle birlikte bulunan ve hangi hayvanlara ait
oldu¤u anlaﬂ›lamayan baz› kemikler, özellikle de
üzerinde hala diﬂler bulunan iri bir çene kemi¤i,
bunlar›n en az dünyan›n oluﬂumu kadar eski dönemlere ait olabilece¤i kuﬂkular›n› do¤urdu. Bu
yay›n, herhangi bir tan›mlama ya da aç›klama
içermemesine karﬂ›n, arkeozoolojiyle ilgili en eski yay›n olarak kabul ediliyor.
1830’larda Kuzey Fransa’da, taﬂ ocaklar›n›n
buzul tortular›ndan ele geçirilen soyu tükenmiﬂ
hayvan kal›nt›lar› ve insan kemikleri üzerinde çal›ﬂmalar yap›ld›. O s›ralarda, paleontolog Hugh
Falconer, Sicilya’da küçük çakmaktaﬂ› aletlerin
yan›nda, suayg›r› ve fil kal›nt›lar› ele geçirdi.
Arkeozooloji çal›ﬂmalar›n›n antropoloji ve arkeolojiye ilk ve en önemli katk›s›, insan›n eskili¤inin kan›tlanmas› oldu. Bundan sonra da, ele
geçirilen kal›nt›lar›n tarih s›ras›na koyulmas› geldi. Paleontolog Edouard Lartet (1801-1871),
Fransa’da ortaya ç›kard›¤› ma¤ara yerleﬂimlerinde, farkl› tabakalarda saptad›¤› tür de¤iﬂimlerine
ve bu tabakalar› nitelendiren hayvan türlerine
göre dört sürecin varl›¤›n› ortaya koydu: (1) ma-

¤ara ay›s› süreci, (2) tüylü mamut ve gergedan
süreci, (3) rengeyi¤i süreci, (4) yaban s›¤›r› ve
bizon süreci.
Uzmanl›k anlam›nda kal›nt›lar üzerine yap›lan ilk çal›ﬂmalar, ‹sveçli bilim adamlar› L. Rütimeyer ve J. Ulrich Duerst taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Rütimeyer, ‹sviçre’de göl kenar› yerleﬂimlerinde bulunan memeli hayvan kal›nt›lar›n› tan›mlayarak; koyun, domuz ve s›¤›r gibi hayvanlarla, bunlar›n yabani atalar›n›n kemiklerini birbirinden ilk kez ay›rd›. Bunun da ötesinde, tilki
kemikleri üzerinde saptad›¤› kesme ve parçalama izlerine dayanarak, bu hayvan›n insanlar taraf›ndan tüketildi¤i fikrini ortaya att›. Benzer
çal›ﬂmalar sonucunda, kemiklerin yap›s›nda ve
boyutunda meydana gelen de¤iﬂimlerden yola
ç›k›larak, yabani koyun ve s›¤›r›n evcilleﬂtirilme
aﬂamalar› saptand›.
1930’larda Dorothea Bate, oluﬂturdu¤u alageyik-ceylan çizelgesinde, bu iki hayvan›n Mount
Carmel ma¤aralar›n›n farkl› tabakalar›ndaki yo¤unluklar›n› saptayarak, üst Pleistosen boyunca
Levant’taki iklim de¤iﬂimlerini ortaya koydu.
1971 y›l›nda kurulan Uluslararas› Arkeozooloji Derne¤i (ICAZ), bu alanda çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar› bir çat› alt›nda toplamay› ve araﬂt›rmalar›n
sistemli bir ﬂekilde yürütülebilmesini sa¤lad›.

ölümüyle baﬂl›yor. Normal bir süreçte, öncelikle yumuﬂak dokular kemik
üzerinden uzaklaﬂ›yor. Zaman içinde,
iskeletteki eklemler birbirlerinden ayr›labiliyor, kemikler da¤›labiliyor, gömülebiliyor, gömüldükten sonra aç›¤a
ç›kabiliyor ve yeniden gömülebiliyor,
fosilleﬂebiliyor ya da çürüyebiliyor. ‹ﬂte tüm bu aﬂamalar› inceleyen bilim
dal›na "Tafonomi" ad› veriliyor (Yun.
taphos: gömülme ve nomos: yasa). Bir
anlamda tafonomi, geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ
topluluklarla, kaz›lardan elde edilen
kal›nt›lar aras›ndaki geçiﬂ aﬂamalar›n›
araﬂt›r›yor.
Söz konusu aﬂamalar, kaz›lardan
elde edilen kal›nt›lara iliﬂkin say›sal
verilerde büyük etkiye sahip. Belirli
iskelet parçalar›n›n bolluk durumlar›,
da¤›l›mlar›, birliktelikleri, yap› özellikleri gibi birçok koﬂul, tafonomik
süreçlerden etkilenebiliyor. Deprem
ya da toprak kaymas› gibi jeolojik süreçler, ani iklim de¤iﬂiklikleri, su ve
rüzgar etkisi, topra¤›n yap› özellikleri, etoburlar›n ve y›rt›c› kuﬂlar›n avlanma etkinlikleri, kemirgenler ve
benzeri hayvanlar›n toprakta açt›klar›
yuvalar, tafonomik süreçleri ﬂekillendiren temel etkenler. ‹skelet elemanlar›n›n yap› ve görünüﬂünü de¤iﬂtiren
ikinci en önemli etken, fosilleﬂme esnas›nda gerçekleﬂen aﬂ›nma ve parçalanma gibi mekanik olaylar. Avlanma
alan›n›n ve avlanacak hayvan›n seçimi, avlanma ve kesim teknikleri, av›n
taﬂ›nmas›, piﬂirme ya da saklama iﬂlemleri, kemik alet yap›m›, kemik iliklerinin yiyecek ya da yakacak olarak
kullan›lmas› gibi insan kaynakl› etkenler de, tafonomik süreçte etkili
olan di¤er iﬂleyiﬂler.
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Alanda do¤al olarak yaﬂam›ﬂ ve alana taﬂ›nm›ﬂ olan türlerin tümünün ortaya ç›kar›lmas›, ço¤u durumda, buna
benzer kontrol edilemeyen etkenlerden dolay› olanaks›z hale gelebiliyor.
Kontrol edilebilen etkenlerse, kaz› s›ras›ndaki ve sonras›ndaki iﬂleyiﬂler.
‹ncelenecek olan kemiklerin yap›s›,
kaz› alan›nda hangi bölgelerin ne kadar›n›n kaz›ld›¤›na ve kemiklerin dolgu içerisinden hangi yöntemlerle ç›kar›ld›¤›na ba¤l› olarak de¤iﬂebiliyor. Örne¤in, kaz› alan›nda temsil edilen türlerin tamam›n›n saptanabilmesi için,
farkl› boyutlarda elek sistemlerinin
kurulmas› gerekiyor. Bunun nedeni,
farkl› boyutlardaki kal›nt›lar›n elde
edilebilmesini sa¤lamak ve böylece,
alanda belki de tek bir örnekle temsil
edilen türleri ele geçirebilmek.
Zambiya’daki bir arkeolojik kaz›
alan›na ait veriler, tafonomik süreçlerin, tan›mlanabilirlik oran›n› ne derecede etkiledi¤ini aç›k ﬂekilde ortaya
koyuyor. Alanda bulunan 195.415
parça kemi¤in yaln›zca 2128 tanesi
tür seviyesinde tan›mlanabilmiﬂ, 9207
kemi¤in iskeletin hangi bölgesinden
geldi¤i söylenebilmiﬂ, geri kalan
184.080 parçan›n tamam›n›ysa avc›lar
taraf›ndan ilik ç›karmak ya da etleri s›y›rmak için parçalanm›ﬂ kemik ve k›ym›klar oluﬂturmuﬂ.

Tan›mlama
Bir kal›nt›n›n tan›mlanabilirli¤i, ço¤u zaman boyutuyla iliﬂkili de¤il. Örne¤in, küçük bir kemirgenin az› diﬂi, ç›plak gözle
tür boyutuna kadar
tan›mlanabilirken;
15 cm. uzunlu¤undaki bir kol ya da
bacak kemi¤i parças›n›n iri bir memeliye ait
oldu¤unu söylemekten ileri gidilemeyebiliyor. ‹skeleti oluﬂturan
çeﬂitli kemiklerin, tan›mlanabilirlik dereceleri de farkl›. Kaburga kemikleri,
kafatas› parçalar› ve omurlar›n tan›mlanabilmesi oldukça güç. Çünkü, bu
kemiklerin parçalar›n›n herhangi bir
iskelet bölgesine ba¤lanmalar› çok zor
ve tam olduklar›nda bile, hangi türe
ait olduklar›n›n saptanmas› ço¤u zaman mümkün de¤il. Ancak, kemiklerin say›lar› ve oranlar›, bir toplulu¤un
baﬂ›ndan geçen tafonomik süreçler ya
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da buradaki insan etkinlikleri hakk›nda ipuçlar› verebiliyor. Örne¤in, fazla
say›da omur kemi¤inin varl›¤›,
hayvanlar›n kaz› alan›nda öldürülüp parçalara ayr›ld›¤›n›n
göstergesi olarak kabul edilebiliyor.
Arkeozooloji çal›ﬂmalar›nda, tan›mlama ve analiz iﬂlemleri için, özellikle belirli kemikler tercih ediliyor. Üst ve alt çeneler, diﬂler (özellikle üçüncü
az› diﬂi), uzun kemiklerin eklem yapan uçlar›, omuz ve kalça kemikleri, ilk 3 parma¤›n uç
kemikleri ve kemik yap›l› boynuzlar, tan›mlama için çok uygun. Kol ve bacak kemikleri gibi eklem yüzeyi taﬂ›yan kemikler, en
az›ndan aile seviyesinde, hatta bazen
de tür seviyesinde tan›mlanabiliyor.
"Teﬂhis edilebilir bölgeler" ad› verilen
bu kemiklerin temsil edilme oranlar›,
di¤er kemiklerden daha iyi korunduklar› için daha yüksek. Bu nedenle de,
ölçümsel veriler için çok kullan›ﬂl›lar.
Tan›mlanamayan kemiklerse, belirgin
bir ﬂekle sahip olmayan kemik parçalar›yla k›ym›klar.
Fosil topluluktaki kemikler "tan›mlanabilen" ve "tan›mlanamayan"
olarak s›n›fland›r›l-

d›ktan sonra, birbirine benzeyen ya da
ayn› iskelet bölgelerini temsil edenler,
ait olduklar› türler gözetilmeden bir
araya toplan›yor. Daha sonra, morfolojik benzerlik ve farkl›l›klara göre, her
iskelet bölümünün parçalar› daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde tan›mlan›yor. Bu aﬂamada, kemi¤in üzerindeki tan›mlanabilir bölgelerin özelli¤ine göre, cins ya
da tür düzeyinde bir teﬂhis yap›labiliyor. Tan›mlama olas›l›¤› düﬂükse, en
az›ndan "orta boyutta bir çift toynakl›"
gibi bir teﬂhis yoluna gidilebiliyor.
Kemikler üzerindeki girinti ve ç›k›nt›lar, eklem yerlerinin yap›s›,
kemi¤in oransal boyu ve kal›nl›¤› gibi ölçütlerin incelenmesiyle, kemi¤in hangi hayvana ait oldu¤u teﬂhis edilebiliyor. Yine ayn› ölçütlerle,
hayvan›n cinsiyeti, yaﬂama
ﬂekli ve beslenme tipi, yaﬂ›
ve özellikle de ölüm yaﬂ› konular›nda fikir sahibi olunuyor. Ölüm yaﬂ›n›n saptanmas›, genel ölüm nedeni olarak
hastal›k ya da sakatl›k durumlar›na iliﬂkin veriler elde
edilmesine yard›mc›. Yaﬂ tayininde, diﬂlerin yap›s›ndan
ve uzun kemiklerin eklem bölgelerinin
kaynaﬂma derecelerinden yararlan›l›yor. Uzun kemikler, "diyafiz" ad› verilen bir orta bölümden ve "epifiz" ad›
verilen uç bölgelerden oluﬂuyor. Bu
ikisinin aras›nda kalan "metafiz" bölgesi, kemik büyümesinin gerçekleﬂti¤i
esas yer. Büyümesi tamamlanm›ﬂ bir
kemikte, diyafiz bölgesi, epifiz bölgeleriyle kaynaﬂm›ﬂ halde oluyor. Her kemik için bu kaynaﬂma, farkl› zaman süreçleri içerisinde tamamlan›yor. Bu nedenle, farkl› kemiklerdeki kaynaﬂma
oranlar›, kemi¤in ait oldu¤u canl›n›n

Diﬂlerdeki Mikro-aﬂ›nmalar
.

Mikro-aﬂ›nmalar,
beslenme ﬂekline ba¤l› olarak, diﬂlerin üzerinde
oluﬂan mikroskopik yap›daki çizik ve çukurlar›n
incelenmesine dayanan bir araﬂt›rma alan›. Bu çal›ﬂmalar›n büyük ço¤unlu¤u, insan ve di¤er primatlara ait az› diﬂleri ve kesici diﬂler üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. Bu çal›ﬂmalardan elde edilen veriler,
türlerin besin olarak tükettikleri maddeler hakk›nda do¤rudan bilgi sa¤layarak, insan›n atalar›n›n
ve di¤er fosil primatlar›n beslenme tipleri hakk›nda ipuçlar› veriyor.
Örne¤in az› diﬂlerinin yüzeyinde çok say›da çukur bulunmas›, tohumlar, f›nd›k benzeri kabuklu

meyveler ve kemik gibi sert ancak k›r›lgan yap›l›
besin maddelerinin tüketildi¤ini gösteriyor. Buna
karﬂ›l›k, az› diﬂlerinin üzerinde çok say›da çizi¤in
bulunmas›, et ya da yaprak gibi besin maddelerinin ezilerek kesilmesi için diﬂlerin kullan›ld›¤›n›
gösteriyor. Orta yo¤unluktaki çizik ve çukurlarsa,
kar›ﬂ›k diyetleri ya da yumuﬂak meyvelerden oluﬂan diyetleri temsil ediyor. Kesici diﬂlerin üzerindeki mikro-aﬂ›nmalar da, bu diﬂlerin beslenmede
ne derecede önemli oldu¤unu gösteriyor. Örne¤in, kesici diﬂlerde yo¤un aﬂ›nma varl›¤›, besinlerin sindirime haz›rlanmas› aﬂamas›nda kesici diﬂlerin önemli ölçüde kullan›ld›¤›n› gösteriyor.

ortalama yaﬂ› hakk›nda bilgi verici. Diﬂlerdeki aﬂ›nma miktar› da, hayvan›n yaﬂ› hakk›nda bilgi veren bir di¤er veri.
Ancak hatal› veya yetersiz beslenme,
her iki durumda da hatal› sonuçlara
yol açabiliyor.
Hayvan topluluklar›n›n ortalama
boyutlar› hakk›nda elde edilen veriler,
türlerin bugünkü temsilcileriyle, eski
ça¤larda yaﬂam›ﬂ olan akrabalar› aras›ndaki boyut farklar›n› da göz önüne
seriyor. Boyut analizleri, iklimsel de¤iﬂimleri ve ortam özelliklerini yans›t›yor. Birçok memeli türünde, so¤uk iklimde iri vücutlu, s›cak iklimdeyse küçük vücutlu bireyler görülüyor. Buna
göre, farkl› kaz› alanlar›ndan elde edilmiﬂ belli türler için boyut karﬂ›laﬂt›rmas› yap›ld›¤›nda, bu bölgelerdeki iklimsel de¤iﬂimler hakk›nda ipuçlar› elde edilebiliyor. Küçük boyutlu hayvanlar, kural olarak, iklim de¤iﬂikliklerine karﬂ› daha duyarl›. Bu nedenle,
bu canl›lar›n alanda bulunup bulunmamalar› da, mevsimsel ›s› de¤iﬂimleri
hakk›nda bilgi veriyor.
Diﬂi ve erkek bireyler aras›nda belirgin biçim farklar›n›n görüldü¤ü türlerde, baz› kemiklerin yap›s›, hayvan›n
cinsiyeti hakk›nda bilgi verebiliyor.
Boynuzlar, diﬂler ve kalça kemikleri,
cinsiyet tayininde kullan›lan baﬂl›ca
kemikler.
‹ncelemeler sonucunda ortaya ç›kar›lan hayvan türlerinin büyüklük, a¤›rl›k, yaﬂ ve sa¤l›k durumlar›, bölgenin
o dönemdeki koﬂullar›n› yans›t›yor.
Türlerin vücut özelliklerinde görülen
de¤iﬂmeler, çevresel de¤iﬂimlerin, aﬂ›r› kullan›m›n ya da evcilleﬂtirmenin
göstergesi say›l›yor.

Sonuçlar›n Analizi
Kaz› alan›ndan ç›kar›lan kemiklerin tan›mlanmas›ndan sonra, say›sal
veriler ortaya koyuluyor.
1. Tan›mlanm›ﬂ Örneklerin Say›s›
(NISP):
Bu teknik 2 ﬂekilde kullan›labiliyor: Tan›mlanm›ﬂ iskelet bölümlerinin
say›s› (tür gözetmeden); her tür için,
tan›mlanm›ﬂ kemiklerin say›s› (iskelet
bölümleri gözetmeden). Alan›n tekrar
kaz›lmas› halinde, yeni verilerin eski
NISP de¤erinin üzerine eklenebilmesi, tekni¤in önemli bir avantaj›. Ancak,
baz› hayvan türlerinin iskeletlerinin
kemik say›lar› di¤erlerinden fazla ola-

Genç Bir Araﬂt›rmac›
.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilimdal›’nda araﬂt›rma görevlisi olan Ebru
Albayrak, geçti¤imiz birkaç y›ld›r arkeozooloji konusunda çal›ﬂ›yor.
Ülkemizde arkeozooloji çal›ﬂmalar› ne yo¤unlukta?
Arkeozooloji, ülkemizde yo¤un ﬂekilde çal›ﬂ›lan bir alan de¤il. Bu konu, deneyim ve çok uzun
çal›ﬂmalar gerektiriyor. Ben de, 2 y›ll›k geçmiﬂimle, bu konuda çal›ﬂmaya daha yeni baﬂlam›ﬂ say›l›r›m. Bu nedenle, ülkemizdeki di¤er çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgim yetersiz. Ancak kaz›lardan elde
edilen kemiklerin, ço¤unlukla yabanc› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan incelendi¤ini biliyorum.
Sizin arkeozooloji alan›nda çal›ﬂmak üzere
seçti¤iniz konu nedir?
ﬁanl›urfa Birecik’teki bir kaz› alan›ndan ç›kar›lan kemiklerle çal›ﬂmaktay›m. ﬁu anki çal›ﬂmalar›m, kaz›dan elde edilen kemiklerin basit olarak
teﬂhisini kaps›yor.
Çal›ﬂmalar›n›zda nas›l bir sistem izliyorsunuz?
Elimde bulunan kaynaklara dayanarak uygulad›¤›m sistemde, öncelikle teﬂhis edilebilen ve teﬂhis edilemeyen kemikleri ay›r›yorum. Daha sonra,
teﬂhis edilebilen kemiklerin, hangi vücut bölgelerine ait olduklar›n› ve hangi kemikler olduklar›n›
teﬂhis etmeye çal›ﬂ›yorum. Son olarak da, bu ke-

biliyor. Örne¤in, bir etoburun NISP
de¤eri, bir geyik ya da at türüne oranla daha yüksek ç›kabiliyor. Çünkü,
etoburlar›n vücudunda, toynakl› hayvanlara göre daha fazla say›da kemik
bulunuyor. Ayr›ca, sözgelimi, toplam
4 adet femur (uyluk kemi¤i) parças› elde edilmesi, alanda 4 femur bulundu¤u anlam›na gelmeyebiliyor. NISP tekni¤i, avlanan hayvan›n alana taﬂ›nd›¤›
durumlarda da yan›lt›c› sonuçlar verebiliyor. Örne¤in, avland›ktan sonra tamam› alana taﬂ›nabilen küçük boyutlu
hayvanlar›n, yaln›zca belirli parçalar›
taﬂ›nabilen büyük hayvanlardan daha
fazla ekonomik de¤er taﬂ›d›¤› sonucu

miklerin hangi hayvana ya da hayvan grubuna ait
olduklar›n› tan›mlamaya çal›ﬂ›yorum. Bu oldukça
zor bir iﬂlem. Çünkü do¤ru bir teﬂhis yapabilmek
için, hangi türe ait oldu¤u bilinen bir kemikle,
tam bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak gerekiyor. Bunun
için de, çok say›da örnek kemik içeren bir koleksiyona sahip olmak gerekiyor. Benim koleksiyonumda henüz ciddi eksikler var. Ancak, elimden
geldi¤ince örneklerimi tamamlamaya çal›ﬂ›yorum.
Bu çal›ﬂmalar›n›zda kimlerden yard›m al›yorsunuz?
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anatomi Anabilimdal›’ndan, kemikleri ö¤renmek ve
yapt›¤›m teﬂhisleri do¤rulamak konular›nda yard›m al›yorum. Bunun d›ﬂ›nda, yak›n çevremde yard›m alabildi¤im pek fazla kiﬂi yok. Temel olarak,
yurtd›ﬂ›ndan gelen kaynaklar› kullan›yorum. Biyoloji bölümü bünyesinde böyle bir konu ilk defa çal›ﬂ›ld›¤› için, çok zorluk çekiyorum. Ancak, zamanla daha çok çal›ﬂma ve tecrübeyle, baﬂar›l› olaca¤›ma inan›yorum.
Çal›ﬂman›z›n sonuçlar›n›, hangi konulara yönelik olarak kullanmay› hedefliyorsunuz?
Biyolog oldu¤um için, daha çok hayvan davran›ﬂlar› üzerinde yo¤unlaﬂ›yorum. Elde edilen hayvan kemikleriyle, o dönemlere ait hayvan gruplar›n›n (özellikle memeli hayvan gruplar›n›n) davran›ﬂlar› ve ekolojik durumlar› hakk›nda bilgiler elde etmeyi ve bu konuda yorumlar yapmay› hedefliyorum.

ç›kabiliyor. Bu nedenle de, bu tekni¤in tek baﬂ›na kullan›lmamas› öneriliyor.
2. Minimum Birey Say›ls› (MNI)
Bu teknik, kaz› alan›nda bulunan
kemiklerin, en az kaç bireye ait olabilece¤ini hesapl›yor. Buradaki temel
yaklaﬂ›m, ayn› hayvan›n iki kez say›lmas›n› engellemek. MNI hesaplamalar›nda kullan›lan kemikler, kol ve bacak kemikleri gibi, iskelette çift halde
bulunan kemikler ya da bütün bir kafatas›. Omurlar ve kaburgalar gibi, birbirine çok benzeyen ve say›ca fazla
olan kemikler genelde kullan›lm›yor.
Tekni¤in ilkesiyse, tüm kemikler için
MNI de¤erlerinin hesaplanmas› ve aralar›ndaki en yüksek de¤erin temel
al›nmas›.
Son olarak teslim edilecek rapor,
kaz› alan›n›n yap› özelliklerinin ayr›nt›l› anlat›m›n›, kullan›lan yöntemlerin
aç›klamalar›n›, her tür için farkl› iskelet parçalar›n›n say›lar›n›, bireysel kemik ölçümlerini, kemiklerin çizim ve
foto¤raflar›n›, yap›lan analiz ve istatistiklerin özetlerini içeriyor.
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