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ÖZET 

Tezin Başlığı: Kadavralardan elde edilen kemiklerin varyasyonu 

Bu çalışma, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na ait eğitim 

için kullanılan kadavralardan elde edilen 546 kemik materyallerden hazırlanmıştır. 

Araştırmanın amacı, iskelet kalıntılarının antropometrik varyasyonunu incelemek, o 

topluma ait kemik boyutlarını, cinsiyet farklarını, vücut yapısını ve büyüklüğünü 

tespit etmek, adli antropolojiye modern Türk toplumu hakkında veri tabanı 

oluşturacak iskelet kalıntılarının incelenmesidir. Koleksiyondaki her kemik, 

cinsiyeti, yaşı, ölüm sebebi ve geçmişe ait demografik bilgileri bulunmadığı için tek 

bir birey olarak kabul edilmiştir. Karışık ve toplu bir şekilde bulunan iskelet 

materyallerin çok az sayıda bulunması halinde kimlik tespiti yapabilmeyi 

araştırmıştır. 

Ölçümler osteometri tahtası, digital kumpas, çap pergeli ve mezura ile 

milimetrik olarak alınmıştır. Cinsiyet ve boy için vücudun tüm kemikleri kullanıldı. 

Literatürdeki ayrım ve hesaplamalarla analiz edilmiştir. Koleksiyonda cinsiyet 

bilinmediğinden ayrım için femur başı ve humerus başı tercih edilmiş ve 

hesaplamalar bu şekilde değerlendirilmiştir. Cinsiyet tayininden sonra Amerikan 

beyazları için geliştirilen boy formülleri kullanılmıştır. Humerusa göre 21 erkekten 

ortalama boy uzunluğu 166 cm, 34 kadında 154 cm olarak bulunmuştur. Femura göre 

cinsiyet tayininde ortalama boy 27 erkek için 165 cm iken, 34 kadın için 156 cm 

olarak hesaplanmıştır. Platymeria ve platycnemic endisler kullanılarak toplumun 

fizik yapısı incelenmiştir. Endislerden vücut yapısına bakıldığında toplumun 

%50’sinde femurda platymeria, %70’inde tibiada eurycnemia (düzleşme) 

görülmüştür. Kemik uzunlukları için farklı toplumlardaki maksimum femur 

uzunluğu, maksimum humerus uzunluğu ve tibia uzunluğu incelenmiştir. Arkeolojik 

ve modern toplumlarla karşılaştırma yapılmıştır. Koleksiyonda humerus ve femur 

başından yapılan analizlerle cinsiyet tayini yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 

diğer toplumlardan çok farklı değerlere rastlanmamıştır. Toplumun cinsiyet tayininde 

femurdan yapılan analizde erkek kadın oranı beklenene yakın çıkmıştır. 



Türkiye’de yakın dönemlerde yoğunlaşan olay inceleme sonucunda ele 

geçirilen tanımlanamayan, ileri derecede çürümüş, yarı iskeletleşmiş kalıntıların 

antropolojik incelemesi çözümü kolaylaştırmaktadır. Çalışmada yakın döneme ait 

kemiklerin bulunması, adli vakalarda (uçak kazaları, deprem ve benzeri felaketler) 

sık karşılaşılan kimlik tespiti çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle 

Cerrahpaşa bireyleri modern dönem özelliklerini taşıması nedeniyle önem 

taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Adli antropoloji, kimlik tespiti, kadavra, Cerrahpaşa iskelet 

koleksiyonu. 



SUMMARY 

 

Thesis Title: Variation in skeleton remains collected in anatomic dissecting rooms. 

 

This issue was prepared from 546 bone materials which were obtained from 

cadavers that use for education in İ.Ü. Cerrahpaşa Medical Faculty Department of 

Anatomy. The purpose of this thesis is investigating the skeleton remain’s 

anthropometric variation, determining that population’s bone size, sex diffrences, 

body structure and examining thar remains which form database about modern Turk 

population to forensic anthropology. Every bone was excepted as only one individual 

because of the missing knowledge about sex, age, cause of death previous 

demographic information. The identification of mixed remain’s that exist in case of a 

little account, was searched. 

Measurements were taken with osteometric board, digital and sliding caliper 

and tape measure as millimetric. All of the body’s bones were used for sex and 

stature analyzed with the difference and calculation at literature. Humerus and femur 

diameter was prepared because of unknown sex in the collection, and the calculations 

were evaluted by this way. The formulas which were developed for the American 

white population, were used after estimation of sex. According to humerus head 

diameter, average 166 for 21 male, 154 for 34 female. According to estimation sex 

for femur medium body height was estimated 165 for 27 males and 156 for 33 

females. Physical structure of population was investigated with platymeria and 

platycnemic index. Platymeria was seen %50 on femur, eurycnemic was seen %70 

on Tibia when the body structure was taken into consideration. Maximum humerus 

and femur length and tibia length in the different groups were examined for bone 

measurements. Archaelogical and modern population were compared. Sex war 

determined by humerus and femur head diameter from. The values of this research 

were not very different from the other group’s values. Percentage of males to females 

femora was nearly same. 

The anthropological investigator that of remains which of the obtained from 

unknown, highly decomposed and skeletonized maket he solutions easier at  



increased crime investigations in Turkey. Finding of bones of recent period belong 

forensic cases (plane crash, earthquake and similar disasters) helps identification 

studies. Therefore Cerrahpaşa individuals are important because of having modern 

period properties. 

 

Key words: Forensic anthropology, identification, cadaver, Cerrahpaşa skeleton 

collection, Anatomy collection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÖLÜM I 

GİRİŞ 
 

Adli Antropoloji, ileri derecede çürümüş ya da iskelet haline gelmiş cesetlerin 

kimliklendirilmesine yardımcı bir bilim dalıdır [1]. Bu değerlendirmeleri yaparken, 

adalet sistemine yardımcı olmayı amaçlar. Antropoloji çalışmalarını, iskelet 

koleksiyonları üzerinde oluştururken, incelemeleri arasında cinsiyet, yaş, boy ve 

ırkın saptanmasının yanı sıra, ölüm öncesi, ölüm sonrası, ölüm zamanı, kemik 

travmaları, kemik patolojileri, kemiklerin kaç iskelete ait olduğu, dişlerle ilgili kişisel 

sorulara yanıt oluşturarak kişinin biyolojik kimliğinin tespiti yer almaktadır [2]. 

İnsanların toplumlar arasında varyasyon gösterdiği bilimsel olarak bilinmektedir. Bu 

değişikliklerin biri de iskelet yapı farkları ve bundan ortaya çıkan cinsiyet, boy, yaş 

gibi osteolojik karakterlerdir. Türkiye’de osteolojik demografik varyasyon için 

yapılan çalışmalar sınırlı bir şekilde bir veya iki kemiğe dayanmaktadır [3]. 

Üniversitelerin tıp fakülteleri öğrenciler için diseksiyondan sonra kemik 

kalıntılarını muhafaza etmekte ve gerektiği derslerde sık kullanılmaktadır [4]. Kemik 

materyallerin, her ne kadar kime ait oldukları bilinmiyor ise de bunlar, toplumun bir 

bölümünü temsil etmektedirler. Bu kemikler toplum hakkında bilgi verebilmektedir 

[5,6]. Toplumların ve bireylerin benzerlikleri ve farklılıkları (akrabalık ilişkileri), 

morfolojileri, sağlık yapıları, nüfus dağılımları gibi konular hakkında bilgi elde 

etmenin en iyi yollarından biri, onlara ait iskelet kalıntılarının incelenmesidir [7]. 

Kemik yapısından faydalanılarak bireyin, cinsiyet tayini, boy ve yaş tahmini 

yapılmakta, yaşam biçimi ve kalitesi belirlenebilmektedir [8,9]. 



Bu güne kadar devam eden ölü gömme âdeti, yalnız insana özgü bir kavramdır 

[10]. Ölülerin yanına bırakılan hediyeler, gömü ve mezar türleriyle de öteki dünya 

görüşlerini yansıtılır. Bu hareketin yalnız arkeolojik açıdan değil antropolojik ve 

etnolojik açıdan da incelenmesi gerekmektedir. 

Mezar türleri, şekil ve yapım tekniği birbirlerinden farklıdırlar. Mezarlar 

özelliklerine göre basit toprak, çömlek, küp, taş sanduka, oda diye 

sınıflandırılmaktadır [10]. Toplu ve kitle mezarlar da arkeologlar tarafından 

keşfedilmiştir [11]. Toplu mezarlar terminolojik olarak çok çeşitli şekilde 

tanımlanmasına rağmen, altı ya da daha fazla kişinin birlikte veya rastgele olarak 

vücutlarının gömülmesi olarak tarif edebiliriz. Örneklerine savaş bölgelerinde 

rastlanır (Arjantin, Bosna Hersek, Kore, Vietnam, vb) [12]. Bu tür gömülerde ateş, 

çeşitli kimyasallar ve diğer faktörler kullanılabileceğinden hangi vücudun kime ait 

olduğu anlamak zorlaşmaktadır. Kazı metodu bu alanda önemli bir rol oynar. 

Pedestal ve stratigrafik metot olmak üzere iki farklı metot bulunmaktadır [13]. 

Kemikler üzerinde cinsiyete bağlı karakterlerin, morfolojik yapı ve metrik 

farkları erişkinlerde belirgindir [14]. Vücutta bunun ayrımının iyi yapıldığı 

kemiklerden os coxa başta gelir [15]. Kafatası iskeletini oluşturan kemiklerde de 

cinsiyete özgü karakterler ile kol ve bacaklardaki kas yapışma izlerine ve kemik 

kütleviliklerine bakılarak cinsiyet tayini yapılmaktadır [2,8]. 

Yaş yetişkinlerde tahmin edilmesi zor bir durumdur. Çocuklarda en iyi netice 

aldığımız yer dişlerdir [16]. Diş gelişimlerini tamamlayan kişilerde epifizlerin 

kapanma özellikleri ön plana çıkar [2,17]. Bunun yanında suturların kaynaşma 

aşamaları ve symphysis pubis’in morfolojik özelliklerine bakılarak da yapılır [3]. 



Canlı insan ile kadavra arasında boy farkları bulunmaktadır [18]. İskelet 

kalıntılarında, uzun kemiklerden çeşitli formüller geliştirilerek (matematiksel, 

anatomik, somatometrik, eksik uzun kemiklerden yararlanılan yöntem vb) boy 

uzunluğu tahmini yapılabilir [3]. Bireylerin morfolojik yapıları ve boy uzunluklarının 

belirlenmesi için iskeletlerin mevcut olan bölümlerinden antropometrik ölçüler alınıp 

bu ölçülerden oluşturulan değerler formülize edilir [18,19]. Çalışmada birden fazla 

uzun kemik kullanılarak daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilir [2]. 

Bu tez çalışmasının gayesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bölümünde 

eğitim için kullanılan iskelet kalıntılarının antropometrik varyasyonunu incelemek ve 

o topluma mahsus kemik boyutlarını, cinsiyet farklarını, vücut yapısını ve 

büyüklüğünü tespit etmek ve adli antropolojiye Türk toplumu hakkında bir veri 

tabanı oluşturmaktır. Kemiklerin analizi, minimum ve maksimum büyüklüğü, 

robustusitesini, genel sağlık durumunu ve kadın-erkek ayrımının nasıl olabileceğini 

içermektedir. Toplu veya karışık halde bulunan iskelet kalıntıları ile kişisel kimlik 

tespiti yapılabilmektedir. Bu tezi 20 yüzyılda yaşamış Cerrahpaşa anatomi 

bölümünde pratikte kullanılan kemikler teşkil etmektedir. 

Her ne kadar aynı kişiye ait kemikler eksik ise de böyle koleksiyonlar o toplum 

hakkında bazı bilgileri verecek kapasitededir. Türkiye’de bütün kemikleri mevcut 

olan ve kimliği bilinen iskelet serileri olmadığından bu koleksiyon veri tabanı 

oluşturmaya aday bir seridir. Bu seriler adli vakalarda (uçak kazaları, deprem ve 

benzeri felaketlerde) sık karşılaşıldığı için antropolojik çalışmalar için önemli yer 

teşkil etmektedir. 



BÖLÜM II 

GENEL BİLGİLER 

Antropoloji 

İnsan bilimi olarak bilinen antropoloji, insanı bir bütün olarak inceler [20]. 

Geçmiş, bugün ve gelecek, toplum dil ve kültür bütünün parçalarını oluşturur. 

Antropoloji, zaman ve mekân içindeki benzerlikleri ve farklılıkları açıklamaya 

çalışır, çağdaş ve tarihsel perspektifi ile diğer disiplinlerle bağ oluşturur. Diğer 

bilimler arasında fikir ve yöntem alışverişiyle insanı yorumlama, tanıma ve anlama 

imkânı oluşturur. Ayırt edici özelliği, biyoloji ve kültürde köken ve değişimlere olan 

ilgisidir. Sosyo-kültürel, biyolojik ve lingüistik alt disiplinlerinden oluşur. 

Bu bilim dallarına ek olarak son yıllarda arkeoloji bilim dalı da arkeolojik 

antropoloji ile alt disiplinlere dâhil edilmektedir [21]. Kültürel ve arkeolojik 

antropologlar, bir zaman dilimindeki insanların yaşam biçimlerini, kültür kalıntılarını 

ve âdet değişimlerini inceler. Biyolojik antropologlar, fiziksel biçimdeki değişimleri 

inceler. Lingüistik antropologlar, modern dilleri inceleyerek dillerin temellerini 

yeniden şekillendirebilirler. 

 

Sosyal (Kültürel) Antropoloji 
 

Toplumların besin ihtiyacını nasıl karşıladığını, nasıl giyindiğini, nasıl 

barındığını, politik, ekonomik ve dini açıdan nasıl oluştuğunu araştırır [21]. İnsan 

yaşamında öğrenilerek kazanılan davranışlar vardır. Bunların tamamı kültürü 

oluşturur. Kültürel antropolojinin iki yönü vardır; saha çalışmasına yönelik 

uygulamalı alanı etnografi ve kültürler arası karşılaştırmalar üzerinde temel alan 



etnolojidir [20]. Küçük topluluklar içinde yerel davranış, inanç, adet, toplumsal 

yaşam, iktisadi faaliyet, siyaset ve dini etnograflar inceler. Elde edilen sonuçları 

farklı toplumların verileri ile karşılaştırmaları evrensellik ve genel planda ayırt eden 

ise etnologlardır. 

 

Lingüistik Antropoloji 
 

Modern insandan atalarını ayırt etmede dilin, kavrama ve iletişimdeki yeri ile 

insan davranışlarında önemli bir ilişkisi vardır [22]. Dilin evrimi ve insanı bulmadaki 

rolü her zaman paleoantropolojik soruların merkezindedir. Lingüistik antropologlar 

dili, zaman ve mekân içinde, toplumsal ve kültürel bağlamda inceler, evrensel hatları 

ile ilgili çıkarsamalar yapar, yeniden kurgular ve farklılıklarını analiz eder [20]. 

İnsanlar sahip oldukları kültürel mirası, bireyden bireye aktarılmasını dil aracılığıyla 

yapar [21]. Kültür ve dil tarih içerisindeki temellerinin oturmasında ve daha geniş bir 

bakış açısına sahip olmamıza yardımcı olur. Bir toplumun sosyo-kültürel yapısı 

hakkında bilgi sahibi olmak için dilini inceleyerek önemli ipuçlarına ulaşabiliriz. 

 

Fizik Antropoloji 
 

Fizik Antropoloji (Biyolojik antropoloji) insanı konu alıp inceleyen 

antropolojinin alt dalıdır [23]. Biyolojik antropoloji, geçmişte ve günümüzde yaşayan 

insanların morfolojik, anatomik, fizyolojik, biyolojik özelliklerini ve gelişimini, 

zaman süresince değişimini, çevresiyle olan etkileşimini ele alarak, insanın 

özelliklerini araştırır. Fiziksel antropoloji alanında özel uzmanlık alanları da 

gelişmiştir [24]. Örneğin insanın kökeni ve evrimsel süreci üzerinde çalışan disipline 

Paleoantropoloji denir. İnsan fosilleri ve iskeletleri ile ilgili konuları inceler. Primat 



grubunun anatomisini karşılaştırmalı olarak ele alan, insan, primat ve maymun 

arasındaki anatomik benzerlikleri inceleyen alt disiplini ise Primatoloji araştırır. 

Biyokimya ve genetik ile işbirliği sonucunda kan grubu ve tipleriyle ilgilenir. 

Biyolojik antropoloji, insanı iki kategori altında inceler; bunlardan biri insanın doğal 

tarihi, diğeri ise modern insanın sergilediği biyolojik çeşitliliktir [21]. 

Kimlik tespiti adli bilimlerde önemli bir konudur [25]. Yaşayan ya da ölü 

bireylerin tanımlanmasında ve diğer insanlardan farklı olan özelliklerinin ortaya 

çıkarılması ile kimlik tespit edilir. Adli tıp ve hukuk alanında, adli ve tıbbi kimlik 

olarak 2 türlü kimliklendirme tanımı yapılır [26]. Nüfus bilgilerinden oluşan bilgilere 

adli, vücut özelliklerinin tümüyle değerlendirilmesi sonucu tıbbi kimlik olarak 

tanımlanır. Çoğu tespitler ölmüş kişilere yönelik olmasına rağmen aranan suçluların 

tespiti, hafıza kaybına uğramış kişilerin bulunması, suçluların kimlik değiştirme 

çabaları araştırmayı gerekli hale getiren durumlardır [27]. Yaşayan insanlarda koma, 

amnezi, yaşın küçük oluşu, akıl hastalıkları, kişinin kendisi için bilgi vermesine 

engel durumlar içerisindedir. Ölülerde, cesedin parçalandığı veya postmortem 

değişikliklerle vücut bütünlüğünün bozulduğu, iskelet haline gelmiş insan 

kalıntılarında özellikle doğal afet, savaş, terör amaçlı bombalı saldırılarla birçok 

insanın tanınmaz hale geldiği vakalarda kimlik tespitini güçleştirebilir [28]. 

 

Adli Antropoloji Çalışmaları 
 

Adli antropoloji, yaşayan ve kemikleşen insan kalıntıları ile uğraşan ve adli 

sisteme yardım amacı bulunan bir bilimdir [1]. Bu şekilde genel biyolojik ve özel 

karakterleri tespit etmektedir. Genel karakterlerde yaş ve boy tahmini, cinsiyet ve ırk 

tayini yapılırken, özel karakterlerde ise kişiye mahsus iskelet özelliklerini tespit 



edilir. Bu konuların dışında kafatası-fotoğraf süperimpozisyonu, fasiyal doku analizi, 

ve fasiyal rekonstrüksiyon konuları ile de ilgilenerek kişilerin kimliklerinin 

belirlenmesine yardımcı olur [29]. Adli antropoloji çalışmaları şu evrelerden oluşur 

[3]: 

Bulunan kemiklerin ne tür bir canlıya, insan kemiği ise kaç kişiye ait 

olduğunun tespiti ve ölüm zamanının belirlenmesi, insana ait olan kemiklerde yaş ve 

boy hesaplaması, cinsiyet ve ırk belirlenmesi, kişinin hayatta iken sahip olduğu 

biyolojik yapının tanımı sosyo-ekonomik durumu, beslenme özelliklerinin 

belirlenmesi, iskelet patolojisi olup olmadığı (anomali, tümör, osteomiyolit, osteofit, 

dejeneratif eklem hastalıkları, iskelet protezleri, vb). Adli osteoloji, fasiyal 

rekonstrüksiyon, adli odontoloji, kemik patolojisi ve arkeoloji gibi adli antropolojinin 

alt dallarından biridir [30]. Osteoloji yardımıyla iskelet hakkında açıklanamayan 

veya doğal ölümlerde, intihar ve cinayet vakalarında, toplu ölümlerde bilgi 

edinebiliriz. İskeletin yaşı ve cinsiyetinde anatomist ile benzer metotlar kullanır. Adli 

olaylarda, osteoloji kemiğe spesifik olarak odaklanmayı amaçlar. Genel arkeolojik 

durumları da göz önünde bulundurur. 

Arkeolojik kazı yöntemleri kullanılarak delillerin bulunması ve cesetin 

kimliklendirilmesi uygun bir şekilde yapılır [31]. Adli antropolojide kimliklendirme 

yapılırken kraniyometri, osteometri ve antropometri gibi tekniklerden yararlanılarak 

analiz yapılır [2]. Bu yöntemlerde canlıda veya kuru kemik haline gelmiş iskelette 

oransal ve boyutsal farklılıklara bakılır. Böylece kişiye ait bilgilere ulaşılabilir. 

Bunlara ek olarak kullanılan diğer bir yöntem ise; antroposkopi yöntemidir ki, 

vücudun ölçülemeyen ancak gözlenebilen özelliklerinin nitelik olarak ifade 

edilmesidir. 



Kimlik Tespitinde Kullanılan Yöntemler 

Kimlik belgesi, kimlik tespitleri için kullanılan yöntemlerden biridir [3]. Kişiye 

ait fotoğraflı belge niteliğindedir. Olay esnasında kendileri hakkında bilgi 

veremeyecek veya ölü kimselerin üzerinde bulunduklarında önemlidir. Tanıklık, 

canlı veya ölü kimsenin kimliği hakkında bilgi toplanmasıdır. Parmak izi 

kullanımında parmakların ilk boğumlarından başlayan, parmak uçlarına kadar devam 

eden bölgede bulunan papil hatlarının cisimler üzerine bırakmış olduğu izler 

incelenerek tanımlama yapılır [32]. Genellikle polis teşkilatının yaptığı bir 

çalışmadır. 

Ölülerin üzerindeki giysiler, takılar ve protezler büyük önem taşır. Özellikle 

birden fazla kişinin öldüğü kazalarda yüz ve vücut özellikleri bozulan kişilerin 

üzerinde isim yazan yüzük ve bilezikler kimlik tespitinde yararlıdır. İleri derecede 

çürümüş ya da iskeletleşmiş olan cesetlerde, kafatası ve yüz yumuşak dokularının 

yeniden oluşturulması esasına dayanır [33]. Kafatası ve yüz bölgelerindeki yumuşak 

doku kalınlıkları bilinmektedir. İskelet halindeki kafatasında, plastik veya benzeri 

madde ile önceden bilinen kalınlıklara göre yumuşak dokuların rekonstrüksiyonu 

yapılır. Orbitalar, diş dizileri, kaşlar, gözler, dudaklar, burun gibi yüz elemanlarının 

rekonstrüksiyonuna geçilir. Tamamlanan çalışmaların önden ve yanda fotoğrafı 

çekilerek kayıp kişiler ile karşılaştırma yapılarak kimliklendirme yapılır. Bankalar ve 

ticaret merkezlerindeki video sistemlerdeki kayıtların eldeki fotoğraflarla 

karşılaştırılması esasına dayanır. Süperimpozisyon yöntemi ile iskeletlerin kranyumu 

ve fotoğrafı çakıştırılarak kimlik tespiti amaçlanır [29]. 

Uçak kazası gibi toplu ölümlerin olduğu felaketlerde, yolcu listesinde bulunan 

kişilerin diş kayıtlarının olması halinde cesedin kimliğinin tespiti mümkündür 



[34,35]. Bu araştırmayı adli diş hekimleri gerçekleştirmektedir. Çekilen dişler, 

dolgular, çürükler, ağız içerisindeki diğer uygulamalar kayıtlarda bulunan vücut 

kısımları ile karşılaştırılması yapılabilir. Dişlerdeki en büyük avantaj vücuttaki 

dirençli doku olmaları nedeniyle yüksek ısı ve diğer faktörlere dayanarak 

bozulmadan kalabilmeleridir [3]. Kemik parçası, kan lekesi, vücut sıvılarına ait 

lekeler, saç ya da kıldan elde edilen analizler sonucunda kişiye ait DNA 

karşılaştırılması sonucunda kimlik saptanması yapılabilir [36]. Güvenilirliği %99 

sonuç vermektedir. 

Radyolojik yöntemde, yaşam süresince çekilen grafilerin buluntuya ait bilgiler 

karşılaştırılır [27]. Yabancı materyaller ve post mortem inceleme sırasında 

gözlenemeyen metalik parçalar aranabilir [37]. Kemikleşmenin radyografik 

değerlendirilmesi dental gelişim ve kafatasının çocuklarda ve genç erişkinlerde yaş 

ölçümünde kullanılmaktadır. Frontal sinüs konfigürasyonu, hastalıklar veya herhangi 

bir radyolojik belirti kimliklendirmede kullanılabilir. 

 

Kemikler Hakkında Genel Bilgiler 
 

İnsan ve diğer memelilerin kemiklerinin ayrı ossifikasyon ve gelişme 

merkezleri bulunmaktadır [2,37,38]. Kemikler bir araya gelerek iskeleti oluşturur 

[39]. Eklemlerle beraber hareket sistemini temsil eder. Kaslar tarafından yönetilirler. 

Kemiklerin farklı şekilde olmaları vücuttaki farklı konum ve işlevleriyle ilgilidir. İki 

ucu ve gövdesi olan uzun kemikler, hareket sistemine yardımcıdırlar. Uçları konveks 

ya da konkav olup hyalin kıkırdakla kaplıdır. Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları hemen 

hemen birbirine eşit olan kısa kemikler, hareketli ya da az hareketli eklemlerin 



yapısına katılırlar. Beyin gibi hayati organı korumak için özelleşmiş kemikler yassı 

yapıdadır. Bunlardan başka, belli bir şekli olmayan kemiklerde bulunmaktadır. 

 

Kemik Yapısı ve Gelişimi 

Canlı kemik dokusunun %33’ü organik, %67’si inorganik maddelerden 

oluşmaktadır [37]. İnorganik maddeleri tuzlar oluşturur. Bu tuzlar kalsiyum 

karbonat, kalsiyum fosfat, kalsiyum hidroksit, kalsiyum fluorur, kalsiyum klorur, 

kalsiyum sitrat, magnezyum fosfat, magnezyum karbonat, magnezyum hidroksit, 

magnezyum klorur, magnezyum klorur, magnezyum sitrattır. Tuzlar kemiğe 

sağlamlık verir. 

Kemikler, mezenşimal hücrelerin yoğunlaşmasından meydana gelir [39]. 

İntramembranöz (direk kemikleşme) veya intrakartilaginöz (kıkırdak gelişi) olarak 

kemikleşir. Her iki kemikleşme olayı benzerdir ve kemiğin son histolojik yapısı 

aynıdır. Direk kemikleşme, hızlı seyreder. Kafatası gibi koruması acil olan 

kemiklerde görülür. İntrakartilaginöz kemikleşme daha yavaş seyreder ve iskeletin 

birçok yerinde görülür. Bu kemikleşme, enkondral ve perikondral olarak 2’ye ayrılır. 

Enkondral, kıkırdak içinde başlar ve epifiz yakınında oluşur. Perikondral 

kemikleşme, dış kısımda başlar. Daha çok uzun kemiklerde görülür. 

Makroskopik olarak farklı yapıda oluşmuş iki kısım ayırdedilir. Daha yoğun 

kompakt ve kortikal kemik genellikle yüzeyde görülür. Kısa ve yassı kemiklerde ve 

uzun kemiklerin epifizlerinde süngerimsi ağ yapıda, boşluklu substantia spongiosa 

vardır. Bu ağ yapının arası kemik iliği veya medulladır. 

Bir uzun kemik bir gövde ve iki uç içerir. Gövdenin ortasında kırmızı veya sarı 

kemik iliği veya medullar boşluk bulunur. Bu kemikler tek yönde büyürler. Yassı 



kemikler iki tabaka substantia kompakta içerirler. Aralarında substantia spongiosa 

bulunabilir. Skapula ve kafatasının bazı kemikleri yassı kemiklerdendir. Büyüme iki 

yönde gelişir. Kısa kemiklerin mesela küçük bilek kemikleri, substantia kompakta 

tarafından çevrelenmiş süngerimsi yapıda çekirdekleri vardır. Büyümeleri her üç 

yöne doğru gelişir. 

 

İnsan ve Hayvan Kemiği Ayrımı 

Adli bilimlerde bulunan kemiğin insan veya hayvan kemiği olarak ayırt 

edilmesi önemli bir konudur [2,40]. Bu amaçla iki yöntem kullanılır. Birincisi 

morfolojik yöntemdir. Makroskopik ve mikroskopik inceleme olarak iki şekilde 

inceleyebiliriz. Hayvan kemiklerinin en önemli özelliği medüller kanalın insan 

kemiklerine oranla daha geniş olmasıdır. İncelemeden elde edilecek olan sonuç 

bulunan kemiğin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Kafatasının tam olmadığı 

iskelet örneklerinde insan veya hayvan kemiği uzmanlar tarafından ayırt edilebilir. 

Çok parçalanmış bölümlerin nereye ve kime ait olduğu anlamak zorlaşabilir. 

Medüller indeks, uzun kemiklerde destekleyici bulgu olarak kullanılabilir. Uzun 

kemik parçasının en kalın yerinden alınan enine kesit üzerinden, medüller kanal ve 

kemik kalınlığı ölçümleri kullanılarak indeks hesaplanır. İnsan kemiği için indeks 

sınırı 0,45 olarak kabul edilir. Hayvan kemiği olarak kabul edilmesi için 0,45’den 

büyük olması temel alınır. Havers kanalı sayısı ve çapı ile insan ve hayvan kemikleri 

arasında mikroskopik inceleme ile ayrım yapılabilir. 

İkinci yöntemde; serolojik yöntemdir. Kemik örneklerinden elde edilen 

proteinleri içeren sıvının, insan proteinlerine karşı hazırlanmış anti-serum ile 

karşılaştırılması ilkesine dayanır. İncelenen kemik insana ait ise, proteinler anti-



serum ile reaksiyona girerek çökelti oluştururlar. Hayvan kemiği ise bu reaksiyon 

sonuç vermez. Yanmış veya kimyasal maddelerle bozulmuş kemiklerin ne tür bir 

canlıya ait olduğu bu yöntemle anlaşılması güç olabilir. 

 

Yaş Tahmini 

Adli tıp yaş tayini, canlılarda cezai ve hukuki açıdan önem teşkil etmektedir 

[3]. Yaş tayin çalışmalarında önceliği kemik ve dişler oluşturmaktadır. Büyüme ve 

gelişme döneminde (0–18 yaş arası), iskeletten yaş daha kolay tespit edilir [9]. Yirmi 

yaşından sonra iskelette büyüme hemen hemen bitmiştir, çevre ve genetik etkiler 

daha ön plana çıkmaktadır. Uzun kemiklerin diyafizleri 12–18 yaş arasında epifizleri 

ile kaynaşır. Epifiz kaynaşmaları her insan toplumunda aynı sırada olmaktadır. 

Ortalama yaşlar ise toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Bu yüzden 

yetişkinlerde yaş tahmini zordur. 

Yirmi yaşına kadar dişler yaş tahmininde en iyi ayırıcı özelliktir [41]. 

Çocuklarda ilk 12 yıldaki değişmeleri dişlerden daha iyi anlaşılmaktadır. Süt dişleri 3 

yaşına kadar, daimi dişler ise 6–12 yaş arasında ağız içerisinde görülebilir. Üçüncü 

azı dişinin çıkışı kişilerde değişiklik göstermektedir. 

Yaşı belirlemek için çeşitli kemikler üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda 

farklı metotlar geliştirilmiştir. Morfolojik, histolojik ve radyolojik olarak bu metotları 

sınıflandırabiliriz. En çok kullanılan yaş tahmini tekniği morfolojik yöntemdir. Buna 

sebep olarak da alete gereksinim duyulmadan yapılabilmesidir. Kafa eklem 

süturlarının kapanmasının yaşla ilgili olduğunun araştırılması Todd ve Lyon 

tarafından yapılmıştır. Morfolojik yaşların yapılabildiği diğer alan symphysis 

pubis’dir [42]. Her pubis kemiğinin symphysis yapısında bir yüzeyi vardır. Bu oval 



yüzde 5 ana yapı seçilerek 10 değişik yaş dönemi belirlenir. Bu da gözleme dayalı 

olduğundan güvenilirliği tartışmalıdır. Diğer kemikler üzerinden de morfolojik yaş 

tahmini yapılmıştır. Bunlar arasında tiroit kemikleşme, sternum kıkırdak çentikleri, 

diş morfolojisinde olan değişiklikler vertebrada osteoartritik gelişmeler sayılabilir. 

Histolojik metotta, mikroskobik inceleme yaş belirlenmesinin yanı sıra 

insan/hayvan kemiğinin arasındaki farklılıkların incelenmesi yapılabilir [43]. Bu 

yöntemde tam ve parçalı osteonlar sayılarak kişinin yaşı bulunabilir. Bu yöntemin 

dezavantajı uzun kemiği ortasından kesip ince bir parça alındıktan sonra kemiğin 

kullanılamaz duruma gelmesidir. 

Radyolojik çalışmaların temeli, kemiğin epifiz bölgesinde bulunan süngerimsi 

kısmında olan gerilemelerin yaşla ilişkisine bağlıdır [2]. Yapılan araştırmalarda 

temel ölçüt medüller boşluğun göstermiş olduğu değişimlerin incelenmesidir. 

Cinsiyet, meslek ve toplumlar arası farklılıklar gözlenmektedir. 

Yaş tahmini araştırmalarına İşcan da kendi geliştirmiş olduğu 4. kaburga 

kemiğinin sternal ucunu inceleyerek katkıda bulunmuştur [44]. Çalışmada cinsiyet ve 

ırk faktörü incelenmiştir. Farklı toplumlar üzerinde de araştırmacılar tarafından 

denenerek güvenilirliği incelenmiştir. Türkiye’de de bu çalışma Yavuz ve arkadaşları 

tarafından yürütülmüştür. 

 

Cinsiyet Tayini ve Kullanılan Yöntemler 

İnsan iskeletinin tam olması durumunda %100’e varan ihtimalle cinsiyet tayini 

yapılır [2]. İskelet bütünlüğünün bulunmadığı durumlarda pelvis, kafatası ve uzun 

kemikler ayırıcı tanı koymaya yardımcı olabilir. Cinsiyet tayini en çok iskelet 

ölçüleri alarak, diskriminant fonksiyon analizi yaparak ve morfolojik yapıları 



inceleyerek yapılmaktadır. Cinsiyet tayininde pelvis önemli bir yere sahiptir [45–47]. 

Erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıklar değişik toplumlara ait iskelet 

koleksiyonlarında analiz edilmiştir. En başarılı sonuçlar pelvis üzerinden alınmıştır. 

Daha sonra kafatasındaki ölçüm ve morfolojik farklılıklar da pelvise yakın sonuç 

vermiştir. Ekstremite kemiklerinde erkeklere ait ölçümler kadınlara ait değerlerden 

daha uzun ve daha büyüktür [40,48–55]. 

Kafatasındaki varyasyonları çoğu kasların iskeletle bağlantısı çerçevesinde 

ortaya çıkmıştır [2]. Günümüzde de cinsiyet farklılığını ortaya koyacak vücudun 

değişik kemiklerinden yapılan çalışmalar bulunaktadır [56–62]. Ortalama olarak 

kadınların pelvisleri erkelerden daha büyüktür [45]. Fakat diğer vücut kemiklerinde 

erkeklere ait ölçüler göreceli olarak kadınlardan iridir. Birçok bilimsel araştırmada 

siyatik notch ve subpubik açının dimorfik olduğu gözlenmiştir. Yine kadınlarda 

pubis kolları erkeklere oranla daha uzundur [40]. Doğum sayısı arttıkça, pelvis 

eklemleri gevşer, kas yapışma izleri değişiklik gösterir bu da cinsiyet ayrımında 

belirgin özelliktir [2,48]. Çocuklarda bu ayrımı yapmak zordur [63]. Her iki cinste de 

25 yaşına kadar pelviste gelişim devam eder. En hızlı gelişim 10–14 ve 15–19 yaşları 

arasında olur. İnsan uzun kemiklerinden femur en çok incelenen kemiktir [8,46]. 

Farklı toplumlar ve uluslar arasında geniş olarak incelenmiştir. 

Morfolojik olarak başlayan kafatasından cinsiyet ayrımı çalışmaları daha sonra 

metrik yöntemler geliştirilerek devam etmiştir [2]. Morfolojik gözlemde orbita 

boşlukları, alt çene, apertura nasalis, zigomatik kemikler, alın süturları, damak, kafa 

tabanı ve kemik çıkıntıları incelenir. Cinsiyetin en iyi belirlendiği yer pelvistir. 

Morfolojik [64,65] ve metrik olarak [45,47,66–70] pelvisten yararlanabiliriz. 



Matematiksel yöntemlerde ise; vücudun çeşitli kısımlarından ölçüm yapılarak 

erkek ve kadın arasındaki farklar bulunmaya çalışılmıştır. Bu uygulamalar arasında, 

kafatası [71–75], dişler [76–78], sternum [62], kaburga [57,59,79], vertebra [80], üst 

ekstremite [49,82], alt ekstremite [8,50,53,81] patella [56], talus ve kalkanus [60] 

bulunmaktadır. 

 

Boy Tahmini ve Kullanılan Yöntemler 

Adli bilimlerde cinsiyet tayini ve boy tahmini önemli bir durumdur [2]. 

Kemiklerin uzunluğu ile boy arasında doğru bir ilişki vardır. 1888’de ilk defa Rollet 

50 erkek ve 50 kadın birey üzerinden uzun kemikleri çalıştı. 19. yüzyılın sonlarına 

doğru matematiksel regresyon eşitliklerinin gelişmesi ile birlikte Karl Pearson kuru 

kemiklerin uzunluğundan boy uzunluğunu tahmin etmek için formül geliştirdi [40]. 

Krogman bu formülleri kullanarak çalışmasında kullandı. Birçok yazar popülasyon 

örneklerinden ırksal ve cinsiyet farklılıklarını açıklamaya çalıştılar [48,83–85]. 

Breitinger 1937’de farklı bir metotla uzun kemiklerden boy ölçümü yaptı [86]. 

Çalışmasında Orta Avrupa’da yaşayan insanların radyografilerini kullandı. Telkka 

1950’de farklı popülasyonlarda uygulanabilen bir formüle ihtiyaç olduğunu amaç 

edinerek Kuzey Avrupa popülasyonları için boyu yeniden değerlendirdi. Vücudun 

sağı ve solu arasındaki farklılıkları değerlendiren ilk araştırmacıdır. Dupertuis ve 

Hadden 1951’de etnik kökeni bilinmeyen kişiler için genel bir formül geliştirdi [2]. 

Trotter ve Gleser [87] 1952’de, İkinci Dünya Savaşı sonucu oluşturulan Terry 

koleksiyonunda Amerikan beyaz ve siyah askerlerinden boy hesaplama çalışması 

yapmıştır. Benzer bir araştırmayı da White, Afrika-Amerikan, Asya ve Meksika etnik 

kökenli insanlara uyguladı [88]. Çalışma sonucunda yüksek oranda uygunluk tahmin 



edilmiştir. Lorke ve arkadaşları 1955’de Almanya’da 2. Dünya Savaşı mahkûmların 

kalıntılarından elde ettikleri boy tahmini formüllerinden %99’a varan değerler 

buldular. Fully ve Pineau 1960’da vertebraları kullanarak bir formül geliştirdiler. 

Hunger ve Leopold 1978’de insan kalıntılarından adli kimliklendirme ile ilgili 

çalışmalarını Almanya’da yayınladılar. Anatomi bölümü için hazırlanmış 

bozulmamış uzun kemik kalıntılardan ölçüm aldılar. Kemiklerin uzunluğunun 

cinsiyet farklılığı oluşturabileceğini sonucunu doğruladılar. Amerika’da 1986’da 

Krogman ve İşcan insan iskeletinin adli vakalar üzerinde geniş çapta araştırmaların 

detaylarını yayınladı [2]. 

Kimliği belirsiz cesetlerde uzun kemikler boy tahmininde önemli bir rol oynar 

[87]. Tam kemiklerde matematiksel metot değişik popülasyonlarda çalışılmışken 

[48,54,84–87,89–94], bu metotların yanmış ve eksik kalıntılarda uygulanması doğru 

sonuç vermez [95]. Kemiklerin eksik ve kayıp olması durumunda çeşitli formüller 

geliştirilmiştir [96–98]. Steele 1970’de regresyon metodu ile kırık kemiklerden 

tamamını veren değeri, femur ve tibiadan belirli anatomik noktaları işaretleyerek 

alınan ölçümlerle formülize etmiştir. Kafatası [99], klavikula [95], skapula [95], 

vertebra [100], uzun kemik parçaları [96,101,102], metakarpaller [103], el falanksları 

[95], ve tarsaller [95] kullanılarak da boy tahmini yapılmaktadır. 

Türkiye’de uzun kemikler dışındaki kemiklerden yararlanılarak boy tahmini 

çalışmaları yapılmıştır. Columna vertebralis [104], el boyu [105] bunlar arasındadır. 

Boy tahmininde erişkin bireylerde uzun kemikler daha uygulanabilirken, çocuklar 

üzerinden yapılan araştırmalarda çok yaygın değildir [106]. Uzun kemikler 

çocuklarda yaş için ayırıcı tanı oluşturur. 8–18 yaş arasındaki çocuklar üzerinde boy 

tahmini için yapılan çalışma sonucunda, femur boy oranı anlamlı bulunmuştur [107]. 



Fetüslerin iskeletlerinden yararlanarak boylarını, yaşlarını, miadında olup 

olmadıklarını anlamak için formüller geliştirilmiştir [3]. 

Ayak kemikleri (tibia, femur), kol kemiklerinden (radius, humerus) daha 

güvenilir derecede ihtimal vermektedir [2]. Tibia bu kemikler içinde en çok 

kullanılanıdır [83]. Farklı popülasyonlarda ve kişiler arasında yüksek oranda 

benzerlik taşır. Yapılan çalışmalarda ölçümlerin aynı yerden alınması gerekmektedir 

[108]. Terry koleksiyonunun değişik gruplarda farklı sonuç vermesinin tibiadan 

alınan ölçümlerden kaynaklandığını çalışmalarında göstermişlerdir. 

Adli olaylarda, bazen iskelet kalıntıları sadece boy tahmini için uygun olabilir 

[98]. Bunun için boy tahmininde farklı metotlar geliştirilmiştir. Anatomik, 

matematiksel, somatometrik, eksik kemiklerden yapılan analizleri örnek 

gösterebiliriz [3]. Geliştirilen yöntemler kulanım alanları açısından farklılıklar 

taşımaktadır. Anatomik yöntemde iskeletin tamamına yakın bölümünün elde edilmiş 

olması gerekmektedir [109]. Anatomik duruma getirilen materyal, kıkırdak ve eklem 

yerleri restore edilerek kişinin boyu tahmin edilebilir. Fully bu yöntemi 

modifikasyona tabi tutarak basion-bregma, vertebraların uzunluğu, tibia uzunluğu, 

talus ve kalkanusun ölçümlerinin toplamı yaşayan insan boyunun tahmini 

yapılabilmektedir. 

En fazla kullanılan yöntem matematiksel yöntemdir [87]. Bu yöntemde 

iskeletin bütün olması beklenmez. Bir ya da birkaç tane uzun kemik ölçümü tahmin 

için yeterli bulunmaktadır. Somatometrik yöntem, iskeletleşmiş cesetlerde 

uygulanmaz [3]. Kafatası ve ekstremitelerin eksikliğinde columna vertebralis 

uzunluğunun alınması ile hesaplanır. Eksik kemiklerden yapılan tahminde Steele 



yöntemi uygulanmaktadır. Kemikler üzerindeki belirli anatomik noktaların 

arasındaki oranlardan yararlanılarak kemiğin bütünü hesaplanır. 

 

İskelet Koleksiyonları 

İskelet koleksiyonları anatomi bölümlerindeki tıp eğitimi için oluşturulmaya 

başlamışlardır. Daha sonra kimliği, cinsiyeti, yaşı ve ölüm sebebi bilinen gruplar 

üzerinde çalışmalar ilerletilmiştir. Kemik patolojileri incelenmiş, yaşarken boyu 

bilinen kişilerden kemiklerden yapılan ölçümlerle boy tahmin edilmeye, cinsiyet 

tayin edilme yöntemleri geliştirilmiştir. Pratik amaçlı koleksiyonlardan ziyade birde 

bazı ülkelerin yasal prosedürleri gereği mezarlardan çıkarılarak oluşturulan gruplar 

vardır. Bu koleksiyonlarda da cinsiyet, yaş, ölüm sebebi gibi faktörler bilinmektedir. 

Arkeolojik kazılar sonucunda da çıkarılan iskelet kalıntıları bulunmaktadır. Elde 

edilen bu kemiklerde cinsiyet, yaş, boy, ölüm sebebi bilinmediği için daha önceden 

yapılan araştırmaların kriterleri uygulanarak bir sonuca varılmaya çalışılır. Cinsiyet 

için pelvis ve uzun kemiklerdeki büyüklük farkına bakılırken tayin edilirken, yaş için 

de diş ve uzun kemiklerin epifiz incelemesi ile tahmin edilir. Aşağıda koleksiyonlara 

örnekler verilmiştir. 

 

Terry Koleksiyonu 

Robert J. Terry 1871- 1966 yılları arsında St. Louis de Washington Üniversitesi 

Tıp fakültesinde anatomi bölümü başkanı ve anatomi profesörüydü [110]. Genel 

olarak insan anatomisiyle ilgilendi, kısmen de normal ve patolojik varyasyonlarla 

ilgilendi. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, Terry üniversite tıp fakültesinin anatomi 

bölümünde kullanılan kadavraların iskeletlerini toplamaya başladı. Kafatası için 



yapılan araştırmalar için de kafatası sagittal olarak kesildi ve postkranyal kemikler 

toplandı. Bu materyallere zarar vermeden yumuşak dokularından ayrıldı. Bu şekilde 

koleksiyon oluşmaya başladı. Kişilerin bilgilerine morg tutanaklarından ulaşılarak, 

kişinin adı, cinsiyeti, yaşı, etnik kimliği, ölüm sebebi, ölüm tarihi, izin numarası ve 

ilgili kayıtları tespit edildi. Patolojik ve normal osteolojik varyasyonlar otopsi 

boyunca envanter kayıtlarında gösterildi. Elde edilen antropometrik ölçülerin 

yanında kişilerin fotoğrafları, saç ve doku örnekleri de koleksiyona dahil edildi. 

Terry 1941’de emekli olduğunda. Mildred Trother 1967’ye kadar kadavralardan veri 

toplama görevini sürdürdü. 

Terry koleksiyonu 1728 tane örnekten oluşmaktadır. Kişilerin demografik 

dağılımları, 461 beyaz, 546 siyah erkek, 323 beyaz, 392 siyah kadın, 5 Asya kökenli 

erkek bireyden oluşmaktadır. Ölüm yaşları 16 ile 102 arasındadır. Doğum tarihleri 

ise 1822 ile 1842 arasında değişmektedir. Yaş ortalaması 45 ve üstüdür. 

 

Hamann-Todd Koleksiyonu 

Şu anda bu koleksiyon Cleveland Doğal Tarihi müzesinde toplanmıştır [5,111]. 

Carl Agust Hamann örnekleri toplamaya başladığı 1893’te Western Reserve 

Üniversitesi’nde Anatomi bölümündeydi. Bu kalıntılar anatomi öğrenmek için pratik 

amaçlı hazırlandı. Todd koleksiyona başladıktan sonra 1912’de anatomi başkanı 

oldu. Yirmi altı yaşındayken 3300’ün üzerinde iskelet topladı. Bu zaman boyunca, 

190 makale yazdı, 350 tane de ortak makale yazdı. Buradaki iki topluluk daha sonra 

kombine edildi. Hamann-Todd koleksiyonu olarak düzenlendi. Beyaz ve siyah ırktan 

her iki cinsiyete ait vücut kemikleri içeren materyaller bulunmaktadır. 

 



Dart ve Pretoria Koleksiyonu 

Dart Koleksiyonu, Johannesburg Witwatersrand Üniversitesi Anatomi 

Bölüm’ünde bulunmaktadır [112]. Kadavralardan elde edilen kemikler 1923–1958 

yılları arasında hazırlanmıştır. Büyük çoğunluğunun cinsiyeti, yaşı ve Afrika 

kabilelerine ait vücut kemiklerini içermektedir. Dart 1958’de emekli oluncaya kadar 

toplamaya devam ederek 2000’e yakın parça oluşturmuştur. Koleksiyona 1959’dan 

sonra Tobias devam ederek 3000’nin üzerinde iskelet eklemiştir. Kraniyal ve 

odontolojik araştırmalar içermektedir. Demografik açıdan Pretoria İskelet 

koleksiyonu ile benzerlikler göstermektedir [113]. Yirminci yüzyıl ve ondokuzuncu 

yüzyılın geç dönemlerinde yaşamış kişilere aittir. Erkeklerde ortalama yaş 53, 

kadınlarda ise 47’dir. 

Pretoria Kemik Koleksiyonuna anatomi bölümü ile Pretoria Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde 1942’de oluşturulmaya başlandı [6]. Bu koleksiyon, kafatasları, tam 

postkranyal ve tam olmayan postkranyal kemikler şeklinde gruplara ayrılmıştır. 

Koleksiyon, tüm iskelet 290, tüm kafatası 704 ve 541 adet tüm postkranyal kalıntıları 

kapsamaktadır. Bu koleksiyon, araştırma ve tıp fakültesi öğrencileri için pratik 

amaçlı olarak ayrılmaktadır. Araştırma amaçlı grupta yaş, cinsiyet ve popülasyon 

içindeki durumu bilinmekte, öğrenciler için hazırlanan grupta ise kişiye ait bilgilerin 

biri yada daha fazlası bilinmemektedir. 

Koleksiyonda kafatasları iskelet kalıntısı çalışmalarından ayrıldı. Geçmiş 10 yıl 

boyunca yılda ortalama 67 kadavra anatomi bölümüne kabul edilmektedir. Böylece 

araştırma ve çalışma amaçlı kalıntılar koleksiyona eklendi. Bu tarihe kadar 6476 

kadavra enstitüye kabul edilmiştir. Elde edilen iskeletlerin tamamı koleksiyona katkı 

sağlamıştır. İlgilenilen ilk saha kişilerin normal fiziksel özelliklerini kaydetmek, 



kişinin iskelet varyasyonlarını bulmak diğer bir sebep ise, coğrafik grupların 

varyasyonları arasında, erkekler ve kadınlar arasında kadavraların yaş varyasyonları 

arasında çalışma grubunda karşılaştırma yapmaktı. 

İskeletlerin orijini iki türlüdür. Kimliği bilinen ve tanımlanmayan vücutlardan 

oluşmaktadır. Güney Afrika İnsan Hareketi (Human Tissues Act, 1983) altındaki 

kanuna göre; her kişi vücudunu organ nakli, cerrahi müdahale ve araştırma için 

bağışlayabilir. Eğer kişi devlet hastanesinde ölürse, eşi, akrabaları ve arkadaşı 

tarafından ölümünden 24 saat sonrasında çıkarılmazsa vücut üniversite veya benzeri 

araştırma merkezlerine araştırma amaçlı gönderilir. Bu durumda vücudun sahipsiz 

olması kimliğinin bilinmesine engel olmayabilir. 

Anatomi bölünme gelen her materyal için bir numara verilir. Bu numara 

kadavra kayıtlarını içerir. Bu kayıtta, kişinin ismi, bilinen en son adresi, yaş, cinsiyet, 

popülasyon ilişkisi, ortalama boy ve kilo, ölüm sebebi ve hastaneden alınan rapor 

detayları yazılmaktadır. Kayıttan sonra vücut mumyalanır ve korunur. 

Mumyalamadan 1–2 yıl geçtikten sonra diseksiyon için kullanılır. Diseksiyonu 

takiben kadavralar yumuşatılır ve iskeletlerine ayrılarak Pretoria Kemik 

Koleksiyonuna veya öğrenci pratik materyaline ilave edilir. 

Araştırma koleksiyonu 3 kategoride toplanır. Kafatasları, tüm postkranyal ve 

tamamlanmamış postkranyal kemiklerden oluşur. Kafatasları da 3 gruptan oluşur. 

Kubbe, yüz ve taban, mandibuladır. Tüm koleksiyonda siyah erkekler yoğunlukta 

onları beyaz erkekler takip etmektedir. Beyaz kadınlar ve siyah kadınlar da 

çalışmanın içinde bulunmaktadır. Yaş dağılımı beyazlarda (erkek ve kadın) 30–39 ve 

40–49 diğerlerinde 50 ve sonrası olarak bulunmuş. Siyah Güney Afrikalılar tüm yaş 

gruplarında temsil edilmiştir. Beyaz Afrikalılarda yaş ortalaması 68,2 (erkek 66,5 



kadın 70,6) ve 52,9 da siyah Güney Afrikalıların (erkek 53,9 kadın 47,4) ortalama 

yaş erkeler için 56,1, kadınlar için 57,8’dir. 

 

Yunanistan Koleksiyonu 

Bu koleksiyon, Atina Üniversitesi’nde hayvan ve insan fizyoloji bölümünde 

225 kişiden oluşmaktadır [84]. Cinsiyeti, yaşı, mesleği, ölüm sebebi, doğum yerleri 

bilinen 214 kemikleşmiş vücuttan oluşmaktadır. Tüm bu bilgiler ölüm raporlarından 

elde edilen verilerden elde edilmiştir. Dokümanı bulunmayan 11 parça 

bulunmaktadır. Bu iskelet koleksiyon öğrenme amaçlı hazırlanmıştır. 

İskelet koleksiyonunu her iki cinsiyet (114 erkek, 100 kadın) ve yetişkin tüm 

yaş gruplara ait bireyleri içermektedir. Buna ek olarak kişilerin meslek bilgileri, 

düşük gelirli ya da orta derecede gelir seviyesine sahip bilgileri bulunmaktadır. Ölüm 

tarihleri 1960- 1996 yılları arasında örneklenmiştir. İskeletlerin birçoğu tam, çok az 

sayıda el ya da ayak kemikleri gibi kemiklerde eksikliklere rastlanılmaktadır. Her iki 

cinsiyette de yaş ortalaması 55 olduğu saptanmıştır. 

Bugünkü Yunanistan cenaze geleneklerine göre, insan kalıntıları gömüldükten 

3–5 yıl sonra mezardan çıkarılmaktadır. Çıkarılan kalıntılar metal kutularda 

mezarlarda kemik koruması için yapılan binalarda korunmaktadır. Kemiklerin 

saklandığı bu yerde belli bir zaman sonra, kutular yeraltındaki büyük çukurlara 

yerleştirilir. Genellikle de mezarlıkların arka tarafında muhafaza edilir. Çıkarılan 

iskeletlerin birçoğu sahibi çıkmamış kalıntılardır. Yasal işlemler tamamlandıktan 

sonra malzemeler Atina Üniversitesi’ne teslim edilir. Bu da antropolojik çalışmalar 

için fırsat tanır. 

 



Cerrahpaşa Koleksiyonu 

Çalışmada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim 

Dalı’nda bulunan kemikler seçilmiştir. Modern Türk popülasyonuna ait olan bu 

materyaller kadavralardan elde edilmiştir. Kalıntıların yaşı, cinsiyeti, ölüm nedeni 

gibi geçmişe ait demografik belgeleri bulunmamaktadır. Bu koleksiyon tıp fakültesi 

öğrencileri için pratik amaçlı hazırlanmıştır. Kemiklerin tamamı daha önceden 

temizlenmiş, verniklenmiş sağlam ve tam bir şekilde muhafaza edilmiştir. 

Materyallerin her iki cinse de ait olduğu hesaplamalarımızdan anlaşılmıştır. Yaş 

faktöründe kemiklerin epifiz noktalarına, mandibula üzerinde muhafaza edilen 

dişlere ve postmortem diş kayıplarına bakılarak erişkin olduğu anlaşılmaktadır. 

Radius ve ulnadan bir adet çocuk kemiği bulunmuştur. Yapılan makroskopik 

inceleme sonucunda herhangi bir patoloji gözlenmemiştir. Her üniversitenin anatomi 

bölümünde yasal çerçeveler dâhilinde kadavra bağışı için bir form bulunmaktadır 

(Ek 1). 

 

Kalıntıların Hazırlanması 

İskeletteki kalıntıların temizlenmesi geniş kapsamlı bir temizliği gerektirir. 

Bazıları kırılmışsa dolgu ile doldurup veya yapıştırıcı kullanarak tamir edilebilir [2]. 

Eğer hala yumuşak doku kalmışsa, kimyasal solüsyonlarla ortadan kaldırılabilir. 

Bunun için daha önce kalıntılar temizlenmeli, dokular içindeki yabancı materyaller 

aranmalı radyografi için uygun hale getirilmelidir. 

Yarı bozulmuş kalıntılarını hazırlanmasının birçok yolu vardır. Literatürde iki 

teknik önerilir. Hızlı olan teknik Snyder ve arkadaşları tarafından ortaya sürülmüştür. 

Taze ve sabunlaşmış kadavralar için antiformin kullanılır. Bu teknikte, ilk önce fazla 



dokulardan arındırılan kemikler anti formin banyosuna yetiştirilir. Bu işlem yaklaşık 

olarak bir saat sürer. Antiformin solüsyonu 150 gr sodyum karbonat ve 100 gr 

ağartıcı 1 lt suda karıştırılır. Suyun 250 ml’sine sodyum karbonat eklenirken 750 ml 

beyazlatıcı eklenir. İki solüsyon 3–4 saat karıştırılır ve %15 oranında hidroksit 

solüsyonu ilave edilir. Örnekler hafifçe kaynatılır. Bozulmalarını önlemek için sık 

sık kontrol edilmeli. Eğer istenirse kemiklerin yağını gidermek için 1- 2 saat 

benzolde bekletilmeli. Antiforin tekniğinin hızlı olmasına rağmen problem 

taşımaktadır. İlk olarak zehirli kimyasallar kullanıldığı için çok dikkati davranılmalı, 

iyi havalanan yerde uygulanmalı, eldiven ve koruma gözlüğü takılmalı çıkan buharın 

nefes olarak içine çekilmesi önlenmeli. İkinci büyük sorun ise solüsyonun kemiğe 

zarar verebilmesidir. Çoğunlukla epifizyal ve symphysis pubis bölgeleri kolaylıkla 

zarar görebilir. Uzun süre kaynatılması sonucunda orbitalar, palatal bölge ve çenenin 

alveolar prosesleri deforme olabilir. 

İkinci teknik Stephens tarafından ortaya atıldı. Evde kullanılan çamaşır suyu 

(sodyum hypoklorat %4,5-%6). Sodyum hidroksitin 5–10 gramı bu solüsyon içinde 

sulandırılır. Öncelikle önerilen bozulmuş kalıntılarda kullanılmasıdır. Sadece 

kurutucu ve korumak gerekmektedir. Korumak için de aseton önerilmektedir. 

Yumuşak dokular fazla ise bıçakla sıyrılarak izole edilmeli. Kemikler çamaşır 

suyu ile sulandırılmış solüsyona daldırılır. Solüsyon içinde yaklaşık 3–4 saat içinde 

yumuşak dokulardan arındırılabilir. Bu işlem birkaç gün sürebilir. Yumuşak dokular 

uzaklaştığında aseton ile kemikler korunabilir. Bu solüsyonu da kullanırken dikkatli 

olmalı çünkü kemiklere zarar verebilir. 

Krogman ve İşcan The Human Skeleton in Forensic Medicine adlı kitapta, 

Mooney ve arkadaşlarının kafatasındaki yumuşak dokuları uzaklaştırmak için enzim 



aktif deterjanı kullanarak iyi sonuçlar aldıklarını ortaya koymuşlardır. Bunun için ilk 

defa %10 solüsyon enzimatik deterjan karışımına daldırılır. Uygun şekilde 

hazırlanmış enzim 75- 80°C kaynatılmalı fazla ısıtılmalara karşı kemiklerin 

bozulabilme ihtimaline karşı dikkatli olunmalı. Küçük bir kafatası yaklaşık 30 

dakikada temizlenirken bir karışım formalinle 5 güne kadar (günde 8 saat) solüsyon 

içerisinde ısıtılması gerekmektedir. Bunun en büyük avantajı, soda, hidrojen peroksit, 

benzen, triclorety gibi zararlı bileşikler ile kıyaslandığında daha güvenilir olmasıdır. 

İskelet kalıntılarının temizlenmesi kemik koleksiyonu oluşturmada önemli bir 

adımdır [84]. Koleksiyonda kullanılacak kalıntıların iskeletleşmiş ya da daha az 

iskeletleşmesi durumunda metot olarak materyallerin kaynatılması seçilir. Fakat 

kaynatma ile kemiklerin tamamen bozulması mümkün olabilir. Buna rağmen birçok 

yazar bu metodu yağ ve yumuşak dokuların arındırılması için etkili bir metot olarak 

görmektedir. 

Sıcak tabaklar, pişirme kabı ve geniş fırınlar kaynatma ekipmanları olarak 

kullanılır. Kaynatılan malzemeler kutulara çıkarılır. Her biri için referans numarası 

verilir. Bu numaralar her kalıntının kişisel bilgilerini verir. Kaynatma kaplarına 

boyut ve şekillerine göre yerleştirilir. Kimyasal içerik olarak da sodyumtrihidrat 

(NaBO
2
H

2
3H

2
O) veya trisodyumfosfat (Na3PO4) kullanılır. Kaynama zamanı 

boyunca 95ºC yi aşmamalı. Her bir kemik su ile yumuşak fırça ile temizlenmeli. 

Kemik temizleme aşamasında yine de bazı yumuşak dokularla karşılaşılabilir. Bunlar 

kıkırdak, ligament, tendom, intervertebral disk olabilir. Symphysis pubis, 

kaburgaların bitiş noktaları gibi hassas yerler çok dikkatli bir şekilde yumuşak fırça 

ile fazlalıklardan arınmalı. Tüm bunlardan sonra kemikler açık hava şartlarında 

kurumaya bırakılır. Her bir parça kalıcı kalemlerle işaretlenerek kutulara yerleştirilir. 



Formaldehit (HCHO) 

Renksiz, normal sıcaklıkta hızla gaz haline dönüşebilen, yanabilen düşük 

molekül ağırlıklı kimyasal bir maddedir [114,115]. Proteinleri sertleştirip, çürümeleri 

önlediğinden biyolojik örneklerin saklanmasında ve mumyacılıkta 

yararlanılmaktadır. Ayrıca böcekleri ve mikroorganizmaları öldürdüğünden 

dezenfektan olarak da tercih edilmektedir. Saf halde kullanılmaz [116]. Sulandırmak 

lazımdır. Dokulara çok çabuk nüfus eder. Yağları eritmez, glikojeni eritir. 

 

Yasal Uygulama 

Sağlık eğitiminde bilgiyi en iyi öğretebilmek için tüm yeni teknolojilerden 

yararlanılmaya çalışılmaktadır. Tıp eğitiminin temel taşlarından biri olan anatomi 

anabilim dallarında da önem taşımaktadır. Anatominin olmazsa olmazı insan bedeni 

üzerinde yapılan eğitimdir. Kadavra üzerinden yapılan çalışmalar teknolojik sahada 

yapılan uygulama alanından daha etkin olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kadavra 

halkın bağışları ile sağlanmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde yok denecek kadar azdır. 

Kanunlarımız çerçevesinde kişi kendini eğitim ve bilimsel amaçlı 

bağışlayabilmektedir. Bağışlanan bedenler üzerinde çalışmalar son derece katı tıp 

ahlakı çerçevesinde gereken saygı gösterilerek yürütülmektedir. Ek 1 de ceset bağış 

tutanak örneği verilmiştir. Her üniversitenin anatomi bölümlerinde de örnek 

tutanaklar bulunmaktadır. 

 

Organ, Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 

Konu hakkında çıkarılan yasa 20.05.1979’da 2238 sayılı kanunda maddelerde 

açıklanmıştır [117]. 



Madde 1. Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, 

saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir. 

Madde 2. Bu kanun sözü edilen organ deyiminden, insan organizmasını 

oluşturan her türlü organ ve doku alınması ve bunların parçaları anlaşılır. Saç ve deri 

alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu bu kanun hükümlerine tabi 

olmayıp yürürlükte bulunan sağlık yasaları ve tüzükleri, yönetmelikleri ve tıbbi 

deontoloji kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Madde 3. Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve 

satılması yasaktır. 

Madde 6. On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve 

doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden 

uzak olarak önceden verilmiş yazılı, imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak 

beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur. 

 

Ölüm Halinin Saptanması 

Madde 11. Bu kanunu uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin 

ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, bir kardiolog, 

biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından 

olaşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır. 

 

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu 

Madde 14. Bir kimsenin sağlığında vücudunun tamamını, organ ve dokularını, 

tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı vasiyetle 

belirtmemiş bu konuda isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm 



anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinin 

birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvakatıyla ölüden 

organ veya doku alınabilir. Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa kornea gibi ceset 

üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. 

Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına 

karşı olduğunu belirtmişse organ veya doku alınmaz. Kaza veya doğal felaketler 

sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir 

kişinin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa sağlam doku ve organları, tıbbi 

ölüm halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11’inci maddede belirtilen hekimler 

kurulunun raporuyla belgelemek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan 

kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza 

aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. 

Bu hallerde, adli otopsi bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler 

kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir. 

Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak 

üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına 

getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler 

aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel 

araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğrenim kurumlarına verilebilir. Bu 

cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlıklarınca bu kanunun yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

 

 



İnsan Cesedi Üzerinde Bilimsel Araştırma Yönetmeliği 

Madde 1. Bu yönetmenliğin amacı, 21/1/1982 gün ve 2594 sayılı kanunla 

değiştirilen ve bir fıkra ilave edilen 2283 sayılı Organ ve Doku Alınması, 

Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14’üncü maddesinin son 

fıkrasına göre hazırlanmış olup, sağlığında vücudunu ölümden sonra inceleme ve 

araştırma faaliyetlerinde faydalanmak üzere vasiyet edenlerle, kimsenin sahip 

çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi bulunmayan cesetlerin, Yüksek öğretim 

kurumlarına bilimsel araştırmalarda faydalanılmak üzere gönderilmesi, muhafazası, 

def’in ruhsatı dahil, tabi olacakları işlemleri belirlemektir. 

Madde 3. Bu yönetmeliğin uygulanmasında; kimsenin sahip çıkmadığı ceset 

deyiminden, yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen, adli 

kovuşturma ile ilgili olmayan, vücudun bilimsel faaliyetlerde kullanılmasını 

engelleyen bir vasiyeti bulunmayan ve yakınlarınca alınmayan ceset, yüksek öğretim 

kurumları deyiminden, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri, vasiyet edilen ceset 

deyiminden, sağlığında, ölümünden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde 

faydalanılmak üzere vücudunu bağışlayan kimselere ait ceset anlaşılmaktadır. 

Madde 5. Yükseköğretim kurumlarınca bilimsel araştırma, vasiyet edilen 

cesetler üzerinde cesedin kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, kimsenin sahip 

çıkmadığı cesetler üzerinde ise ölüm tarihinden itibaren 45 gün süre ile istasyonlarda 

bekletildikten sonra yapılabilir. Bilimsel araştırmalar öncelikle vasiyet edilen cesetler 

üzerinde yapılır. Birinci fıkrada sözü edilen cesetler üzerinde bilimsel araştırma 

süresi ölüm tarihinden itibaren altı aydır. 

Madde 7. Maddi menfaat karşılığı vücut vasiyet edilemez ve ceset sağlanamaz. 

Kimsenin sahip çıkmadığı cesetlerle, vasiyet edilen üzerinde yapılan çalışmalar 



sırasında, bir ölüye gösterilmesi gereken azami saygı gösterilir. Çalışmayı yapan 

yükseköğretim kurumu ve belediyenin işbirliği ile def’in dini ödevlere uygun olarak 

yapılır. Defin esnasında belediyeler ve din görevlilerince her türlü kolaylık gösterilir. 

Def’in yerleri, ceset üzerinde araştırma yapan yükseköğretim kurumunca kaydedilir. 



BÖLÜM III 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 
Çalışmada İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda 

öğrencilerin pratik amaçlı kullandığı kemikler seçilmiştir. Bu materyallerin birçoğu 

kadavralardan elde edilmiş bir kısmı da değişik kaynaklardan elde edilmiştir. 

Kalıntıların yaşı, cinsiyeti, ölüm nedeni gibi geçmişe ait demografik belgeleri 

bulunmamaktadır. İnceleme amaçlı bulunan kemiklerin tamamı daha önceden 

temizlenmiş, verniklenmiş sağlam ve tam bir şekilde muhafaza edilmiştir. Tablo 1’de 

kemiklerin dağılımı gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. İ.Ü. Cerrahpaşa koleksiyonunun kemik dağılımı (N=546) 

Kemik adı N Kemik adı N 

Kafatası 5 Fibula 43 

Yüz bölümü 14 Tibia 57 

Kubbe 32 Klavikula 39 

Humerus 55 Skapula 43 

Radius 56 Sakrum 20 

Ulna 47 Mandibula 31 

Femur 61 Koksa 42 

 

Çalışmaya, humerus (N=55), radius (N=56), ulna (N=47), femur (N=61), fibula 

(N=43), tibia (N=57), klavikula (N=39), skapula (N=43), sakrum (N=20), mandibula 

(N=31), coxae (N=42), kafatası ve kafatasına ait parçalar (N=52) katılmış. 

 



 

Şekil 1. Cerrahpaşa Koleksiyonunun genel görünümü 
 

 
Şekil 2. Cerrahpaşa koleksiyonunun genel görünümü 



 
 
Şekil 3. Koleksiyona ait uzun kemiklerden humerus. 
 

 

Şekil 4. Koleksiyonda uzun kemiklerden femur. 



 
Koleksiyon vücudun her bölümüne ait 546 adet kemikten oluşmaktadır. 

Bulunan tüm kemikler sağlam ve tam durumdadır. Görüldüğü gibi femur ve tibia en 

sık rastlanan buluntulardır. En az rastlanan kafatası ve yüz kısmıdır. Şekil 1ve 2’de 

de kemiklerin görünümü bulunmaktadır. 

Türkiye’de yakın dönemlerde yoğunlaşan olay inceleme sonucunda ele 

geçirilen tanımlanamayan, ileri derecede çürümüş, yarı iskeletleşmiş kalıntıların 

antropolojik incelemesi çözümü kolaylaştırmaktadır. Çalışmada yakın döneme ait 

kemiklerin bulunmasıyla, popülasyona ait kemik boylarını, cinsiyet farklarını, vücut 

yapısını ve büyüklüğünü tespit etmeyi amaçlamaktadır. Koleksiyondaki her kemik 

bir birey olarak alınmış. Karışık ve toplu bir şekilde bulunan iskelet materyallerin 

yanında çok az sayıda kemik bulunması halinde kimlik tespiti yapabilmeyi 

araştırmıştır. 

 

Osteometrik Ölçüler 

Kemiklerin temiz olması nedeniyle ilk olarak sınıflandırma yapılmıştır. Daha 

sonra her birine çalışma kolaylığı oluşturması amacıyla koleksiyon adı, kemik adı ve 

birden başlayan rakamlardan (CTFA1, CTFB1 vb.) oluşan kısa kod verilmiştir. 

Kemiklerin kodu ve adları ölçümleri ile birlikte arşivlenmiştir. İki taraflı kemikler ait 

oldukları konumlarına göz önünde bulundurularak ayrıldı (Şekil 3, Şekil 4). 

Bu çalışma için kemikler üzerinden standart osteometrik ölçümler milimetrik 

olarak alınmıştır. Alınan ölçümler tablolarda gösterilmiştir (Ek 2, Ek 3). Ölçümlerde 

uzun kemikler için osteometri tahtası, daha kısa mesafelerde dijital kumpas, 

kafatasında çap pergeli, çevre ölçümlerinde mezura kullanılmıştır. Aletlerin 



hassasiyeti belirli aralıklarla kontrol edilmiş, esneme halinde mezura farklı 

noktalarından alınmıştır. Elde edilen değerler için hem sağ hem de sol taraf kemikleri 

kullanılmıştır. Cinsiyet tayini, yaş ve boy tahmini için daha önceki araştırmacılar 

tarafından kullanılan ölçüm noktaları alınmıştır. 

Araştırmada kullandığımız kemiklerin tamamına yakını bütün olsa da 

kafatasından ve bazı uzun kemiklerden kayıp, ezik ve kesilmesi durumu karşısında 

alınabilecek tüm ölçümler alınmıştır. Aralarında patolojik örnekler gözlenmemiştir. 

Ölçüm alınan noktalar aşağıda tarif edilmiştir. 

Uygulama sonucunda elde edilen veriler, daha önceden literatür taraması 

sırasında Türkiye’ye yakın iskelet serilerine yönelik çalışmalarla karşılaştıracak 

şekilde (Microsoft Excel®, SPSS 16®) istatistiksel sonuçlar değerlendirilip 

yorumlanmıştır. İstatistikî analizlerle kimliklendirme için cinsiyet tahmini yapılmış 

bulgularda tablolarla gösterilmiştir. 

 

Kafatasından Alınan Ölçüler 

Kafatasının bütün olması durumunda üzerinden birçok ölçü almak mümkündür. 

Gözleme dayanan araştırmalarda ise şöyle karar verilir. Kadın kafataslarının 

erkeklere göre daha narin, kas yapışma izlerinin göreceli olarak belirsizdir. 

Mandibula, burun boşluğu, orbitalar, zygomatik kemikler, glabella, frontal kemik, 

mastoid prosesler, damak ve dişler erkek ve kadında farklılık taşırlar [2,40]. Bu 

kriterlerin hiç biri tek başına bir ölçüt sağlamaz. Değerlendirilirken tüm iskelet 

kemikleri birlikte değerlendirilmelidir. Aşağıda araştırmamızda yapılan ölçümlerin 

tanımı yapılmıştır. Ölçümler yapılırken sol taraf tercih edilmiş ve milimetrik olarak 

okunmuştur. İşaret edilmediği takdirde ölçümlerin tarifi The Human Skeleton in 



Forensic Medicine [2] ve Human Osteology a Laboratory and Field Manual [40] 

kitapları referans alınmıştır. 

 

Maksimum kranyal uzunluk: Glabella ve opisthokranyum arasından alınan ölçüdür. 

Çap pergeli ile milimetrik olarak ölçülmüştür. 

Maksimum genişlik: Dijital kumpas ile kafatasının iki tarafında bulunan euryon 

noktalarından alınan en geniş milimetrik ölçüdür. Dijital kumpas ile ölçülür. 

Nasion-Opisthokranyum uzunluğu: Nasion ve opisthokranyum arasında alınan 

milimetrik ölçüdür. Kumpas ile bu ölçüm yapılır. 

Basion-Bregma: yüksekliği: Basion ve bregma arasından alınan ölçü kumpas 

yardımıyla milimetrik olarak alınır. 

Alın yüksekliği: Bregma ile nasion arasından kumpas ile alınan milimetrik ölçüdür. 

Nasion-Bregma yayı: Mezura ile Nasion ve Bregma arasından alınan ölçüdür. 

Bregma Lambda yayı: Sagittal süturun başladığı yer ile lambdoid süturun ortasından 

mezura ile alınan ölçüdür. 

Lambda-Opisthokranyum yayı: Sagittal çizgi ve lambdoid süturun orta noktasının 

kesişme noktası olan lambda ile kafatasının en çıkıntılı noktası olan opisthokranyum 

arasından mezura yardımı ile alınan ölçüdür. 

Lambda-İnion yayı: Lambda ile occipital tabandaki dış çıkıntı inionun arasından 

alınan ölçüdür. 

İnion- Opisthion yayı: İnion ve foramen magnumun posterior kenarının ortası 

arasında alınan ölçüdür. 

Frontal ark: Kumpas ile bregma ve nasion arasından alınan ölçüdür. 

Parietal ark: Koronal sütur ile lambdoid sütur arasından kumpas ile alınan ölçüdür. 



Occipital ark: Lambdoid süturun en geniş yerinden alınan ölçüdür. Kumpas ile alınır. 

Sagittal yay: Sagittal sütur üzerinden mezura ile alınır. 

Horizontal çevre: Nasion üzerine yerleştirilen mezuranın bir ucu kafatasının en geniş 

yanlarından geçerek, occipitaldeki çıkıntının üzerinden nasiona kadar olan mesafenin 

ölçüsüdür. 

Porion Temporal line: Porion ile temporal çizgi üzerinden kumpasla alınan ölçüdür. 

Maksimum frontal genişlik: Koronal süturun hemen arkasından çap pergeli ile en 

geniş noktanın bulunması ile alınan ölçüdür. 

Minimum frontal genişlik: Frontal kemiğin en dar olduğu iki frontotemporale 

arasından alınan ölçüdür. Çap pergeli ile ölçüm yapılır. 

Bizygomatik genişlik: Zigomatik ark üzerinden zigondan zigona çap pergeli ile alına 

ölçüdür. 

Foramen magnum yükseklik: Anteriorda orta nokta olan basion ve posteriordaki 

opisthion arasından alınan ölçüdür. Kumpas ile ölçüm yapılır. 

Foramen magnum genişlik: Foramen magnumun yatay düzlemde en geniş yerinden 

alınan ölçüdür. 

Basion-Nasion uzunluk: İki burun kemiğinin medyan Sagittal hatta alın kemiğinde 

birleştiği nokta ile foramen magnumun anterior orta noktası arasından çap pergeli ile 

alınan ölçüdür. 

Basion-Prosthion uzunluk: Üst çenede iki kesici diş arasındaki en çıkıntılı nokta ile 

foramen magnum anterior orta hatta bulunan basion arasından alınan ölçüdür. 

Kumpas ile milimetrik olarak ölçüm yapılır. 

Orbita genişliği: Ektokanthion (lateral orbita çizgisi) ve maxillofrontale arasından 

alınan ölçüdür. Kumpas ile ölçüm yapılır. 



Orbita yüksekliği: Üst ve alt orbita çizgilerinden dikey olarak kumpas ile milimetrik 

olarak alınan ölçüdür. 

İnterorbital genişlik: Endokanthion noktaları arasından kumpas ile milimetrik olarak 

alınan ölçüdür. 

Biorbital genişlik: Sağ ve sol taraftaki endokanthion noktaları arasından alınan 

ölçüdür. Kumpasla milimetrik olarak alınır. 

Burun genişliği: İki alare arasından alınır. Burun boşluğunun en fazla olduğu yerdir. 

Kumpas ile ölçüm yapılır. 

Burun yüksekliği: Nasiondan nasospinale kadar olan uzaklıktır. Kumpas ile 

milimetrik olarak ölçüm yapılır. 

Nasion Prosthion yüksekliği (Üst yüz yüksekliği): Mandibulanın kayıp olduğu ya da 

eksik olduğu yerlerde üst yüz yüksekliği ölçümü yapılır. Bu ölçü Nasion ve prosthion 

noktaları arasındaki uzaklıktır. Milimetrik olarak kumpas ile ölçülür. 

Nasion-Menton yüksekliği: Nasion ile menton arasından kumpas ile milimetrik olarak 

ölçüm yapılır. 

İncisor yüksekliği: Üst ve alt taraftaki kesici dişlerin arasındaki mesafedir. Kumpas 

ile ölçüm yapılır. 

Bikondilar genişlik: Kondillerin lateral yüzeyi arasındaki en uzak mesafesidir. 

Kondiliondan kondiliona kumpas ile bu ölçüm yapılır. 

Bigonial genişlik: Gonion ve gonion arasındaki mesafedir. Gonion açısının external 

yüzeyi arasındaki maksimum uzaklık arasından kumpas ile milimetrik olarak ölçüm 

yapılır. 

Bimental genişlik: Korpus mandibula üzerinde bulunan foramen mentale arasındaki 

uzaklığın ölçülmesidir. Milimetrik olarak kumpas ile ölçüm yapılır. 



Molar yüksekliği: Alt ya da üst çene üzerinde bulunan molarların yüksekliğinin 

ölçümüdür. Kumpas ile ölçülür. 

Minimum ramus genişliği: Ramusun anterior ve posterior arasındaki minimum 

uzaklıktır. Kumpas ile milimetrik olarak ölçüm yapılır. 

Symphsis yüksekliği: Gnathion ile infradentale arasından alınan ölçüdür. Kumpas ile 

milimetrik olarak ölçüm yapılır. 

 

Postkraniyal Kemiklerden Alınan Ölçüler 

Uzun kemiklerin ölçülmesi boy tahmininde kullanılan bir kıstastır. 

Matematiksel hesaplamalarla boy uzunluğu tahmini formülize edilebilir. Terry ve 

Gleser formüllerin sonuçlarının karşılaştırılması aşamasında, her yaş, cins ve ırktan 

yapılan boy hesaplamalarında en uygun kemiklerin femur, tibia ve fibula olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Cinsiyet tayininin en iyi yapıldığı kemik pelvistir. Bu tayinin puberteden sonra 

olması morfolojik karakterleri taşıması için daha belirleyicidir. Kadın pelvislerindeki 

morfolojik farklar pubis kollarının erkeklere oranla daha uzun olması ve subpubik 

açının daha geniş olmasıdır [40]. Çalışmada tüm bir pelvis bulunmamaktadır. 

Kafatasının bulunmadığı iskeletleşmiş cesetlerde cinsiyet tayini için uzun kemiklerin 

metrik ve morfolojik analizleri de kullanılır. Erkeklere ait elde edilen veriler, 

kadınlara oranla daha büyüktür [2]. 

Bu kemiklerin ölçülmesinde osteometri tahtası kullanılır. Farklı toplumlara ait 

koleksiyonlar üzerinden yapılan çalışmalarla formüller elde edilmiştir. Elde edilen 

veriler sonucunda bu özellikler çalışılan toplumun özelliğini taşımaktadır. Her 

toplum için kullanılabilecek formüller geliştirilebilir. 



Klavikula uzunluğu: Kemiğin bir ucu osteometri tahtasına dayandırılır, diğer ucu 

arasında en uzun mesafe bulunana kadar hareket ettirilerek ölçüm yapılır. 

Skapula spin uzunluğu: Vertebral çizgi üzerinde spinal eksenin sonundan akromion 

prosesteki distal nokta arasından alınır. Ölçümde kumpas kullanılır. 

Skapula supra spin uzunluğu: Spinal eksenin sonundan anterior açının en başı 

arasından kumpas ile alınan ölçüdür. 

Skapula infra spin uzunluğu: Yine aynı eksenden posterior açı arasından kumpas ile 

alınan uzunluktur. 

Skapula glenoid kaviti uzunluğu: Glenoid fossadan vertikal planda alınan uzunluktur. 

Kumpas ile ölçüm yapılır. 

Maksimum humerus uzunluğu: Osteometri tahtasının dik kısmına humerusun 

proksimal ucu dayanır. Distal tarafta yavaşça sağa ve sola hareket ettirilerek 

maksimum uzunluk bulunmaya çalışılır. Osteometri tahtasının üzerinden uzunluk 

milimetrik olarak okunur. 

Humerus maksimum baş çapı: Humerus başından alınan maksimum mesafedir. 

Kumpas ile ölçüm yapılır. 

Humerus maksimum orta gövde: Osteometri tahtasında maksimum uzunluğun ortası 

bulunarak işaretlenir. Bu nokta bize orta gövde uzunluğunu verecektir. Kumpas ile 

milimetrik olarak alınır. 

Humerus minimum orta gövde: Orta gövde üzerinden kumpası kaydırmadan aynı 

düzleme dikey alınan minimum uzunluktur. Milimetrik olarak kumpas ile ölçüm 

yapılır. 



Humerus biepikondilar genişlik: Kondilüs medialis ve kondilüs lateralis arasından 

alınan uzunluktur. Kumpasın bir tarafı kondüle dayanır ve elle sabitlenir, diğer kenarı 

da karşı kondüle dayanarak ölçüm yapılır. 

Radius maksimum uzunluğu: Radius başı ve styloid proses arasından ölçülür. 

Osteometri tahtası üzerinde maksimum uzunluğu bulana kadar radius hareket ettirilir. 

Radial baş çapı: Kaput radii üzerinden alınan maksimum mesafenin ölçümüdür. 

Kumpas ile milimetrik olarak alınır. 

Radius distal genişlik: Radiusun distalinden alınan maksimum genişliktir. Kumpas 

ile ölçülür. 

Ulna maksimum uzunluğu: Olekranon ile styloid proses arasından maksimum 

uzunluğunun ölçümüdür. Osteometrik tahtaya paralel uzatılarak mesafe ölçülür. 

Ulna fizyolojik uzunluk: Semilunar çentik ile distal yüzeyde en çıkıntılı nokta 

arasındaki mesafedir. Osteometri tahtası üzerinden milimetrik olarak ölçüm yapılır. 

Ulna distal genişlik: Distalden alınan maksimum genişliktir. Kumpas ile ölçüm 

yapılır. 

Sakrum yüksekliği: Sakral çıkıntı ile son sakral vertebranın antero-inferior çizgisinin 

ortasından alınan mesafedir. Osteometri tahtası ile ölçüm yapılır. 

Sakrum genişliği: Lateral kanatlar arasından alınan uzunluktur. Ölçüm kumpas ile 

yapılır. 

Sakrum anteroposterior derinliği: S1 seviyesinden kumpas ile alınan ölçüdür. 

Femur maksimum uzunluk: Distal tarafın osteometri tahtasına vertikal olarak 

dayanması ile proksimal kısmının sağa sola hareket ettirerek en uzun noktanın 

bulunmasıyla ölçülür. 



Femur bikondilar uzunluk: Kondiller osteometri tahtasının sabit tarafına 

dayandırılarak femur başının son noktası arasındaki mesafenin ölçülmesidir. 

Femur maksimum baş çapı: Başın eklem yüzeyinin dışından alınan ölçüdür. 

Maksimum uzunluk değeri bulunana kadar kemik çevrilerek kumpas ile ölçüm 

yapılır. 

Femur subtrochanterik anteroposterior: Gövde üzerinde trochanterin daraldığı 

yerden alınır. Milimetrik olarak kumpas ile ölçülür. 

Femur subtrochanterik transvers: Gövde üzerinde aynı yerden kemiği çevirerek 

dikey olarak kumpas ile alınır. 

Femur orta gövde anteroposterior: Osteometri tahtası üzerinde orta noktası 

işaretlenen kemiğin anteroposterior çapının ölçülmesidir. Kumpas ile ölçüm yapılır. 

Femur orta gövde transvers: Aynı yerden kumpası kaldırmadan kemiğe transvers 

planda alınan ölçüdür. 

Femur orta gövde çevresi: Mezurayı orta noktası işaretlenen gövde üzerinde sararak 

ölçüm yapılır. 

Femur distal epifiz genişliği: Medial ve lateral kondiller arasından alınan ölçüdür. 

Kumpas yardımı ile ölçüm yapılır. 

Tibia uzunluğu: Malleolusu osteometri tahtasının duvarına dayayarak dorsal kısmının 

tahtaya paralel biçimde uzanması ile lateral yarım arasından alınan ölçüdür. 

Tibia nutrient foramen anteroposterior: Nutrient foramenden anteroposterior planda 

kemiğin gövdesinden alınan maksimum ölçüdür. Milimetrik olarak kumpas ile ölçü 

alınır. 

Tibia nutrient foramen transvers: Yine kumpası kaldırmadan nutrient foramen 

hizasından alınan transvers uzaklıktır. Kumpas ile bu işlemi yapabiliriz. 



Tibia nutrient foramen çevresi: Tibianın üzerinde bulunan nutrient foramen 

üzerinden ölçüdür. 

Tibia proksimal epifiz genişliği: Proksimalde artikuler yüzeyde lateral ve madial 

kondüllerin arasından alınan uzaklıktır. Bu ölçüm kumpas ile yapılır. 

Fibula uzunluğu: Osteometri tahtasına paralel olarak uzatılan kemiğin en proksimal 

ve en distal ucu arasından alınan ölçüdür. 

 

Cerrahpaşa koleksiyonuna ait 546 adet kemikten ölçüm alınmıştır. 

Temizlenmesi daha önceden gerçekleştirilmiş ve kırılmaması için verniklenmiştir. 

Materyallerin tamamı bütün olduğu için tüm ölçümler alınmıştır. Sağ ve sol taraf 

kemikleri ayırt edilip belirtilmiştir. Kadavralardan elde edilen kemiklerde bir 

bütünlük taşımaması nedeniyle her kemik tek bir birey gibi değerlendirilmiştir. 

Cinsiyeti bilinmediği için Türkiye’nin yakın coğrafyaları ve cinsiyeti bilinen 

koleksiyonlar üzerinde yapılan ölçümlerin aritmetik ortalamaları değerlendirilip 

ayrım yapılmıştır. Her kemik için ortalamanın üzerindeki değerler erkek bireyleri, 

ortalamanın altındaki değerler ise kadın bireyleri temsil eder. Uzunluk, baş ve epifiz 

çapları ve çevre ölçüleri arasındaki değişkenler incelenmiştir. İki değişken arasında 

farklı netice verirse kullanılan iki değişkenden, doğruluk başarısı yüksek olanla 

cinsiyet tayin edilmiştir. 

Toplumun fiziki yapısı çeşitli endislerle ölçülür. Kişiler arasında büyüklük 

(boyut) farkını kaldırmak için yüzde ile ifade edilen endisler kullanılır. Tek kemikten 

elde edilen endisler verilmiştir [40,118]. Tablo 2’de femur uzunluk ölçümlerinden 

elde edilen veriler sonucunda; 

 



Platymerik endis=  

Subtrohanterik anterior- posterior çap x 100/subtrohanterik mediolateral çap 

Platynemik Endis=  

Mediolateral nutrient çap x100/ anteroposterior nutrient çap [40] 

Kafa Endisi (CI) =  

Maksimum kranyal genişlik x100/ maksimum kranyal uzunluk 

 

Tablo 2. Uzun kemiklerin vücut yapısına göre değerlendirilmesi 

Sınıflamalar Endis aralığı N % 

Platymerik (Toplam)  61  

Platymeria 75-84.9 31 50,82 

Eurymeria 85-99.9 17 27,87 

Stenomeria 100-x 13 21,31 

Cnemial (Toplam)  57  

Platycnemia 55-62.9 3 5,26 

Mesocnemia 63-69.9 12 21,05 

Eurycnemia 70-x 42 73,68 

 



 

Uzun dar kafa (CI) = ≤ 74.99 

Orta kafa (CI) = 75,00 – 79,99 

Geniş yuvarlak kafa (CI) = 80,00  83,99 

Çok geniş kafa (CI) = 84,00 

 

Trotter ve Gleser uzun kemiklerden boy (Y) tahmini için şu formülü 

kullanmıştır; 

 

Tablo 3. Trotter ve Gleser boy (Y) tahmini için kullanılan formüller 

 Formül SEE 
 
Femur   
Caucasoid 2,32 x femur + 65,53 3,94 
Negroid 2,10 x femur + 73,22 3,91 
Mongoloid 2,15 x femur + 72,57 3,80 
 
Tibia   
Caucasoid 2,42 x tibia + 81,93 4,00 
Negroid 2,19 x tibia + 85,36 3,96 
Mongoloid 2,39 x tibia + 81,45 3,73 
 
Humerus   
 2,89 x humerus + 78,10 4,57 
 
Radius   
 3,79 x radius + 79,42 4,66 
 
Ulna   
 3,79 x ulna + 75,55 4,72 
Fibula   
 2,60 x fibula + 75,50 3,86 



BÖLÜM IV 
 

BULGULAR 
 

Araştırmada, materyal olarak kullanılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi 

Anabilim Dalı’na ait kadavralardan elde edilen vücudun çeşitli kemik parçalarının 

antropometrik verilerine dayanılarak yapılmıştır. Çalışmada kullanılan iskelet 

parçalarının yaşı, cinsiyeti, ölüm sebebi ve kimliği bilinmemektedir. Her bir kemik 

diğerinden bağımsız şekilde ele alınmış ölçümü değerlendirilmiştir. Yaş faktöründe 

epifiz kaynaşma derecelerine bakılıp karar verilmiştir. Cinsiyeti, iskelet üzerindeki 

morfolojik farklara ve çalışılan koleksiyonlardan elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılarak tayin edilmiştir. Ölüm sebebi bilinmemektedir bu sebeple de kemik 

üzerindeki patolojilere bakılmamıştır. 

Elde edilen ölçüm sonuçlarından üst ekstremitelerden alınan tüm ölçümlerin 

Tablo 4’te tanımlayıcı istatistik analiz bulunmaktadır. Burada ortalama, minimum, 

maksimum ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Kemik sayısı her bir ölçüde 

farklılık taşıyabilmektedir. Üst ekstremite kemikleri arasında en fazla ölçüm yapılan 

kemik radiustur (N=56) . Aynı tabloda görülen standart sapmanın (SD) yüksek 

olduğu ölçü ulna uzunluğu olarak görülmektedir. Radius ve ulna kemiklerinde birer 

tane çocuğa ait kemik bulunmaktadır. 

Alt taraf kemiklerine ait tanımlayıcı istatistik analizi Tablo 5’de verilmiştir. En 

az fibuladan (N=43), en fazla femurdan (N=61) ölçüm alınmıştır. Cinsiyet ayrımı 

yapılmadan tablodaki değerler hesaplanmıştır. Ortalaması en büyük olan femur 

uzunluğundan alınan veri olarak görülmektedir. Kemik değişkenliği büyük olan 



femur bikondilar uzunluğu, daha sonra femur uzunluğu ve fibula uzunluğu 

gelmektedir. 

Kafatasına ait kemiklerin tanımlayıcı istatistiği Tablo 6’te verilmiştir. Bütün 

olarak değerlendirilecek kafatası sayısı 5’tir. Ölçümlerin büyük çoğunluğunu kafatası 

tavanı ve yüz kısmı oluşturmaktadır. Maksimum frontal genişlik (N=38) ve 

maksimum kafatası değeri (N=37) en çok veri alınan yerdir. Kafatasına ait her bir 

parça tek bir bireye ait gibi düşünülmüştür datalar istatistiksel analize yerleştirilip 

tablolaştırılmıştır. 

 

Tablo 4. Üst taraf kemik ölçümlerinin tanımlayıcı istatistiği 

Ölçüler N Min. Max. Mean S.D 

Humerus uzunluğu 55 280 354 309,82 17,38 

Humerus baş çapı 55 35,4 53,60 44,66 3,72 

Humerus min. orta gövde 55 13,08 26,05 19,67 2,66 

Humerus max orta gövde 55 14,27 27,37 21,96 2,56 

Humerus çevresi 55 58 87 72,47 6,42 

Humerus epikondilar genişlik 55 49,08 70,91 60,18 4,70 

Radius uzunluğu 56 143 263 225,61 21,15 

Radius baş çapı 56 12,6 24,50 20,50 2,40 

Radius distal genişlik 55 18,52 35,46 29,87 3,14 

Ulna uzunluğu 41 160 321 246,73 25,22 

Ulna fiziksel uzunluk 47 143 292 217,45 23,13 

Ulna çentik yüksekliği 47 18,82 27,88 23,58 2,32 

Ulna distal genişlik 46 11,46 22,84 19,47 2,29 

 

 



 

 

 

 

Tablo 5. Alt taraf kemik ölçümlerinin tanımlayıcı istatistiği 

Ölçüler N Min. Max. Mean S.D 

Femur uzunluğu 61 367 486 420,44 24,93 

Femur bikondilar uzunluk 61 367 489 419,92 25,14 

Femur baş çapı 61 38,2 52,05 44,54 3,28 

Subtrohanterik ap 61 20,39 32,48 25,36 2,79 

Subtrohanterik tra 61 23,42 34,95 29,31 2,49 

Femur çevresi 61 90 100 82,84 15,08 

Femur orta gövde ap 61 21,1 30,40 26,21 2,03 

Femur orta gövde tra 61 18,97 36,01 27,42 3,09 

Femur dital genişlik 59 69,11 86,63 77,47 4,29 

Tibia uzunluğu 57 292 388 343,49 19,47 

Tibia fiziksel uzunluğu 57 296 392 348,81 19,37 

Tibia proksimal genişlik 56 60,32 83,49 71,37 5,17 

Tibia ap 57 22,02 36,02 30,78 3,03 

Tibia tra 57 18,11 26,94 22,82 2,56 

Nutrient foramen çevresi 57 69 100 89,21 7,94 

Tibia distal genişlik 53 34,92 50,21 41,52 3,38 

Tibia min. çevre 57 64 95 80,89 7,00 

Fibula uzunluk 43 303 384 345,26 17,91 

 

 



 

 

 

Tablo 6. Kafatası ve kafatasına ait kemik ölçümlerinin tanımlayıcı istatistiği 

Ölçüler N Min. Max. Mean S.D 
Lambda inion yayı 11 20,0 110,0 53,3 34,0 
İnion opisthion yayı 11 10,0 50,0 32,0 13,0 
Frontal ark 37 10,3 13,7 11,52 0,8 
Parietal ark 18 10,7 12,4 11,4 0,5 
Occipital ark 23 9,0 10,6 9,74 0,5 
Sagittal ark 29 8,0 14,0 11,97 1,5 
Horizontal çevre 11 47,7 52,6 49,46 1,4 
Porion-temporal çizgi 20 4,0 5,7 4,76 0,5 
Max kafatası genişliği 37 12,0 15,2 13,47 0,9 
Max. frontal genişlik 38 10,1 14,0 11,85 0,9 
Min. frontal genişlik 21 8,7 10,4 9,3 0,4 
Bimastoid genişlik 19 9,3 11,1 10,04 0,5 
Bizygomatik genişlik 12 11,3 13,9 12,52 0,7 
Foramen magnum uzunluğu 22 3,0 4,1 3,55 0,3 
Foramen magnum genişliği 22 2,5 3,5 3,05 0,3 
Left parietal kalınlık 32 0,4 0,9 0,54 0,1 
Porion mastoid yükseklik 19 2,3 4,1 3,09 0,5 
Basion-nasion uzunluk 18 9,2 10,6 9,9 0,4 
Basion prosthion uzunluk 15 8,5 10,3 9,25 0,5 
Orbita yükseklik 22 2,9 3,8 3,32 0,2 
Orbita genişlik 22 3,7 4,4 4,0 0,2 
İnterorbital genişlik 21 1,6 2,4 1,99 0,2 
Biorbital genişlik 19 9,0 10,6 9,7 0,5 
Burun genişliği 22 2,1 3,0 2,41 0,2 
Burun yüksekliği 22 2,2 4,8 3,36 0,5 

 

Tablo 6 devam ediyor. 

 



Üst Yüz Yüksekliği 20 5,8 7,8 6,52 0,6 
Nasion menton yükseklik 1 10,0 10,0 10,0   
Bikondilar genişliği 2 11,1 11,2 11,15 0,1 
Bigonial genişliği 2 9,4 9,8 9,6 0,3 
Bimenton genişliği 2 4,1 4,3 4,2 0,1 
Min. ramus genişliği 2 2,8 2,9 2,85 0,1 
Toplam yüz yüksekliği 1 11,1 11,1 11,1   

 

 

Üst, alt ve kafatasına ait bölümlerden başka diğer kemikleri için Tablo 7’de 

yapılan analiz görülmektedir. Buradaki mandibulaya ait ölçümler kafatasından ayrı 

koleksiyonda bulunan kemiklerden elde edilmiştir. Üzerindeki dişlerin varlığına göre 

sınıflandırılması verilerde bulunmaktadır. Bu çalışma için bu veriler 

kullanılmamıştır. Yaş tahmininde dişlerden bahsedilmiştir. Skapula genişliği 43 

kemikten alınmıştır. Spin uzunluğu ve ishial uzunluktan da 42 kişiden alınmıştır. En 

küçük uzunluk minimum ramus uzunluğundan elde edilmiştir. Maksimum uzunlukta 

en büyük değeri ishial uzunlukta görebiliriz. 

Alt ve üst ekstremite kemiklerine ait yapılan çalışmalarda erkek kadının ve 

aritmetik ortalamasının üstündeki değerleri erkek, altında kalan değerleri kadın 

olarak değerlendirilir. Cinsiyet ayrımı için erkek ve kadın oranı bilinen 

popülasyonlardan yapılan istatistikler yorumlanmıştır. Femur başı, ayrım bakımından 

belirleyici özellik taşıdığı için seçilmiştir. Stewart’ın [16] Terry koleksiyonunda her 

iki cinsten de 50 kişi ile olan çalışmasında, humerus baş çapını 45 mm ve yukarısını 

erkek, daha küçük değerlerini kadın olarak tayin etmiştir. Yapılan analiz Cerrahpaşa 

koleksiyonuna uygulandığında erkek ve kadın değerleri 26 ve 28 olarak çıkmaktadır. 

Yine aynı çalışmada femur başına göre değerlendirme ile her iki cinste sayı 26 ve 33 

olarak değişmektedir. 



 

Tablo 7. Koleksiyondan elde edilen diğer ölçümlerin tanımlayıcı istatistiği 

Kemik Adı N Min. Max. Mean SD 

Skapula uzunluğu 40 127,00 177,00 150,10 13,84 

Skapula genişliği 43 81,53 115,07 100,52 8,30 

Spin uzunluğu 42 109,47 160,30 134,44 11,68 

Supra spin uzunluğu 36 38,88 72,52 52,56 6,34 

İnfra spin uzunluğu 37 85,37 130,96 109,23 9,84 

Glenoid kavite uzunluğu 43 28,79 45,71 37,62 3,77 

Sakrum yüksekliği 18 100,00 153,00 119,61 13,20 

Sakrum genişliği 19 102,53 132,93 114,89 7,93 

S1 ap 16 28,29 36,16 31,89 2,30 

S1 tra 20 40,69 57,60 50,29 5,06 

Bikondilar genişlik 27 102,52 129,79 113,60 7,14 

Bigoniyal genişlik 29 88,50 111,19 96,68 6,69 

Symphiz yüksekliği 12 26,87 37,21 32,00 3,79 

Min. ramus genişliği 31 23,37 36,28 29,65 2,86 

Ischal uzunluk 42 185,00 232,00 206,38 9,45 

Ischal genişlik 37 135,00 173,00 153,08 7,79 

 

Güney Afrika beyazlarından yapılan istatistikî analizde femur baş çapı cinsiyet 

tayini için kullanılmıştır [119]. Erkek bireyler için 46 mm ve daha büyük, kadın 

bireyler için daha küçük çap kabul edilmiştir. Eldeki materyaller bu oranlara göre 

değerlendirildiğinde cinsiyet 26 erkek, 33 kadın birey olarak tespit edilmiştir. 

Jantz ve arkadaşları [93] Balkan toplumunda Kosovalı 446’sı erkek, 73’ü kadın 

bireyin kemik ölçümlerinden cinsiyet ayrımının hedeflendiği araştırmada femur başı 

ölçüm sonuçları Cerrahpaşa koleksiyonuna uyarlandı. Aritmetik ortalamasında tespit 

edilen cinsiyet değeri 18 erkek, 41 kadın olarak hesaplandı. 



Arkeolojik kazılar sonucunda Dilkaya popülasyonunda 82 erkek, 74 kadına ait 

toplam 156 erişkin iskeletin vücut kemikleri ölçümü değerlendirilmiştir [120]. 

Cinsiyet ayrımını belirlemek için veriler, modern toplum verileri ile istatistikî olarak 

karşılaştırıldığında, Dilkaya bireylerinin femur uzunluğunun ortalaması erkeklerde 

445 mm (N=57), kadınlarda 407 mm (N=56) şeklindedir. Dilkaya popülasyonundan 

farklı olarak modern Türk toplum verilerinde ise erkekler 18, kadınlar 41 adet 

bulunmuştur. 

Erkeğin bittiği yerde kadın, kadının bittiği yerde erkeğin başladığı bir anatomik 

yapı bulunmadığı için cinsler arasında bir geçiş bulunmaktadır. Burada sayısal olarak 

toplanan kişilerin cinsiyetini bilmek zor olmaktadır. Çin, Japon ve Thailer arasında 

yapılan çalışmalar Tablo 8’de gösterilmiştir. Popülasyonlarda humerus üzerinden 

alınan ölçülerde İşcan ve arkadaşları tarafından [121], cinsiyet farklılıkları 

araştırılmıştır. Erkek ve kadınlarda toplumlardaki sayısı eşit değildir. En fazla birey 

Thailerde görülmüştür erkek (N=70), kadın (N=84). Çalışmadaki en az birey 

Çinlilere aittir (erkek N= 84, kadın N=33). Ortalama maksimum humerus uzunluğu 

en küçük olan grup her iki cinste de Japonlardır. 

Tablo 9’da Güney Afrika beyazları, Hindistan ve Hırvatların tibia ve femur 

kemiklerine ait tanımlayıcı istatistik analizleri bulunmaktadır. Erkek ve kadın sayıları 

toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Ortalama ve standart hata payının 

analiz edildiği tabloda popülasyonda kişi sayıları farklılık taşımaktadır. En fazla 

ölçüm Hırvatlardan alınmıştır (erkek N=96, kadın N=84). Maksimum femur 

uzunluklarına bakıldığında Güney Afrika beyazlarının Hindistanlılardan daha büyük 

olduğu tablodan anlaşılmaktadır. Tibia uzunluklarında ise; Hırvatların Güney 

Afrikalı beyazlardan daha uzun olduğu anlaşılmaktadır. 



 

Tablo 8. Çin, Japon ve Thailer üzerinden tanımlayıcı istatistik analizi 

 Erkek Kadın 

Çinª N Mean S.D. N Mean S.D. 

Humerus max. uzunluk 41 313,70 16,46 33 283,60 13,68 

Humerus vertikal baş çapı 41 44,90 2,77 33 39,70 2,54 

Humerus orta gövde çevresi 41 64,30 5,09 33 57,90 6,39 

Humerus min. orta gövde 41 17,00 2,14 33 15,00 1,78 

Humerus max. orta gövde 41 22,00 2,20 33 19,60 2,11 

Humerus epikondilar genişlik 41 60,40 8,65 33 52,30 3,20 

Japonª       

Humerus max. uzunluk 44 297,40 10,42 35 276,90 17,10 

Humerus vertikal baş çapı 44 44,10 1,75 35 39,10 2,57 

Humerus orta gövde çevresi 44 65,50 4,78 35 57,30 5,29 

Humerus min. orta gövde 44 17,60 1,39 35 15,70 1,69 

Humerus max. orta gövde 44 22,70 1,83 35 19,90 1,85 

Humerus epikondilar genişlik 44 59,80 2,27 35 52,10 3,79 

Thaiª       

Humerus max. uzunluk 70 300,60 15,65 34 278,90 13,67 

Humerus vertikal baş çapı 70 44,40 2,11 34 38,20 2,34 

Humerus orta gövde çevresi 70 61,20 3,74 34 53,10 4,00 

Humerus min. orta gövde 70 16,70 2,18 34 13,90 1,39 

Humerus max. orta gövde 70 21,30 1,64 34 19,30 3,50 

Humerus epikondilar genişlik 70 60,30 2,92 34 5,10 2,280 

a [121]. 

 

 

 



Tablo 9. Güney Afrika beyaz, Hindistan ve Hırvatlar üzerinden yapılan tanımlayıcı 

istatistik analizi 

Güney Afrika Beyazª N Mean S.D. N Mean S.D. 

Femur max. uzunluk 56 469,68 27,97 50 437,62 20,65 

Femur baş çapı 56 48,46 2,65 50 43,02 2,42 

Femur çevre 56 93,18 6,1 50 84,67 5,46 

Femur ant. post uzunluk 56 31,29 2,61 50 28,18 2,5 

Femur tra. uzunluk 56 29,11 2,2 50 26,32 1,67 

Femur distal uzunluk 56 84,63 4,63 50 75,1 3,32 

Tibia fiziksel uzunluk 56 376,66 25,39 50 348,76 19,17 

Tibia proksimal genişlik 56 79,13 4,88 50 69,84 3,65 

Tibia distal epi. genişlik 56 50,21 2,89 50 44,36 2,35 

Tibia ant. post uzunluk 56 36,91 2,8 50 32,6 2,7 

Tibia tra. uzunluk 56 26,05 2,65 50 23,2 2,07 

Tibia çevre 56 98,04 6,6 50 87,54 5,98 

Tibia min. çevre 56 75,79 4,79 50 68,86 4,37 

  
Hindistanª             

Femur max. uzunluk 80 450,11 21,15 44 403,57 14,67 

Femur baş çapı 80 46,18 2,39 44 39,61 2,39 

Femur proksimal genişlik 80 93,25 5,31 44 82,05 6,12 

Femur ant. post uzunluk 80 26,01 2,3 44 22,73 2,17 

Femur tra. uzunluk 80 25,38 3,61 44 22,93 1,99 

Femur çevre 80 81,44 5,79 44 72 4,99 

Femur subtrohanterik ap 80 24,01 3,52 44 21,15 1,95 

Femur subtrohanterik tra 80 28,24 3,71 44 25,15 2,48 

Femur epikondilar genişlik 80 78,74 4,51 44 66,8 4,27 
 

a [119]., [81]., [122]. 

 

Tablo 9 devam ediyor. 



 

  
Hırvatª             

Tibia uzunluk 96 382,21 21,4 84 349,17 19,61 

Tibia proksimal genişlik 96 76,4 4,02 84 68,39 3,42 

Tibia distal epi. genişlik 96 53,75 4,23 84 48,5 2,48 

Tibia max. nutrient foramen ap. 96 35,3 2,93 84 30,7 2,48 

Tibia nutrient foramen tra. 96 24,96 2,41 84 21,86 2,95 

Tibia nutrient foramen çevre 96 94,27 5,15 84 83,96 5,9 
 

Toplumun boy uzunluğu, o popülasyonun vücut büyüklüğünü ve yapısını 

tahmin etme imkanı verir. Kimliklendirme için kişisel bir bilgi niteliğindedir. 

Cerrahpaşa kişileri Tablo 10’da uzun kemiklerden vücut yapısına göre 

sınıflandırılmıştır. Femur subtrohanterik a-p ve transvers oranını veren platymerik 

indekstir. 

 

Tablo 10. Uzun kemiklerin endislerine göre sınıflandırılması 

Sınıflamalar N % 

Platymerik   

Platymerik 31 50,82 

Eurymerik 17 27,87 

Stenomerik 13 21,31 

Toplam 61 100 

Cnemial   

Platycnemia 3 5,26 

Mesocnemia 12 21,05 

Eurycnemia 42 73,68 

Toplam 57 100 

 



 

İndekste 61 kemik incelenmiştir. Düzleşmiş olanlar (platymeria), toplumun 

yarısını temsil etmektedirler. Tibianın nutrient foramen seviyesindeki transvers 

yassılaşmayı gösteren platycnemia indeks 57 bireyle temsil edilmiştir. Buna göre; 

toplumun %70’nin tibiasında düzleşme vardır. 

Her kemiğin bir kişi olarak kabul edildiği Cerrahpaşa topluluğunun femur, tibia 

ve humerus kemiklerinin maksimum uzunlukları Tablo 11’de görülen topluluklarla 

kıyaslanmıştır. Femur başına göre belirlenen cinsiyet tayininde 27 erkek, 34 kadın 

çıkmıştır. Maksimum femur uzunluğunun tanımlayıcı istatistiği sonucunda 

erkeklerde 428 mm, kadınlarda 408 mm olarak ortalama değer bulunmuştur. Femur 

uzunluğunda en büyük değer Amerikalılarda görülmüş bu değer erkeklerde 475 mm, 

kadınlarda Afrikalı beyazlara ait uzunluk en büyük değeri vermektedir. Tibia 

uzunluğunda her iki cinste de uzunluk diğer gruplar arasında Hırvatlarda maksimum 

değeri verir. Cerrahpaşa kişilerinde tibiadan yapılan analizde aritmetik ortalama 

sonucunda ortalamanın üzerindeki değer erkek, altındaki değer kadın olarak kabul 

edilerek cinsiyet ayrımı yapılmıştır. Bu ayrım sonucunda 16 erkek, 41 kadın 

saptanmıştır. Erkeklerde ortalama uzunluk 363 mm, kadınlarda 340 mm olarak analiz 

edilmiştir. Cerrahpaşa popülasyonunda humerus uzunluğunun matematiksel 

sonucundan 21 erkek, 34 kadın tayin edilmiştir. Birey sayısı 21 olan erkeklerde 

ortalama değer 327 mm iken kadın bireylerde 299 mm’dir. Humerus uzunluğunda en 

kısa Japon ve Thai popülasyonlarında analiz edilmiştir. 



 

Tablo 11. Farklı popülasyonlardaki uzun kemiklerin analizi 

 Erkek Kadın 

Max. femur uz. N Mean N Mean 

Kosova a  532 462,47 92 418,98 

Amerika a  298 475,027 148 435,297 

Afrika beyaz b  56 469,68 50 437,62 

Hindistan c  80 450,11 44 403,57 

Dilkaya d  57 445,7 56 407,18 

Yoncatepee 13 409,15   

Cerrahpaşa 27 428,00 34 408,00 

Tibia uz     

Afrika beyaz b  56 376,66 50 348,76 

Hırvat f  96 382,21 84 349,17 

Yoncatepe e  11 339,07   

Cerrahpaşa 16 363,00 41 340,00 

Max humerus uz.     

Guetemala g  50 298,8 68 271,2 

Afrika beyaz h  55 335 48 309,4 

Çin ı  87 313,7 33 283,6 

Japon ı  90 297,4 35 276,9 

Thai ı  104 300,6 34 278,9 

Dilkaya d  46 318,61 28 287,63 

Yoncatepee 11 300,45   

Cerrahpaşa 21 327,00 34 299,00 

a [93], b [119],c [81], d [120], e [123], f [122], g [82], h [49], ı [121]. 

 

 



Bütünlüğünü kaybetmiş cesetlerin veya iskelet kalıntılarının kimliğinin 

saptanması esnasında boy uzunluğu önemli bir kriterdir. Tablo 12’de uzun 

kemiklerin boy hesaplamaları tahmin edilmiştir. En fazla kemik femurda (N=61) 

bulunmaktadır. 

En büyük ortalama uzunluğu ulnadan ±4,72 cm çıkarılmadan 168 cm en küçük 

ortalama da 161 cm ile tibiaya aittir. Tüm kemiklerde ortalama boy uzunluğu 161–

168 cm arasında değişmektedir. Bu hesaplamaları yaparken kadın ve erkek olarak 

ayırt edilmemiştir. 

Tablo 12. Trotterin boy formülünün uzun kemiklere uygulanması  

Uzunluk N Mean Min. Max. S.D SEE 

Humerus 55 167,64 159,02 180,41 5,02 ±4,57 

Radius 56 167,18 135,05 181,73 8,23 ±4,66 

Ulna 41 168,32 135,71 196,25 9,48 ±4,72 

Femur 61 163,07 150,67 178,28 5,78 ±3,94 

Tibia 57 161,05 148,59 171,83 4,71 ±4,00 

Fibula 43 165,26 154,28 175,34 4,65 ±3,86 

 

 

Modern ve arkeolojik toplumlarla Tablo 13’de karşılaştırma yapılmıştır. 

Toplumlar arasındaki cinsiyet oranları farklılık göstermektedir. En fazla birey sayısı 

Bulgar toplumunda bulunmaktadır (N=286 erkek, N=130 kadın). Her iki cinste de en 

az sayı Neolitik dönem bulgusu olan Yoncatepe popülasyonuna aittir [123]. 

Erkeklerde en uzun boy modern Türklere aitken (171 cm erkek, 161 cm kadın), en 

kısa boy Yoncatepe kişilerine aittir (163,99 cm erkek, 151,91 cm kadın). 

 



Tablo 13. Modern ve arkeolojik toplumlarla yapılan analiz 

Toplum Kronolojik N Erkek N Kadın 

Türk a  Modern 203 171 108 161 

Bulgar b  Modern 286 170 130 161 

Yoncatepe c  Erken Demir 4 163,99 7 151,91 

Dilkaya d  Ortaçağ 41 168,28 34 156,65 

Çatalhöyük d  Neolitik 28 169,8 40 157,3 

a [124].b [91].c [123].d [120]. 

 
Cerrahpaşa popülasyonunun cinsiyeti bilinmediği için femur ve humerus 

başından cinsiyet tayin edildikten sonra boy tahmini için hesaplama yapıldı. 

Humerus başına göre; erkek 21, kadın 34, Trotter ve Gleser’in boy için oluşturduğu 

formülde humerus için gerekli değerler yerine yerleştirildiğinde erkeklerde ortamla 

boy 166, kadınlarda 154 olarak bulunmuştur. Femur başına göre cinsiyet tayininde; 

27 erkek ve 34 kadın bulunmuştur. Formülde yerine yerleştirilen değerler sonucunda 

ortalama erkek boyu için 165, kadın boyu için 156 olarak saptanmıştır. 

 



BÖLÜM V 

TARTIŞMA SONUÇ 

 

Antropoloji adli bilimler alanında hızla büyüyen bir disiplindir. Bu bilimin 

amacı, adli vakaların çözümüne yardımcı olabilmektir. Dünyada birçok olay adli 

antropoloji yardımı ile çözüme ulaşmaktadır. Toplu ölümlerde, doğal felaketlerde, 

uçak kazalarında antropolojiden faydalanılmaktadır [1]. 

Kitle ölümlerinde, ölenlerin sadece erkek, sadece kadın ve çocuk ya da karışık 

halde bulunmaları halinde farklı yorumlara ulaşılabilir. Toprakta kalma sürelerine 

bağlı olarak kimliklendirme zor bir süreç alır. Kalıntıların cinsiyetlerin belli 

olmasının önemi kadar nerde bulundukları da önem taşımaktadır. Savaş halindeki 

bölgelerde toplu bir şekilde bulunan erkeklere ya da sivil halka ait veriler yorumu 

değiştirmektedir. Grup halindeki buluntularda cinsiyet dağılımını belirlemek 

mümkündür. Bu çalışmada tek bir kemikten de cinsiyet, boy gibi kriterlere 

ulaşılabilineceği gösterilmektedir. 

Yumuşak dokuları henüz çürümemiş bireylerde cinsiyet tayini kolaylıkla 

yapılabilmektedir. İskelet haline gelmiş ya da kemiklerin çok azı sağlam kalabilmiş 

bireylerde ise bu tayin güçleşmektedir. İskeletin tam olduğu durumlarda doğruluk 

oranları % 100’e varan sonuçlar vermektedir. Ancak tek tek kemikler söz konusu 

olduğunda doğruluk oranları azalmaktadır. İlk cinsiyet tayini çalışmaları kafatası ve 

pelvisi oluşturan kemiklerden yapılmıştır [16]. Belirlenen anatomik noktalardan 

yüksek oranda doğruluk saptanmıştır. Tam iskeletin bulunmadığı ya da büyük oranda 

deforme olmuş iskeletlerin cinsiyet tayini çalışmaları vücudun farklı kemiklerinden 



de tayini mümkündür. Vertebra [80], kaburga [57,59,79], üst ekstremite [49,82], alt 

ekstremite [8,50,53,81], patella [56] araştırmalar arasındadır. 

Erkek ve kadın iskeletlerinde keskin geçişler bulunmamaktadır. İnsan iskelet 

varyasyonu cinsiyetler arasında bir devamlılık gösterir. Erkeğin bittiği yerde kadının 

başladığı belirli bir anatomik yapı olmadığı için cinslerin çakıştığı bir alan vardır. Bu 

alana düşen kişilerin sayısı da toplum ve kemiğe göre değişir. Buraya rastlayan 

kişilerin cinsiyetini bilmek oldukça zordur. Buna yönelik farklı toplumlardan yapılan 

çalışmalarda farklar çalışılmıştır. 

Cinsiyeti bilinen koleksiyonlarda yapılan araştırmalar sonucunda cinsi 

farklılıklar ortaya konmuştur [119]. Toplumlar aralarında varyasyon 

göstermektedirler. Bu özellik iskelet durumuna, bundan kaynaklanan cinsiyet 

ayrımına, boy uzunluğu ve kısalığına göre toplumlarda temsili farklar 

oluşturmaktadır. Her ne kadar farklar varsa da benzerlikler de bulunmaktadır [2]. 

Modern topluma ait Cerrahpaşa koleksiyonunda cinsiyet değerlendirmeleri 

Stewart’ın Terry koleksiyonunda femur baş ölçümü için yapmış olduğu çalışma 

kullanıldı [40]. Başlangıçta, morfolojik değerlendirmelerle birçoğunun erkek olacağı 

düşünülmüştü. Stewart Amerikan beyazları üzerinden cinsiyet ayrımı için yaptığı 

çalışmada femur baş çapı ölçümü sonucunda; erkek sayısı 26, kadın sayısı 33 olarak 

bulundu. Her kemiğin bir birey olarak değerlendirildiği çalışmaya aynı koleksiyonun 

humerus başı için yapılan analizinde, 26 erkek, 28 kadın çıkmıştır. 

Maksimum femur uzunluğu 400 mm den küçük olanları kadın, 450 mm den 

büyük olanları erkek olarak tanımlamıştır. Kondülar genişlik için 70 mm den büyük 

ise erkek, daha küçük değerleri kadın olarak değerlendirmiştir. Femur baş ölçüsü 44 

mm’den büyük olması durumunda erkek, küçükse kadın olarak belirtmiştir. 



Güney Afrika Dart koleksiyonunda gerçekleştirilen çalışmada beyazların 

cinsiyet ayrımında femur başı ölçü değeri koleksiyona uyarlandı. Terry koleksiyonu 

ile aynı sayıda sonuç bulundu (erkek 26, kadın 33). Buradan femur baş ölçüsünün 

cinsiyet tayininde değişik koleksiyonlara uygulanması sonucunda ayırıcı tanı olarak 

kullanılabileceğine ulaşıldı [51,69,73,82,125,126]. 

Toplumlar arası farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda kemikler kendi 

içinde değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalardan femur başının ayırıcı tanı olduğu 

düşünülürse minimum ve maksimum değerlerin ortalaması olan Mean değerinden 

büyük olanlar erkek, küçük olanlar kadın olarak tayin edilmiştir. Uygulama 

sonucunda çalışmada, 27 erkek, 34 kadın analiz edilmiştir. 

Cinsiyet için toplum farklarından kaynaklanan olasılıkları göz önünde 

bulundurulduğunda ölçüm sonuçlarını kendi içinde değerlendirerek analiz edilmiştir. 

Erkek ve kadın ayrımının aritmetik ortalaması femur başında 44,5 cm den yüksekse 

erkek, düşükse kadın olarak değerlendirilmesi ile 27 erkek 34 kadın tahmin 

edilmiştir. Ama erkeklerin ya da kadınların fazla olması halinde oranın 

değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yine de bu yöntemin objektif olduğu 

düşünülür. İki nokta arasında çakışma yerlerinde bulunan kişilerin cinsiyet tayini zor 

olmaktadır. Bu nedenle kişiler matematiksel metotla sınıflandırılmıştır. Kadın 

değerlerinde erkek, erkek değerlerinin içinde de kadın olabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Çalışmada bulgular sonucunda toplumun özelliklerini taşıyan veriler 

elde edilmiştir. Erkek ve kadın oranı beklenene yakın değerlerde çıkmıştır. 

Tablo 11’de femur başından yapılan cinsiyet tayini sonucunda femur uzunluğu 

diğer popülasyonlardaki karşılaştırılmasına göre sadece Yoncatepe popülasyonundan 

fazla çıkmıştır. Kadın oranları diğer popülasyonlarla benzerlik taşımaktadır. Tibia 



analizinde de iki cinsiyette yakın sonuçlara ulaşılmıştır. Cerrahpaşa humerus 

kemikleri maksimum uzunluğunun toplumsal benzerliği karşılaştırılmasında 

sonucunda erkek bireyler 327 mm ile Afrikalı beyaz erkeklerden sonra gelmektedir. 

Cerrahpaşa kadınlarında humerus uzunluğu diğer popülasyonlardan daha fazla 

çıkmıştır. Kemiklerin bazılarının sağ ve solda aynı değeri taşıması sonucunda aynı 

kişiye ait olduğu söylenebilir. Böylelikle kişi sayıları da ortaya çıkabilir. Kafatasının 

bulunmadığı karışık halde bulunan kalıntılarda kaç kişiye ait olduğu sorusu veya 

kemiklerin aynı bireye aidiyeti çözümlenebilir. 

Büyüme ve gelişme döneminde iskeletten yaş daha kolay öğrenilir [127]. 

Çocuklarda ilk 12 yaşta dişlerin çıkması önemli bir bilgidir [128]. Yirmi yaş ve 

yukarısı durumunda iskelette büyüme hemen hemen bitmiştir. Dişler bu konuda çok 

yardımcı olur Morfolojik olarak yapılan analizler sonucunda koleksiyona ait 

kemiklerin yetişkinlere ait olduğu düşünülmektedir. Mandibula üzerindeki diş ve diş 

yerlerinden de bu yorumu yapabiliriz. Cerrahpaşa popülasyonunda mandibula 

üzerindeki dişlerden ve post mortem kayıplardan anlaşıldığı üzere yetişkinlere ait 

olduğu düşünülmektedir. Hatta bazı alt çene kemiklerinin diş yerlerinin iyice kaybı 

ileri yaşlardaki insanlara ait bulgusunu taşımaktadır. 

Uzun kemiklerde epifizlerin kapanması yaşta ayırıcı tanıdır. Bulguların 

tamamında uzun kemik epifizlerinin kapanma durumlarına göre bakıldığında 

yetişkinlere aittir. Fakat histolojik ve radyolojik çalışmalarla daha güvenilir 

sonuçlara ulaşabilir. Morfolojik olarak pubik simfisiz yaş için fikir verir [129]. Yine 

de gözlem yoluyla yapılan yaşlandırma histolojik ve radyolojik kadar güvenli 

değildir. Çalışmadaki materyallerden radius ve ulnadan birer tane 4- 6 yaş grubuna 

ait olduğunu saptanan kemik bulunmaktadır. 



Boy uzunluğu toplumun, vücut büyüklüğünü ve yapısını tahmin etme imkânı 

verir. Kimliklendirme için kişisel bir bilgi niteliğindedir. Humerus ve femur başından 

cinsiyet tayini sonucunda boy için kullanılan formüllerde erkek ve kadın için 

değerler analiz edildi. Bunun sonucunda Humerustan boy tahmini erkeklerde 

ortalama 166 cm, kadınlarda 154 cm olarak bulunmuştur. Femurdan yapılan analizde 

erkeklerde ortalama boy 165 cm, kadınlarda 156 cm olarak hesaplanmıştır. 

Cerrahpaşa Anatomi bölümüne ait materyallerin vücut yapısına göre sınıflandırması 

yapılmıştır. Platymerik indekste 61 kemik incelenmiştir. Düzleşmiş olanlar 

(platymeria), toplumun yarısını temsil etmektedirler. Platycnemia indeks 57 bireyle 

temsil edilmiştir. Buna göre; toplumun %70’nin tibiasında düzleşme vardır. 

Türkiye dışında farklı toplumlar için vücut boy uzunluğu tahminine yönelik 

birçok formül olduğu halde, ülkemizde kullanılabilecek formüller henüz 

geliştirilmemiştir. Çalışmada boy uzunluğu için Trotter’in beyazlarda uzun kemikler 

üzerinde yapmış olduğu hesaplar kullanılmıştır. Standart sapması en büyük olan 9,48 

ile ulna, en küçük olan da fibula olmuştur. Boy tahminin ortalama uzunluğu en fazla 

168 cm ile ulnadan, en kısa 161 cm ile tibiadan elde edilmiştir. Boy tahmininde kol 

kemiklerinden yapılan tahmin oranının daha az güvenilir olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Olgular üzerinde yaşadığı zaman dilimi, yaş, cinsiyet, demografik 

farklılıklar vücut oranlarında değişimi etkilemektedir. Boy uzunluğu için uzun 

kemiklerin bütün olması vücut büyüklüğünü tespitte daha uygundur. Farklı toplumlar 

üzerinde yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Türkiye’de de boy tahminine yönelik 

çalışmalar otopsi materyallerinden yapılmaktadır [104,130–133]. 

Adli bilimlerde toplu ve kitle mezarların ayırt edilmesi önemli bir konudur. Bu 

şekilde karşılaşılan durumlarda uzman antropolog ve osteoloji bilgisi bulunan 



arkeologların beraber çalışması sonucunda çalışmalar sürdürülmelidir. Öncelikli 

yapılması gereken kişi sayısı ve cinsiyet tayinidir. Türkiye’de üzerinde ölçüm 

yapılabilen cinsiyeti, yaşı, ölüm sebebi bilinen iskelet koleksiyonunun olmaması 

nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde pratik amaçlı kullanılan kemikler seçilmiştir. 

Sorunları aza indirgemek için; kadavralardan elde edilen kemiklerin kişilerine ait 

tanımlayıcı bilgilerinin kayıt altına alınıp bu şekilde hazırlanan bir kemik 

koleksiyonu oluşturulması ile farklı çalışmalara yol açabilir. 
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Ek 1. Ceset Bağış Tutanağı 
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Ad Soyad: 

Doğum Tarihi:  
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Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer: 

İl:                               İlçe:                               Mahalle/Köy: 

Cilt No:                      Sayfa No:                      Kütük No: 
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Tel: 

Yukarıda açık kimliği bulunan ben …………………. günü, saat …….. ekte 

sunulan Organ Doku Alınması, Saklanması ve Nakli hakkında 20. 5. 1979 tarih ve 

2238 sayılı Kanun ve 17 Haziran 1982 tarih ve 17727 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan İnsan Cesedi Üzerinde Bilimsel Araştırma Yapılmasına ilişkin 

Yönetmelik çerçevesinde, ölüm sonrası ……………..adresindeki …….Üniversitesi 

Anatomi Anabilim Dalı’nda cesetim üzerinde bilimsel inceleme ve araştırma 

yapılması amacıyla maddi ve manevi hiçbir baskı altında kalmadan cesetimi kendi 

isteğimle bağışta bulunuyorum.  

Cesetim üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sona erdiğinde …………………. 

Mezarlığına belediye tarafından tespit edilecek bir mezarlığa defnedilmesini 

istiyorum. Cenaze törenimin …………….. dinine uygun şekilde yapılmasını 
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Bu belgeyi iki nüsha olarak tanıklar huzurunda imzaladım. 
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Ek 2. Adli Antropoloji Kranyal Ölçüler ve Morfoloji Tablosu 

No   Zaman   Gözlemci   

Cinsiyet/Yaş / Cins   Yazar   

Irk   Durum   Tarih   

Gl-op uzunluk Direct ramus yükseklik Vault 

Na-op uzunluk Min ramus genişlik Ill-filled 

Ba-br uzunluk Corpus thickness (M1) Medium 

Forehead yükseklik Molar uzunluk Well-filled 

Na-br chord. Mandibular açı   

Br-la chord Frontal.. Açı Norma verticalis 

La-op chord Forehead slope açı Spheroid 

La-in chord. Nasalia profile açı Ellipsoid 

In-op chord Facial açı Ovoid 

Frontal arc Alveolar açı Brysoid 

Parietal arc Orbita sagittal açı Sphenoid 

Occipital arc Orbita droop açı Square 

Sagittal arc Orbita a-p axis açı Rhomboid 

Horizontal çevre Nasal floor açı Pentagonoid 

Transverse arc Alveolar plane açı   

Po-temporal çizgi Mandibular plane açı Norma lateralis 

Max vault genişlik Chin profile açı Ellipsoid 

Max frontal genişlik Op-la açı Ovoid 

Bi-mastoid genişlik Foramen magnum açı Pentagonoid 

Bi-auricular genişlik Ba-op açı Round 

Bizygomatic genişlik Au-vertex yükseklik Square 

For magnum L/Br Au-br yükseklik Sphenoid 

Left parietal kalınlık Au-na uzunluk   

Po-mastoid yükseklik Au-infraorbitale Norma occipitalis 

Ba-na uzunluk Au-ba. Yükseklik Spheroid 

Ba-pr uzunluk   Rounded 

Ext palate uzunluk   Gabled 



Ext palate genişlik   Hausform 

Palate yükseklik (M1-M2)   Hayrick 

Orbita yükseklik L-R   Barrel-vault 

Orbita genişlik L-R Asimetri veya deformasyon Ellipsoid 

Biorbital genişlik Çeşit   

Nose genişlik Derece Norma facialis 

Nose yükseklik Sebep Rounded 

Nasalia uzunluk   Heart 

Na-pr yükseklik   Pentagonoid 

Na-me yükseklik   Squat hexagon 

Incisor yükseklik   Long hexagon 

Chin yükseklik   Square 

Bicondylar genişlik   Rectangular 

Bigonial genişlik   Trapezoid 

Bi-mental genişlik   Triangular 

Go-sy uzunluk     

 



Ek 3. Adli Bilimlerde Post Kranyal Ölçüm ve Morfoloji Tablosu 

No   Zaman   Gözlemci   
Cinsiyet/Yaş / Cins   Yazar   

Irk   Durum   Tarih   

Humerus         Sol        Sağ Tibia              Sol                    Sağ 

Maximum uzunluk Uzunluk (l. cond.-malleolus) 

Baş vertikal çapı Nutrient foramen a-p/transv 

Maximum orta gövde çapı Nutrient foramen çevre. 

Minimum orta gövde çapı Minimum çevre 

Orta gövde çevresi Üst epifiz br 

Bi-epikondilar genişlik Platinemik index 

Torsion açı Gövde kesiti 

Olecranonper deliği 1.        Prizma 

Supracondyloid deliği 2.        Oblik prizma 

  3.        Konkav prizma (lat.) 

Radius 4.        Rumboid 

Maximum uzunluk 5.        Konveks Prizma (post.) 

Radial baş çapı 6.        Plano-conveks 

Distal genişlik Çömelme fasets 

Interosseous krest   

  Fibula 

Ulna Uzunluk 
Maximum uzunluk   
Fizyolojik uzunluk Boy 

Çentik yükseklik   

Distal genişlik   

Ön kol genişlik   

  Anomali 

Femur                                 

Bikondilar uzunluk   

Maximum uzunluk Patoloji 

Maximum baş çapı   

Sub-trokhanterik a-p/transv Platimetrik index  

Gövde ortası a-p/transv Pilastrik index   

Gövde orta çevresi Robustisite index 

Distal epifiz br Üçüncü Trohanter  



 

Sternum 
Corpus uzunluk 
Manubrium uzunluk  
Manubrium uzunluk 
Fusion 
No. sternal ribs 
Ribs 
1    Direct uzunluk       Arc 
5    Direct uzunluk      Arc 
Direct uzunluk             Arc 
Thorasic genişlik 
Thorasic derinlik 
 
Vertebrae 
Lumbar yükseklik         Ön       
Arka         
1 
2 
3 
4 
5 
Total 
Vert. lumbar index 
Anterior column uzunluk     
Cervical 
Thorasic 
Lumbar 
Toplam 
Toplam column yükseklik 
Vebtebral count 
Cervical 
Thorasic 
Lumbar 
Sacral      
Coccygeal 
 

Sacrum 
Yükseklik 
Genişlik 
Inner arc 
Arc yükseklik 
Sacral curve begins at 
Sacral closure begins at 
Lumbo-sacral transition 
 
Innominate          Sol      
Sağ 
Yükseklik 
Iliac genişlik 
Ischial genişlik 
Pubic uzunluk  
Auricular uzunluk 
 
Talus                Sol         
Sağ 
Yükseklik  
Max. genişlik 
Yükseklik (mid-troch.) 
Squatting facets 
 
Calcenous 
Max. uzunluk 
Max genişlik 
Post. uzunluk 
 
 
Metakarpal 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Metatarsal 
1 
2 
3 
4 
5  

Pelvis 
Bi-iliac genişlik 
Pelvic brim a-p 
Pelvic brim transv 
                                               
Sol   Sağ 
Symphysis phase (Todd) 
1  Ridge  furrow 18-19 
2  Beg. ventral bevel 
    Beg. d. margin 20-21 
3  Obliterate ridges 
    Beg. v. bevel 22-24 
4  V.b., D.m. porosity 
    Beg. low margin 25-26 
5  Upper magrin V. 
nodules  27-30 
6  Ventral rampart          
31-34 
7  Bony outgrowths 
    V. ramp.    35-39 
8  Smooth, oval face 40-44 
9  Angular rim, lipping 45-
49 
10 Erosion ventral 
    Rarefaction  50-X 
Ischiatic spine 
Preauricular sulcus 
Sub-pubic açı 
Brim shape 
     Platypelloid 
     Gynecoid 
     Anthropoid 
     Android 
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