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ÖZET 

Ġnsan kalıntılarının incelenmesi adli bilimlerin araĢtırma alanlarının en 

önemlilerinden birisidir. Son yıllarda suç ve suçlu oranlarında artıĢ görülmektedir. Adli 

bilimler açısından suçun önlenmesi ve suçluların tespiti çok önemlidir. Bu amaç için 

mevcut tüm delillerin dikkatlice incelenmesi gereklidir. Bazı adli olaylarda tüm iskelet 

veya iskelet parçaları tek delil olabilir. Bu gibi durumlarda tüm iskelet veya iskelet 

parçalarının dikkatli analizi adli olayın aydınlatılmasında oldukça faydalı olabilir. 

Kimliklendirmede yaĢ, cinsiyet, boy ve iskelet üzerinde hastalık belirtileri oldukça 

önemlidir. Gömü alanındaki çevre Ģartlarının olumsuz koĢulları, hayvanlardan veya 

dikkatsiz olay yeri incelemesinden dolayı eksik veya hasarlı iskelet parçalardan kimlik 

tespitine gitmek gerekir.  

DNA analizleri de iskelet kimliklendirmesinde faydalıdır. Ancak bunun için 

karĢılaĢtırma materyali gereklidir. Eğer karĢılaĢtırma materyali yok ise antropolojik ve 

antropometrik metotlar iskelet kalıntılarının kimliklendirilmesinde tek metottur. 

Ġnsan iskeleti büyüme ve olgunlaĢmasında yaĢa bağlı değiĢiklikler oldukça önemlidir ve 

buna bağlı olarak ta cinsiyet ve ırksal değiĢiklikler oluĢur. Ġlk otuz yaĢ içerisinde üst ve 

alt ekstremite kemiklerinde oluĢan değiĢiklikler görece güvenlidir ve yaĢ tahmininde 1-2 

yıllık sapmalar görülebilir. Otuz yaĢından sonra her iki cinsiyette ve farklı ırklarda yaĢ 

tahmini 5 veya 10 yıllık aralarla yapılır.  

Bu çalıĢmanın amacı tüm iskeletten veya iskelet parçalarından kimliklendirme 

yapmak ve paleodemografik özeliklerin aydınlatılmasıdır. Bu amaç için Ġstanbul 

Yenikapı Metro ve Marmaray kazılarından çıkarılan iskeletler kullanılmıĢtır. Bu iskelet 

kalıntıları incelenmek üzere Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsüne getirilmiĢtir. 

Enstitüde eĢleĢtirme ve anatomik yapılandırma iĢlemi uygulanmıĢtır. Daha sonra yaĢ, 

cinsiyet, boy ve iskelet patolojileri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Bu çalıĢma uzun kemiklerin boy ve yaĢ tespitinde, pelvis kemiklerinin de 

cinsiyet tespitinde oldukça yararlı olduğunu göstermiĢtir. DNA analizinin yapılamadığı 

durumlarda ise iskelet kalıntılarının kimliklendirilmesi adli ve arkeolojik olgularda en 

önemli metottur.  

Bu çalıĢma adli bilimler temel alınarak yürütülmüĢtür.  
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SUMMARY 

The identification of human remains is one of the principal areas of investigation 

of forensic sciences. In recent years the rate of crime and guilty more and more increase. 

To prevent the crime and to determine the guilty for the forensic sciences are very 

important. For this aim all evidences analyse very carefully. In some forensic events 

whole skeleton or skeleteal traces can be unique evidence. In this situation to identity of 

whole skeleton or skeleton traces can be very useful to analyse for the forensic events.  

For the identifying from whole skeleton or skeleteal traces age, sex, stature and the 

evidence of diseases are very important.  

It is also very useful to use DNA analysing for the identifying of skeleton. But 

for this method is required the material of comparison. If the comparison‟s material is 

absent, anthropological and anthropometric methods are the uniqe method for the 

identification of skeleteal remains.   

The growht and maturation of the human skeleton is of major importance for it 

relates to the time of age changes and their relation to sex and the race differences. For 

the first three decades of postnatal life age changes in the bones of the upper and lower 

extremities are relatively very reliable and may give age estimates within 1-2 years. After 

age 30 estimation of age in both sexes and in different races is in lustra of five years, or 

even within decade.  

The aim of this study is; to identify of skeletal remains and to bring to light 

forensic paleodemographic characteristics. For this aim the skeletal remains, which were 

finded out from Istanbul Yenikapı Metro and Marmaray encavation, were used. This 

skeletal remains were brought to Istanbul University, Forensic Medicine Institute. In 

institute the skeletal remains were matched and were made anatomical reconstruction. 

After that it was carried out age, sex, stature and skeletal pathology of skeletal remains.  

The results of this study showed that, long bones for the estimation of stature 

and age, pelvic bones for the estimation of sex were very useful. If DNA analysis is not 

possible, the skeletal remains identification is most important method in forensic and 

archaeological events.  

This study was carried out based on forensic sciences.  
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 I. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Bu çalıĢmanın amacı Ġstanbul−Yenikapı kazı alanından elde edilen Bizans 

devrine ait yaklaĢık 1,000 yıl önce yaĢamıĢ olan insan iskeletlerinin incelenerek adli 

paleodemografik yapısının ortaya konmasıdır. Bu amaçla elde edilen iskeletler 

incelenmiĢ; insana ait kemiklerin kaç kiĢiye ait olduğu, yaĢı, cinsiyeti, vücut yapısı, 

sosyoekonomik durumu, beslenmesi, meslekle ilgili stres izleri, alıĢkanlıkları, travma ve 

patolojileri değerlendirilmiĢtir. Ayrıca bu toplumun yaĢam tarzının antropolojisi bu 

kalıntılardan tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.   

Son yıllarda suç ve suçlu oranlarında artıĢ ve suç iĢlemede değiĢik yöntemlerin 

geliĢtirildiği gözlenmektedir. Bu durum suç önleme ve suçluyu ortaya çıkarmayı geçmiĢe 

göre daha da önemli hale getirmiĢtir. Günümüzde DNA teknolojisinin geliĢmesi kriminal 

olayların analizinde önemli geliĢmeler sağlamıĢtır. Kimliklendirmede iskelet veya 

kemiklerden elde edilecek DNA‟nın yararlı olması bir karĢılaĢtırma materyali olursa 

mümkün olmaktadır. KarĢılaĢtırma materyalinin olmadığı durumlarda ise iskeletin 

incelenmesinden elde edilecek bulguların analizi önemli hale gelmektedir. Ġskelet veya 

kemiklerin kimliklendirilmesi adli bilimlerin önemli konularından birisidir. 

Kimliklendirme ile ilgili bir çok yöntem geliĢtirilmiĢ ve geliĢtirilmeye devam 

edilmektedir.  

Ġskelet veya kemik parçaları ve bulunduğu yerler arkeolojik özelliklere sahip 

olabileceği gibi, adli bir olaya ait önemli delil niteliği de taĢıyabilir. Olay yeri inceleme 

tekniklerine uymayan yaklaĢım, adli bilimler açısından önemli olan delillerin 

kaybolmasına veya kirlenmesine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için herhangi bir 

iskelet veya kemik parçaları buluntularına yaklaĢım adli bilimlere uygun olmalıdır. 

Buluntu yeri olay yeri haline getirilmeli ve buluntular delil teslim zincirine uygun olarak 

değerlendirilmelidir. Arkeolojik zenginliğe sahip olan ülkemizde, bulunacak tüm iskelet 

ve kemik buluntularına yaklaĢımda adli bilimlerin temel alınması gereklidir.    

Yenikapı Marmaray ve Metro Arkeolojik Kazılarından elde edilen iskeletler 

üzerinde yapılan bu çalıĢma adli bilimler temel alınarak yürütülmüĢtür.   
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II.GENEL BİLGİLER  

 

Adli Bilimler; tıp, diĢhekimliği, biyoloji, psikoloji, antropoloji, hukuk, arkeoloji 

gibi bir çok bilim dalını içeren multidisipliner bir bilim alanıdır. 19. yüzyılın son 

çeyreğinde tohumları atılan adli bilimler, 20. yüzyılın ortalarından itibaren giderek 

geliĢmiĢ ve günümüzde adli olayların çözümünde oldukça önemli hale gelmiĢtir (1). Bu 

alt dallardan biri olan adli antropoloji, yaĢayan insanlar üzerinde yapılan çalıĢmalarla ve 

insan iskelet kalıntılarının incelenmesi ile olguların aydınlatılmasında adalet sistemine 

hizmet vermeyi amaçlar (2).  

Fotoğraf karĢılaĢtırmaları, 3D süperimpozisyon, facial reconstruction, iskelet 

kalıntılarından kimliklendirme ve ölüm sebebinin tespiti gibi pek çok konu adli 

antropolojinin inceleme alanıdır. Bunlar arasından iskelet kalıntıları üzerine yapılan 

çalıĢmalar önemli bir yer tutar. Bulunan kalıntılar kiĢinin cinsiyeti, yaĢı, boyu, ölüm 

sebebi gibi pek çok konu hakkında bilgi verebilir. Yeni yöntemlerin geliĢmeye 

baĢlamasıyla birlikte son 30 yılda iskelet analizleri adli bilimler içinde önemli yer 

tutmaya baĢlamıĢtır (3−5). Türkiye'de ise bu alan yeni geliĢmektedir (6,7).  

Adli bilimlerde kimliklendirmede en önemli baĢlangıç noktası Alphonse 

Bertillon'un (1853−1914) kimliklendirmede kendi adı ile adlandırılan tanımlama 

yöntemini geliĢtirmesidir. Bertillon her kriminal Ģüpheli veya suçluyu sınıflandırmak için 

vücut, cranial ve facial ölçüleri içeren kompleks bir sistem oluĢturmuĢtur. Bu sistemin 

önemli özelliklerinden biri de bu verilere Ģüpheli veya suçluların parmak izi ve 

fotoğraflarının da eklenmiĢ olmasıdır (8).  

Son yıllarda geliĢen tekniklerden biri yüz imaj kimliğidir. Bu teknikte 

bilgisayara aktarılan kafatası görüntüsünden kiĢinin kimliği tespit edilmeye çalıĢılır. 

Fotoğrafik ve video süperimpozisyon yönteminde kafatası görüntüsü, metrik ölçüler ve 

duruĢ pozisyonları bilgisayara aktarılarak eldeki fotoğraflarla karĢılaĢtırması yapılır. 

ÇeĢitli formüllerle eĢleĢmenin doğruluğu tespit edilir (9−12). Bir diğer bir yöntem ise 

facial reconstruction olarak adlandırılır. Bu yöntemde kafatası kalıntısından çıkarılan 

kalıp, önceden tespit edilen kafatası doku kalınlıklarına uygun olarak kaplanır ve böylece 

oluĢturulan 3D görüntüsü gerçek kiĢinin fotoğrafıyla karĢılaĢtırılarak kimliklendirmeye 

gidilir. Bu yöntemle ilgili her geçen gün yeni teknikler geliĢtirilmektedir (13,14).  

Adli antropolojinin iskelet kalıntılarının kimliklendirilmesinin yanında, yaĢayan 

insanlar üzerinde de çalıĢma alanları vardır. Son yıllarda suç seviyelerinin yükseliĢiyle 

birlikte güvenlik kamera sistemlerinin kullanımı yaygınlaĢmıĢ, bu da olası suçlu teĢhisi 
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için yüz görüntüsü karĢılaĢtırmasına olan ihtiyacı arttırmıĢtır. Kamera görüntüleri ya da 

fotoğraflar net olduğunda karĢılaĢtırma yapmak için uzman kiĢilere ihtiyaç 

duyulmayabilir. Ancak güvenlik kamera kayıtlarının kalitesiz olduğu, görüntülerin 

kamera görüĢ alanına girmediği ya da açık olarak görünmediği, Ģüpheli kiĢinin maske, 

örtü vb. kullanarak kimliğini saklamaya çalıĢtığı durumlarda adli antropologlara ihtiyaç 

duyulmaktadır (15,16). Bu yöntem eski yeni fotoğraflar üzerinde de uygulanmaktadır. 

Her iki yöntemde de bilgisayar tekniklerinin yanında metrik analizlere de ihtiyaç vardır. 

Bilgisayar teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte konuyla ilgili yapılan çalıĢmalar ve 

geliĢtirilen teknikler de artmaktadır (17,18).  

Adli antropolojinin kapsadığı bir diğer alan ise adli osteolojidir. Adli 

osteolojinin temel amacı az veya çok iskeletleĢmiĢ, insan veya insana ait olduğu sanılan 

kalıntılardan kimliklendirme yapmaktır; fiziksel antropolojinin adli amaçlı kullanımı 

olarak da tanımlanabilir (19,20). Adli osteoloji'nin ve adli antropoloji'nin geliĢmesinde 

öncülük eden uzmanlardan Stewart (21) bu bilim dalını Ģöyle tanımlamaktadır: Ġnsana ait 

olan veya olduğu sanılan az ya da çok iskeletleĢmiĢ kalıntıları inceleyerek, adli ve insani 

amaçlara yönelik kimlik tespiti yapan bilim dalıdır. 1970‟li yıllara kadar yapılan 

araĢtırma ve incelemelerle bazı standartlar ve osteometri teknikleri geliĢtirilmeye 

çalıĢıldı. Bu çalıĢmalar için kullanılan materyalin büyük bir bölümünde, bütünlüğünü 

koruyan insan iskeletlerinden oluĢan koleksiyonlardan yararlanıldı. Terry ve 

Hamann−Todd koleksiyonları bunlar arasında en ünlü koleksiyonlardandır (2).  

Bu tür iskelet koleksiyonları üzerinde yapılan antropolojik incelemelerle, ölüm 

sırasındaki yaĢ, boy, fizik yapı, cinsiyet, ırk, meslek, alıĢkanlıklar, ölüm nedeni, ölüm 

zamanı, kemik travmaları, kemiklerin kaç iskelete ait olduğu, diĢlerle ilgili veriler gibi 

çok sayıdaki soruların yanıtlanabilmesi için formüller, skalalar, mikro ve 

makromorfolojik yöntemler ile radyolojik kriterler geliĢtirilmiĢtir. Arkeoloji'nin bu 

aĢamadaki katkısı, çevre koĢullarının (yanma, alevin geliĢ yönü, iklim, fiziksel kalıntılar, 

makro ve mikroorganizmaların etkisi, arazi yapısı gibi) tespitinde önem kazanmaktadır.  

Bu çalıĢmaların tümünün belirli bir sıra içerisinde ve sistemli olarak yapılması 

gerekmektedir. Bu nedenle, adli osteolog çalıĢmaları sırasında Ģu aĢamalardan geçer 

(2,22, 25): 

1−Öncelikle, bulunan kemiklerin ne tür bir canlıya ait olduğunun saptanması, 

eğer insan kemikleriyse, kaç kiĢiye ait olduğunun tespiti ve ölüm zamanının belirlenmesi, 

2−Ġnsana ait olan kemiklerden yaĢ ve boy hesaplanması, cinsiyet ve ırk tespiti, 
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3−KiĢinin hayatta iken sahip olduğu biyolojik yapının tanımı, sosyoekonomik 

durumu, beslenme özelliklerinin belirlenmesi, 

4−Ġskelet patolojisi (anomali, tümör, osteomiyelit, osteofitler, dejeneratif eklem 

hastalıkları, iskelet protezleri vb.) olup olmadığının saptanması. 

Yukarıda tanımlanan iĢlemlerin uygulanabilmesi için gereken uyumlu bir 

çalıĢma düzeninin, antropolog, patolog, diĢhekimi ve kriminalist arasındaki iĢbirliği ile 

sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır. Adli antropoloji alanında belirli bir düzeye 

ulaĢmıĢ ülkelerdeki yetkililer konuya bu açıdan bakarak, adli tabip, fiziksel antropolog, 

patolog, diĢhekimi ve kriminalistlerin adli antropoloji bilim dalında uzman olarak 

yetiĢtirilebileceklerini savunmaktadırlar (3).  

Ülkemizdeki adli antropoloji uygulamalarının çok önemli bir bölümü Ġstanbul 

Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ve Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülmektedir. Ġstanbul 

Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü adli antropoloji ile ilgili araĢtırma ve eğitim etkinliklerini 

sürdürmekte, Adli Tıp Kurumu ise bu kapsamdaki adli incelemeleri yapmakta ve sonuçla 

ilgili raporları hâkimliklere ve savcılıklara göndermektedir.  

 

II. 1. Olay Yeri İncelemesi 

Adli antropolojinin oldukça geniĢ bir çalıĢma alanına sahip olmasına karĢın 

günümüzde en temel uygulanım alanı insan iskelet kalıntılarının kimliklendirilmesidir. 

Ġskelet kalıntılarının bulunduğu alan adli bilimler açısından olay yeri olarak 

değerlendirilir. Dolayısıyla kalıntıların bulunduğu alan olay yeri inceleme kurallarına 

göre değerlendirilmelidir. Aksi takdirde delil kirlenmesi veya delil karartılması denilen 

sonuçlar oluĢur. Bu da adli bilimler açısından yapılacak incelemenin istenmeyen yanlıĢ 

sonuçlar vermesine yol açar. Lockard prensibine göre her temas iz bırakır. Bu suçlunun 

izi olabileceği gibi, olay yeri inceleme ekibine ait izler de olabilir. Son durum delil 

kirlenmesine yol açacağından, deliller toplanırken çok dikkat edilmelidir. Usulüne uygun 

olarak toplanmıĢ deliller delil teslim zincirine uygun olarak ilgili yerlere teslim edilir 

(22,23). 

Bir olay yeri incelemesinde genel olarak Ģunlara dikkat edilmelidir (22,23,24):  

Ġlk olarak ekibin güvenliği sağlanır, çevre güvenliği sağlanır, olay yeri giriĢ ve 

çıkıĢları kontrol altına alınır, gerektirdiği takdirde trafik akıĢının devamı sağlanır, olay 

yerindeki delillerin bozulması, değiĢmesi veya kaybolması önlenir. Olay yerine 

yaklaĢırken ipuçları bulunabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak dikkatle 

yaklaĢılır, olay yerinin ilk olarak gözle incelenmesi yapılır, olay yeri kâğıda özet olarak 
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(detaysız) not alınır, gerekli yerlerin fotoğrafı çekilir, olay yerinin krokisi çizilir, varsa 

parmak izleri alınır, deliller toplanır, olay yerinin detaylı taraması yapılır, deliller kroki 

üzerinde iĢaretlenir, delillerin korunması sağlanır, daha sonra gerek görüldüğü takdirde 

olay yerinin gerçek ölçülere uygun planı çizilir, inceleme sırasında gerekli olduğu 

durumlarda uzmanlardan faydalanılır (parmakizi, patlayıcı madde, balistik uzmanları 

gibi). 

 

Olay Yeri Araştırmasında Kullanılan Metotlar 

Olay yeri araĢtırmasında çeĢitli metotlar kullanılır (22,23,24). Bunlar arasında 

olay yerinde belli bir yerde durup, olayın ne olduğunu anlamaya çalıĢmak gözlem yoluyla 

araĢtırmadır. Olay yerinin gözlem yoluyla araĢtırılması, sistematik araĢtırma için hazırlık 

safhasıdır. Olay yerinin genel görünümünün fotoğraflarla tespiti bu safhada yapılmalıdır. 

Bir diğer araĢtırma yöntemi sistematik olarak araĢtırmadır. Bu yöntem uygulanırken 

çeĢitli metotlardan faydalanılır. Bu metotlardan Ģerit metodu olay yerinin dikdörtgen veya 

kare görünümünde olması halinde kullanılır (ġekil 1a). Dikdörtgenin bir kenarından 

baĢlayarak yavaĢ yavaĢ delil aranır. Delil bulunduğunda diğerlerine haber verilir. Gerekli 

olduğunda delillerin fotoğrafları çekilir. Çizgi bitince geriye doğru baĢka bir çizgiye 

girilir. Bu Ģekilde bütün alan araĢtırılır. Izgara metodu Ģerit metodunun biraz değiĢik 

Ģeklidir (ġekil 1b). Bu metotta arama çizgileri ızgara gibi kesiĢecek Ģekildedir. Bu 

metotla olay yeri iki defa aranmıĢ olur. Paralel çizgi metodunda olay yeri birbirine paralel 

çizgilere bölünür ve her çizgi bir kiĢi tarafından araĢtırılır (ġekil 1c). Spiral metodu 

araĢtırma alanının dairesel nitelikte olduğu durumlarda kullanılmaya uygundur (ġekil 1d). 

Olay yeri incelemesi spiral Ģekilde dıĢarıdan baĢlayıp, spiralin merkezine doğru devam 

eder. Bombalama olaylarında ise aramaya spiralin merkezinden baĢlanıp dıĢarıya doğru 

yapılır. Tekerlek metodu dairesel nitelikteki olay yerinin araĢtırılmasında kullanılır (ġekil 

1e). AraĢtırmacılar merkezde toplanır. Merkezden çevreye doğru araĢtırma yapılır. Olay 

yerinin büyüklüğüne ve araĢtırmacı sayısına göre bu Ģekilde araĢtırma birkaç kez yapılır. 

AraĢtırmacıların ihmali düĢünülerek bir de çevreden merkeze doğru araĢtırma yapılması 

uygun olur. Bölge metodunda olay yeri bölmelere ayrılır (ġekil 1f). Her bölüm için ayrı 

bir araĢtırmacı görevlendirilir. ġayet olay yeri büyük ise çeyrek bölümler Ģeklinde 

yeniden dörde ayrılır ve bu Ģekilde inceleme tamamlanır. Daire metodunda her 

araĢtırmacı içiçe dairelerden oluĢan birer yola girerek araĢtırma yapar (ġekil 1g). 

AraĢtırmacı eline bir çubuk veya kalem kullanarak, rastgele etrafı karıĢtırarak, nesneleri 
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kenara iterek araĢtırma yapar. Olayla ilgili olan gerekli delilleri toplar. Bu Ģekilde yapılan 

arama pek sağlıklı değildir. 

  

 

                                                                    

a.Ģerit metodu                                               b.ızgara metodu                                      

 

                                                              

c.paralel çizgi metodu 

 

 

                                                                        

 

d.spiral metodu                                                       e.tekerlek metodu  

 

 

  

 

 

 

A B 

C D 
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f.bölge metodu                                                         g.daire metodu  

ġekil 1. Olay yeri incelemesinde yararlanılan metotlar (23)  

Yukarıda tanımlandığı gibi deliller toplandıktan sonra, delillerin korunmaları 

gereklidir. Delillerin korunması olayın meydana geldiği andan itibaren baĢlar. Olay 

yerinin açık, ya da kapalı saha olması, hava durumu, delillerin kimyasal ve fiziksel özel-

likleri göz önünde bulundurularak gerekli koruyucu tedbirler alınır. Her delil parçası, hap 

kutusu, plastik torba, kuvvetli karton kutular gibi uygun bir kaba konulmalıdır ve 

delillerin konulduğu kap uygun bir biçimde bağlanıp mühürlenmelidir.  

Olay yeri incelemesi sırasında olay yerinin krokisinin çizilmesi gereklidir. Kroki 

olay yerinin kâğıt üzerinde basit çizgilerle ve kuĢbakıĢı olarak tespitidir. Kroki tutanağın 

kusurlarını kısmen tamamlayacak mükemmel bir usuldür.  

Bir kroki Ģunları göstermelidir (23,24): 

1−Cisimlerin birbirlerine olan uzaklığını, 

2−Delillerin sabit olan iki yerden uzaklıklarını (kapı, duvar vb.).,  

3−Olay yerinin diğer önemli özelliklerini ve elde edilen bütün fiziksel delillerin 

yerlerini, 

4−Delillerin yönlerini (genellikle üst kısım kuzeyi gösterir), 

5−Krokiyi çizenin kimliğini, günün tarihini, hatta saati. 

Uzunluklar yaklaĢık (tahmini) değerler halinde değil gerçek ölçümler olarak 

yazılmalıdır. Fotoğraf asla krokinin yerini tutmaz. Krokide perspektif yoktur, gölge 

kullanılmaz. Kroki çizmenin en kolay yollarından biri de cisimleri harf veya rakamlarla 

gösterip, bu sembollerin ne anlama geldiğini baĢka bir yerde izah etmektir. Gerek 

görüldüğü takdirde çizim aletleri kullanılarak delillerin yerlerini de gösteren gerçek bir 

plan çizilebilir. 

Olay yeri uzun süre bozulmadan kalamayacağı için, tercihan hiç kimse içeriye 

alınmadan, mümkün olduğu kadar çabuk fotoğrafları alınmalıdır. Fotoğraflama genelden 

özele doğru yapılır. Genel fotoğraflama önce olay yeri dıĢından yapılır. Önce uzaktan 

(olay yeri sınırlarını da içine alan), sonra orta uzaklıktan, daha sonra daha yakından 

fotoğraflar çekilir. Olay yeri dâhilinde yapılan fotoğraflamada delillerin yakın resimleri 

alınır. Ayrıca tam olay sahnesini, olay yeri çevresini, olay yeri giriĢ ve çıkıĢını, eğer ceset 

varsa cesedin pozisyonunu ve sahnenin tam neresinde olduğunu, cesedin yakınında silah 

ve benzeri deliller varsa hepsini beraber gösteren, fiziksel delillerin bulundukları 

yerlerdeki pozisyonlarını gösteren fotoğraflar çekilir. Ceset üzerinde yara varsa bu 
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yaraların yakın çekimlerinin alınması gereklidir. Olay yeri fotoğraflarında (fotoğrafların 

yanında); delillerin detayları, fotoğrafları çekenin kimliği, tarih, fotoğraflar hakkında 

açıklayıcı bilgiler olmalıdır. Gerektiği takdirde büyüklük mukayesesi yapmak için ölçülü 

bir cetvel, renk mukayesesi yapabilmek için rengi standart olan bir cisim (böyle bir cisim 

bulunamazsa para veya herhangi bir renkli kâğıt) gereklidir. Bu durumda bahsi geçen 

renkli kâğıdın da fotoğrafla birlikte getirilmesi gerekir (22,23). 

Olay yeri inceleme tekniklerine uygun değerlendirmelerden sonra iskelet 

kalıntılarının bulunduğu yerin incelenmesine geçilir. Bunun için önce kriminal mezar 

keĢif iĢlemlerine baĢlanır. 

             

Kriminal mezar keşif çalışmaları 

Ġnsan kalıntılarının ve ilgili materyalin bulunduğu yerlerdeki antemortem ve 

postmortem durumu tespit edebilmek oldukça önemlidir. Ġskelet materyalinin 

verebileceği ipuçları, çürümemiĢ bir cesedin vereceklerine oranla daha azdır. Bu konuda 

inceleme yapan bir kiĢinin (ya da grubun), mezarın ya da iskeletin yerini, iskeletin nasıl 

çıkarılacağını, buluntuların insan ve/veya hayvan kalıntıları olup olmadığını, ölümden 

sonra geçen süreyi (yaklaĢık ölüm zamanını) ve buluntuların bilimsel analizini 

yapabilmesi gerekir. Ġnsan kalıntılarının veya kriminal bir mezarın yerini çoğu zaman 

kolluk kuvvetleri bulur. Bu tür gömülerin araĢtırılmasında, arkeoloji bilim dalının 

kullandığı ve genellikle çok eski yerleĢim bölgelerini inceleyen yöntemlerin istenilen 

sonuçları vermediği görülmüĢ, bu nedenle adli yöntemler geliĢtirilmiĢtir (2,3,25,26).  

Arkeolojik mezarlara oranla yeni sayılabilecek bir mezarın bulunabilmesi için 

çevresel özelliklerde meydana gelmiĢ değiĢikliklerin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Bu nedenle, aĢağıdaki özelliklere ve ayrıntılara özen göstererek çalıĢılmalıdır (2,25): 

a- BozulmuĢ bitki örtüsü: Bu özellik, mezar açmak üzere kazılmıĢ ve daha sonra 

örtülmüĢ bir toprağın üzerindeki bitkilerde göze çarpar. Kazılan yere bir ceset 

gömülmüĢse, 150X300 cm yüzölçümündeki bir alanda, çevredekinden farklı bir bitki 

örtüsü dikkati çeker. 

b- Toprakta sıkıĢma bulgusu: Mezarın üzerine örtülmüĢ olan toprak, çevredeki 

toprak yüzeyi ile kıyaslandığında, konkavlaĢmıĢ (çökmüĢ) bir yapı gösterir. Bu sonuç, 

toprağın sıkıĢması ve sertleĢmesine bağlı olup, nitelikleri o bölgedeki toprağın 

özelliklerine göre değiĢebilir. KonkavlaĢma olgusu, ilk birkaç ay içerisinde 

farkedilebilmekte, eğer toprak tarım amacıyla sürülmüĢse, bu özellik daha kısa bir süre 

içerisinde ortadan kalkmaktadır. Eğer mezar kıĢ aylarında ve don mevsiminde 
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hazırlanmıĢsa, konkavlaĢma olgusunun havaların ısındığı yaz aylarında belirginleĢtiği 

görülür. 

c- Toprak düzeninde bozulma: Kazıldıktan sonra örtülen bir mezarda, toprağın 

derin katmanları ile yüzeyel bölümünden oluĢan bir karıĢım meydana gelir. Bir mezar 

araĢtırması çalıĢmasında yapılacak stratigrafik inceleme ile bu farklı kompozisyonun 

belirlenebilmesi mümkün olmaktadır. Ancak, tarım yapılan bölgelerdeki kriminal 

mezarların özellikleri toprağın iĢlenmesiyle birlikte ortadan kalkar. Kumlu topraklarda 

açılmıĢ kriminal mezarların özellikleri çok kısa bir sürede kaybolmaktadır. Bu tür 

arazilerdeki kriminal mezar aranması çalıĢmalarında bir metal detektöründen 

yararlanılabilir.  

Kriminal mezarların aranmasında kullanılan bir baĢka yöntem, toprak pH'sının 

incelenmesi ilkesine dayanmaktadır (27). Bu yöntemde, kuĢkulu bölgedeki toprağın 

değiĢik katmanlarından alınan örneklerin pH özellikleri turnusol kâğıdı ile incelenir ve 

ortamdaki asitleĢme oranı araĢtırılır. Normal toprak bazik reaksiyon verir. Çürüyen 

cesedin bulunduğu toprak ise, dokuların parçalanması sırasında asit özellik 

kazanmaktadır. Bu uygulama sırasında kullanmak üzere hazırlanmıĢ olan T−biçimindeki 

bir araç ile toprağın değiĢik katmanlarından örnekler alınır; bu aĢamadaki en önemli 

nokta, toprağa sokulan bu araçla gömülü cesedin hırpalanabilmesidir. 

Bir baĢka teknik, kokuĢan ve çürüyen cesetten çıkan metan gazının araĢtırılması 

ilkesine dayanır. Bu tür çalıĢmalarda kullanmak üzere metan gazı detektöründen 

yararlanılır (27). Ancak, bölgesel ısı ile yöntemin çalıĢması arasında sıkı bir iliĢki vardır; 

soğuk havada ve soğuk iklimli bölgelerde metan gazı üretimi az, sıcak bölgelerde ise 

çoktur; bu nedenle, sıcak iklimli bölgelerde daha verimli bir yöntemdir. 

Kriminal mezar aranmasında yararlanılan bir baĢka yöntem "uzaktan algılama" 

yöntemidir (28). Belirli bir bölgeyi kızılötesi ıĢınlara duyarlı kamera ve filmlerle 

donatılmıĢ uçaktan çekilen fotoğraflar incelenerek, normal düzeni veya bitki örtüsü 

bozulmuĢ bir arazinin, çürümekte olan bir cesedin meydana getirdiği ısı farklılaĢmasının, 

toprağa gömülü eski eĢyaların ve arabaların tespiti kolaylıkla yapılmaktadır. Ancak, özel 

donanımlı bir uçağın maliyeti ve yöntemin uygulanması oldukça pahalıdır; bu nedenle 

yaygınlaĢamamıĢtır. 

Gömü yerini bulmada uygulanan diğer yöntemler havadan fotoğraflama, jeolojik 

araĢtırmalar, jeofizik yöntemler, botanik, entomoloji, termal görüntüleme sistemi, 

kadavra köpeklerinin kullanılması, leĢ yiyen hayvanlar olarak sınıflandırılabilir (29). 
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Mezar açma tekniği        

Bir mezarın açılması ya da bir iskeletin toprak altından yeryüzüne çıkarılması 

sırasında gözönünde bulundurulması gereken en önemli ilke "bozulan ya da dağılan 

kalıntılar, orijinal durumuna bir daha asla konulamazlar" ilkesidir. Kriminal mezar tespit 

edildikten sonra, sistematik bir plan hazırlanmalıdır. Öncelikle, keĢif sırasında zorluk 

çıkarabilecek faktörler gözden geçirilmeli, daha sonra, buluntuların incelemeyi yapacak 

laboratuara nakli düzenlenmelidir. Bu tür bir çalıĢmada genel olarak Ģunlara dikkat 

edilmelidir: keĢif zorlukları değerlendirilmeli, tarama ve keĢif alanları ayrıntılı olarak 

incelenmeli, bölgenin kontrolü sağlanmalı, kalıntıların ortaya çıkarılması için kazı 

iĢlemine baĢlanmalı, buluntuların tasnifi, numaralandırılması, paketlenmesi ve 

laboratuara nakli sağlanmalıdır (2,26). 

Kazı iĢlemleri sırasında özel araç−gereçlere gereksinim vardır. Bunların önceden 

hazır bulundurulması, çalıĢmaların hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayacaktır. Bu aletler 

arasında bulunması gerekenler; sivri ve yuvarlak uçlu malalar (10−15 cm uzunluğunda), 

budama makasları ve testereler, tahta ve metal kazıklar, küçük kürekler, metalden 

yapılmıĢ ince iĢaret çubukları, tahtadan yapılmıĢ ince iĢaret çubukları (pozitif metal 

detektörü sinyallerini belirleyen alanları iĢaretlemek için bir ucu kırmızı boyalı olmalı), 

20 L'lik kovalar (kazı sırasında çıkan toprağın nakli için), metal içermeyen plastik elekler 

(8 mm ve 3 mm gözenekli), kemiklerin ve öteki buluntuların üzerindeki toprağı 

temizlemek için yağlı boya fırçaları, tahtadan yapılmıĢ kazı aletleri ve ince çalıĢmalarda 

kullanılacak tahta çubuklar, kutular (kâğıt, plastik, karton), pamuk yastıklar, ĢiĢeler, 

haritacılık ve arazi ölçümünde kullanılan ince metrik ölçüm araçları, milimetrik kâğıt, 

kâğıt, kalem, silgi, ip, sicim, mühür, dijital kamera, pusula, yönlerini göstermek için ok 

iĢaretleri, kutuların kapatılması için yapıĢtırıcı bantlar olmalıdır (2). 

Arazi keĢfi yapanlar, toprak ve bitki örtüsü değiĢikliklerinin yanısıra, çevrede 

buldukları giysiler ve benzeri buluntuların da önemli birer ipucu olabileceklerini 

unutmamalıdırlar. DağılmıĢ durumdaki bir iskeletin ve buluntuların yönlerini ve yerlerini 

belirleyebilmek için bir "baĢlangıç noktası" tespit etmek ve tüm iĢaretlemeleri buna göre 

yapmak en iyi uygulama biçimidir. Bu nokta, çimento ile sabitleĢtirilmiĢ bir metal çubuk 

olabilir. BaĢlangıç noktası tespit edildikten, sonra, araĢtırma bölgesinin özellikleri (ağaç, 

ev, dere, vb.). bir haritada gösterilmelidir. Ġskelet kalıntıları toplandıktan sonra, bölgedeki 

toprak önce büyük, sonra küçük gözenekli plastik eleklerle elenerek dökülmüĢ diĢler, 
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mermi çekirdekleri ve metal paralar ile düğmeler gibi küçük cisimler aranmalıdır (26).  

Çocukların ve genç insanların iskeletleri çıkarılırken birbirlerinden ayrılmıĢ bulunan 

kemik bölümlerini dikkatli bir biçimde toplamak ve toprak eleme iĢlemi sırasında küçük 

gözenekli plastik elekleri kullanmak gerekir. Eğer ceset parçalara ayrılarak veya iskelet 

halindeyken gömülmüĢse, yapılan çalıĢmalara derinlik boyutu da eklenir. Buna göre, 

buluntular veya iskelet bölümleri ile karĢılaĢıldıkça, bunların elde edildiği derinliklerin 

ayrıca belirlenmesi zorunludur. Uzun zaman alan bu iĢlem sırasında, gömüyü yapan 

kiĢinin ayak izlerine bile rastlanabilir. Bulunan ayak izlerinin incelenmesiyle, o kiĢinin 

kilosu, ayakkabı türü ve varsa ortopedik bozuklukları tespit edilebilir. ÇalıĢmaların 

tamamlanmasıyla birlikte bulgular krokide gösterilmeli ve fotoğraflar alınmalıdır. 

Krokilerde tüm ayrıntılar verilmelidir; örneğin, cesedin veya iskeletin yan veya 

yüzükoyun pozisyonda bulunması gibi bulgularda belirtilmelidir (26,29).  

 

Kalıntıların incelenmesi 

Cesetlerin çürümesinden kısaca bahsedilecek olursa cesetlerde çürümenin 

derecesi çevresel faktörlere bağlıdır. Mezarda iskeletleĢme 3−5 yılda olur. Toprağın nemi 

yumuĢak dokuların çürümesinde önemli rol oynar. Yani nemli toprak kuru toprağa oranla 

daha koruyucu özellik gösterir. Mezarlarda çürüme daha yavaĢ seyreder. Ligament ve 

kıkırdak dokusu 5 yıldan daha fazla zamanda çürür. Kemiklerde yağ kaybı ve kuruma 10 

yıl veya daha fazla sürede olur. Daha sonra kemikler küflenir ve daha frajil olurlar. Taze 

kemikler içerdikleri yağdan dolayı daha ağır ve ıslaktır. Yağ kaybetme ve kurumadan 

dolayı kemiklerin ağırlıkları azalır. KumaĢ parçaları 4−5 yıl dayanabilirler, yünlü 

kumaĢlar yaklaĢık 10 yıl, ayakkabı derileri ise 20 yıl kadar dayanabilirler (30).  

Bulunan iskelet kalıntıları ilk görüldüğü anda değerlendirilirken ölünün gömü 

Ģekli ve bulunduğu yer, arkeolojik bir gömü olup olmadığının değerlendirilmesinde 

önemlidir. Kalıntıların bulunduğu yerin niteliklerine dikkat edilmelidir. Burası bir mezar, 

bir arkeolojik bir alan olabileceği gibi, öldürülen kiĢinin cesedinin atıldığı yer de olabilir.  

Eski dönemlerde görülen toprak mezarlar yapısal bakımdan, gizlenmiĢ adli 

vakalara benzer ve bu nedenle birbirleriyle karıĢtırılabilir. Yahudi geleneklerinde bugün 

belirli bir yön kullanılmamaktadır. Eller yanda ya da göğüste çapraz halde olabilir. Basit 

bir Ģekilde toprağa gömülür. Hıristiyan gömüleri, Müslüman‟lardan ayırmak zor değildir. 

Bu inanıĢta da her ne kadar doğu−batı yönünde sırt üstü yatırılsalar da, gövdenin ve 

ellerin durumu farklıdır. Bazen eller göğüs üzerine çapraz halde konur. Ġslami geleneklere 

göre ise tabuta konmaksızın, baĢ batıya gelerek doğu−batı doğrultusunda, yüzü ve 
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gövdesi güneye (kıbleye) döndürülür, eller ise iki yanda olacak Ģekilde yatırılır. Mezarın 

üst yapısı ölen kiĢinin sosyal statüsü veya dinsel mezhebine göre değiĢebilmektedir 

(31,32).  

Adli vakalarda ya da acele ile yapılmıĢ bir gömü yerinde, ne kadar özenti olursa 

olsun, çürüme, mezar çökmesi, yağmur gibi diğer doğa olayları nedeniyle cesedin ilk 

yatırılıĢ durumunda değiĢiklikler olur. Bu nedenle mezar bozulabilir ve onu özel kılan 

kültürel ve tarihsel değerlerini kaybedebilir. Doğal olarak, mezar alanı toprak üstünden 

pek belirgin değildir. Yol, su, elektrik gibi alt yapı çalıĢmaları ve diğer imar faaliyetleri 

gerek eskiçağ, gerekse modern zaman mezarlık alanlarını tahrip edebilmektedir. Bu 

tahribat sonucunda da mezardaki cesetlerin pozisyonu bozulabilmekte veya yeri 

değiĢebilmektedir Dolayısıyla ölü gömme tipleri, ölünün ne Ģekilde gömüldüğü, nereye 

gömüldüğü, hangi Ģekilde gömüldüğü önemlidir. Bunların detaylı olarak not edilmesi 

gereklidir (25,32).  

 

İskeletlerin Açığa Çıkarılmasında İzlenecek Yöntem  

Kemiklerin açığa çıkarılması, numaralandırma, iskelet bilgi formunun 

doldurulması, iskeletin kaldırılması, iskeletin çizime ve fotoğrafa hazırlanması ve 

iskeletin tanımlanması iĢlemleri yapılır (2,7,26,29). 

Kemikle karĢılaĢıncaya kadar kazma ve çapa gibi büyük aletler kullanılabildiği 

halde kemik bulunduktan sonra çakı ve fırça kullanılmalıdır. Basit toprak mezarlarda 

genellikle ilk önce kafatası ortaya çıkar ve bu durumda kafatasının yatıĢ konumundan 

yararlanılarak vücudun diğer kısımları çıkartılır. Ġlk olarak vücudun kafatası dıĢındaki bir 

bölümü ortaya çıktığında öncelikle bu kemiğin iskeletin hangi kısmı olduğu saptanmalı 

ve bu bilgi yardımıyla iskeletin yatıĢ yönü ve kapladığı alan belirlenmelidir. Ġskeletler 

yatıĢ pozisyonu ve diğer özellikleri tam olarak ortaya konacak Ģekilde temizlendikten 

sonra çizim yapılmalı ve fotoğraf çekilmelidir. ġekil 2‟de gösterildiği gibi kemikler 

belirli yönlere doğru hareket ettirilerek toplanır. Aksi halde kemiklere zarar verilebilir 

(2).   
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ġekil 2. Bir iskeletteki kemiklerin dağıtılarak toplanması sırasında hareket ettirilecekleri 

yönler (2). 

 

Çıkarılan iskelet mutlaka numaralandırılmalıdır. Çini mürekkebi ile kafatası ve 

uzun kemikler üzerine iskelet numarası ve kazı yerinin sembolü kaydedilmelidir. Daha 

sonra iskelet formları doldurulur. Bu amaçla ilgili çeĢitli formlar geliĢtirilmiĢtir. Ya bu 

formlar veya geliĢtirilecek yeni formlar doldurularak, iskeletler hakkında ilk bilgiler kayıt 

altına alınmalıdır. Ġskeletler kaldırılırken öncelikle kemiğin toprakla iliĢkisi en aza 

indirilmeli ve kemiklerin kırılmadan çıkarılması sağlanmadır. Kemiklerin iri toprak 

parçalarıyla kaldırılması uygun olmamakla birlikte eğer kemikler çok parçalıysa toprakla 

kaldırılıp paketlenmelidir. 

Ġskeletlerin sağlam çıkarılması için polyvinylacetate  (PVA), bedacryl, butvar, 

avlar, vinac gibi toz halinde hazırlanmıĢ maddeler aseton veya alkol ile seyreltildikten 

sonra iskelete uygulanır. Bu maddelerin bulunmadığı durumlarda piyasada glyptal olarak 

bilinen peligom, Superglu™ ve Uhu™ benzeri yapıĢtırıcılar yine aseton veya alkol ile 

seyreltilerek iskelete uygulanır. Bulunan iskelet dağılmıĢ ve herhangi bir kimyasal madde 

uygulanamayacak durumdaysa “Alçı Ceket” yapılarak çıkartılır (29). 

 

Toplu mezarların incelenmesi sırasında uygulanacak işlemler 

Bir toplu mezarla karĢılaĢıldığı an olay yeri koruma altına alınmalı ve herhangi 

bir tahribatın yapılması önlenmelidir. Ġlk karĢılaĢıldığında en detay noktaya kadar 
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belgelenmeli ve not edilmelidir. Toplu mezarlarda çalıĢmalara baĢlandığında öncelikle 

toprak örnekleri ve buluntular sistematik bir Ģekilde toplanmalıdır. Ġskeletler yerlerinden 

oynatılmadan önce bütünlüğü bozulmamıĢ olanlar o anda numaralandırılmalı ve düzgün 

paketlenmelidir,  bütünlüğü bozulmuĢ olanlar ise birbirlerine yakınlıkları dikkate alınarak 

bir numara sistemiyle toplanmalıdır. Böylece daha sonraki olası karıĢıklıklar önlenmiĢ 

olacaktır. Olay yerinde tahrip olmuĢ veya olabilecek durumda olan iskeletler o anda 

antropometrik ölçüleri ve iskeletten alınabilecek tüm bilgiler alınmalıdır (19,29).  

 

Bulunan kemik örneklerinin ne tür bir canlıya ait olduğunun saptanması     

Herhangi bir yerde ve dağılmıĢ olarak bulunan kemik örneklerinin öncelikle ne 

tür bir canlıya, kısacası insana ait olup olmadığının tespiti gerekir. Hayvanların avlanma 

mevsimi ve av yasakları konusunda kesin ve katı yasaları bulunan ülkelerde hayvan 

kemikleri de önem kazanmaktadır; özellikle avlanması yasaklanmıĢ hayvanlara ait 

kemiklerin bulunması geniĢ soruĢturmaların açılmasına neden olmaktadır. BulunmuĢ 

kemik örneklerinin insana ait olup olmadığının anlaĢılabilmesi için aĢağıdaki yöntemler 

uygulanır (33,34):  

 

l−Morfolojik yöntemler,          

2−Serolojik yöntemler.        

 

l−Morfolojik yöntemler  

a−Makroskopik incelemeler: 

Ekstremite yapısı insan kemiklerini andıran ve tırnakları dökülmüĢ hayvan 

kemikleri önemli sorunlara neden olabilmektedir. Örneğin; ayıların el ve ayak 

ekstremiteleri insanınkilere çok benzer; en önemli farklar, 1. el parmaklarının 

insanlardakinden küçük, 5. parmakların büyük oluĢudur. Domuz diĢleri, çocuk diĢlerini 

andırır. Kedi ve köpek yavruları ile kuĢların iskeletleri birkaç günlük bir çocuğun kemik 

kalıntıları sanılabilir. Hayvan kemiklerinin en önemli özelliği, kanal medüllalarının insan 

kemiklerindekine oranla çok daha geniĢ bulunmasıdır. Yeni doğmuĢ çocuk ve fetüs 

iskeletleri çok çabuk bozuldukları için ayırıcı tanıda zorluk çekilir (29,33). 

Fetal kemiklerden kafatası, yüz, pelvis kemikleri gibi kemikler kolaylıkla ayırt 

edilebilirler. Hayvan kemikleri ile en çok karıĢtırılan fetal kemikler ekstremite 

kemikleridir. En sık kanatlı hayvan kemikleri (tavuk, kuĢ, hindi, ördek vb.) ile 

karıĢtırılırlar. Temel ayırım, fetüs kemiklerindeki diafizin Ģekli ile hayvan kemiklerinin 
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Ģekli arasındaki farktır. Hayvan kemiklerinin epifizleri diafiz ile birleĢmiĢ iken fetüs 

kemiklerinin epifizleri henüz kemikleĢmemiĢlerdir. Büyük hayvan kemikleri ile eriĢkin 

insan kemikleri de birbiri ile karıĢtırılabilirler. Hayvan kafatası fetal kafatasından oldukça 

küçüktür, hayvan kafatasında suturalar kapanmıĢtır, hayvan kafatasında foramen magnum 

basicranium‟un arka parçasında iken, insan fetüsünde foramen magnum basicranium‟un 

orta parçasındadır (30). 

Makroskopik incelemeden elde edilecek sonuç, büyük ölçüde bulunmuĢ olan 

kemik parçalarının niteliklerine bağlıdır. Aralarında kafatasının bulunmadığı iskelet 

örneklerinin insana ait olup olmadığını ancak uzmanlar farkedebilmekte, parçalanmıĢ 

örneklerin kökenini anlayabilmekte çoğu zaman uzmanlar bile güçlük çekmektedir. Uzun 

kemiklerdeki "medüller indeks (MI) ", bu aĢamadaki çalıĢmaları destekleyici bir bulgu 

olarak kullanılabilir. MI hesaplanabilmesi için eldeki uzun kemik parçasının en kalın 

yerinden alınan enine kesit üzerinde yapılan medüller kanal ve kemik kalınlığı ölçümleri, 

aĢağıdaki formüle ve skalalara uygulanır (ġekil 3) (33): 

 

MI = medüller kanal geniĢliği / kemik kalınlığı 

MI (insan, fetüs) = 0,15 – 0,48 arasındadır. 

MI (insan, puberte sonrası) = 0,45 

MI (hayvan) = 0,44 – 0,77 

 

 

ġekil 3. Uzun kemiklerde medüller indeks (MI) ölçümleri (29) 

a- medüller kanal geniĢliği 

b- kemik kalınlığı  

 

Genel ortalamalar gözönüne alındığında, insan kemiği/hayvan kemiği 

ayırımında sınır olarak 0,45 sayısı kabul edilmektedir. 

b−Mikroskopik incelemeler: 

Mikroskopik olarak yanmıĢ kemik normal kemikten daha fazla yoğunluk 

gösterir. Bunun nedeni matriksin yanması ile su kaybedilmesi ve böylece havers kanalları 
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arasındaki mesafenin azalmasıdır. Bu da göreceli olarak havers kanallarının boyutunun 

arttığı izlenimini verir. Bu durum ise mikroskopik incelemede havers kanalı boyutunun 

yanmıĢ kemiklerde normal kemiklerin havers kanallarına göre neden daha büyük 

olduğunu açıklar. Fetüs yanmıĢ olsa bile kemikleri yaĢ tespitinde rahatlıkla kullanılabilir. 

Yanık olgularında Müller‟e göre kemikler boylarının %10‟unu kaybederler. O yüzden 

yanık fetal olgularda kemik uzunluğundan boy hesaplandıktan sonra, bulunan değere 

%10 ekleme yapılır. Bazılarına göre ise bu fark kemik uzunluğunun %2−8‟i arasındadır 

(30).  

Mikroskopik inceleme için kemik örneklerinden bileme preparatları hazırlanarak 

mm
2
 ye düĢen osteon sayısı ve havers kanalı çapı ölçümleri ile insan ve hayvan kemikleri 

arasında ayırım yapılabilmektedir. Hazırlanan preparatlarda önce l mm
2
 ye düĢen osteon 

miktarı sayılır; her osteonun ortasında bir havers kanalı vardır; bu nedenle, yalnızca 

havers kanalı sayısının bilinmesi yeterli olmaktadır. Buna göre, l mm
2
 ye düĢen osteon ya 

da havers kanalı sayısı: 

Ġnsanda      10−15 

Hayvanda     14−60 olarak bulunur. 

Ġkinci aĢamada yapılacak iĢlem, havers kanallarının ortalama çap ölçümüdür. 

Aynı preparat üzerinde en az 100 adet havers kanalı çapı ölçülerek kaydedilir. Daha 

sonra, bu ölçümlerin ortalaması alınır. Elde edilen sonuçlar bu iĢlemlerle ilgili skalalar ile 

karĢılaĢtırılır. Bu skalalara göre havers kanalı ortalama çapı, 

Ġnsan       > 25 mikron (yaĢlara göre farklıdır, genellikle 30−50 mikron arasında),     

Hayvan   < 20 mikron (insanınkinden belirgin olarak dardır) (33).  

 

2−Serolojik yöntemler 

Isı veya kimyasal madde etkisinde kalmamıĢ küçük bir kemik parçasının ne tür 

bir canlıya ait olduğu presipitasyon testleriyle tespit edilebilmektedir. Ġncelenmeye alınan 

kemik örneklerinden elde edilen ve bu canlıya özgü proteinleri içeren sıvının, insan 

proteinlerine karĢı hazırlanmıĢ antiserum ile karĢılaĢtırılması ilkesine dayanır. Ġncelenen 

örnek insan kemiği ise, insan proteinleri, bu antiserum ile reaksiyona girerek bir çökelti 

oluĢturur; hayvan kemiğinde ise böyle bir reaksiyon ile karĢılaĢılmaz. YanmıĢ veya 

kimyasal maddelerle bozulmuĢ kemiklerin ne tür bir canlıya ait olduğu çoğu zaman bu 

yöntemle de anlaĢılmayabilir (34).  

DağılmıĢ ve/veya parçalanmıĢ olarak bulunan kemik örneklerinin insana ait 

olduğu kanıtlandıktan sonra, bunların aynı kiĢinin kemikleri olup olmadığı sorusu 
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çözümlenmeye çalıĢılır. Bu çalıĢmayı yapabilmek için, öncelikle kemikler üzerindeki 

yumuĢak doku kalıntıları temizlenmelidir. Temizleme iĢlemleri sırasında elde edilen saç 

kılları, insan sayısı ve cinsiyet tespitinde yararlı olabileceği için, ayrı bir yerde 

biriktirilmeli ve ilgili uzmana gönderilmelidir. Ġkinci aĢamada, elde edilen kemik 

parçaları bir araya getirilmeli ve doğal biçimindeki bütünlükleri sağlanmalıdır. Özellikle 

kafa ve yüz kemiklerinin anatomik bütünlüğünün sağlanması, bir mermi çekirdeğinin 

giriĢ−çıkıĢ özelliklerini ve trajesini belirleyebilmek için zorunludur.  

Ġskelet kalıntılarından kimliklendirme geçmiĢ yıllara oranla geliĢmesine karĢın 

hâlâ büyük sorunlar yaĢanmaktadır. Kemikler olay yerinde bütün olarak bulunduğunda 

doğru tespitler kolaylıkla yapılabilir. Ancak aksi durumlarda süreç hem uzar hem de 

zorlaĢır, özellikle gerek gömü alanından, gerek çevre Ģartlarından ve hayvanlardan, 

gerekse dikkatsiz olay yeri incelemesinden dolayı çoğunlukla gömülü bulunan iskeletin 

tüm parçalarına ulaĢılamaz veya ulaĢılsa bile kemik ciddi hasar görmüĢ olabilir (2,35,36). 

Sıklıkla yaĢanan bu gibi durumlarda bazı bölümleri eksik olan kemik parçalarından 

kimliklendirmeye gitmek gerekebilir. Bununla ilgili bazı ölçüm teknikleri ve formüller 

geliĢtirilmiĢtir. Biyolojik delil olarak kabul edilen iskelet parçaları delil teslim zincirine 

göre araĢtırma yapılacak yere teslim edildikten sonra, bu kemiklerin incelemesine geçilir.   

Adli antropolojik açıdan, bulunan kemiklerde öncelikle insana ait olanlar tespit 

edilir. Ġçlerinde hayvan kemikleri varsa bunlar ayrılır. Hayvan kemikleri adli olayın 

değerlendirilmesinde önemli olabilir, bu yüzden bunların da incelenmesi gereklidir. Daha 

sonra bu kemiklerin kaç kiĢiye ait olduğu tespit edilir. Kemikler birden fazla kiĢiye ait ise 

bunlar tasnif edilir. Anatomik bütünlüğü bozulmuĢ kemik parçalarının eĢleĢtirilmesi 

yapılır. EĢleĢen kemikler anatomik bütünlüğün sağlanması için yapıĢtırılır. YapıĢtırma 

için Süperglu™, Uhu™ veya balmumu gibi çeĢitli maddeler kullanılır. Bundan sonra 

kemiklerin makroskopik olarak herhangi bir hastalık belirtisini taĢıyıp taĢımadığı 

incelenir. Bu durumda hangi hastalıkların kemikler üzerinde belirti bıraktığı önemli hale 

gelir.  

 

     II. 2. Kemiklerde değişime yol açan hastalıklar 

Kemiklerde değiĢime yol açan hastalıkları Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz 

(37,38,39, 40,41,42,43):  

1−Konjenital ve herediter kemik hastalıkları:   

Achondroplasia                                  Osteogenesis Imperfecta (osteosclerosis) 

Osteopetrosis (Marble kemik hast).          
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Herediter Multipl Exostosis              Enchondromatosis (Ollier Hastalığı) 

(osteochondromatosis)                       

2−Travma: 

Fraktür                                               Dislokasyon 

Deformasyon                                     Mutilasyon 

Trepanasyon 

3− Enfeksiyon hastalıkları: 

Osteomiyelit                                      Periostit 

Brucellosis                                        Glanders (Ruam hastalığı) 

Kemik tüberkülozu                           Lepra 

Treponemal enfeksiyonlar                Actinomycosis ve nocardiosis 

Mycetoma                                         Mantar enfeksiyonları 

Viral enfeksiyonlar                           Parazitik enfeksiyonlar 

Sarcoidosis 

4−DolaĢım bozuklukları: 

Ġskemi ve infarksiyon                      Nekroz 

Perthes hastalığı                              Epifizlerdeki diğer vasküler bozukluklar 

Pulmoner osteoartropati                  Anevrizmal erozyon 

5−Retiküloendotelyal ve hemopoietik düzensizlikler: 

Lipid depo hastalıklar                     Histiyositosis X 

Anemiler                                         Lösemi 

Miyeloma                            

6−Metabolik düzensizlikler: 

Vitamin C eksikliği                        Vitamin D eksikliği 

Hipofosfatemi                                 Starvasyon 

Fluorosis                                         Osteoporosis 

Lokalize hiperostoz                         Jeneralize hiperostoz ve pakidermi 

7−Endokrin bozuklukları: 

Pituiter bozukluklar                        Hiperparatiroidizm 

Renal osteodistrofi                         Gut hastalığı 

Gauchet hastalığı                            Diğer endokrin bozuklukları. 

8−Diğer kemik hastalıkları: 

Pagets hastalığı                               Fibröz displazi  

Miyozit 
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9−Nöromekanik deformasyonlar: 

Kifoz                                               Skolyoz 

Postparalitik deformasyonlar 

10−Ġskelet displazileri: 

Achondroplasia                                Mukopolisakaridoz  

Osteogenesis imperfecta                  Kleidokraniyal dizostoz  

Osteopetraz                                      Pignodazostoz 

Metafiziyal displazi                         Diyafiziyal skleroz 

(Pyle hastalığı) 

Meloreostoz (Leri hastalığı)            Osteopoikiloz, 

Osteopati stirata 

11−Tümörler: 

Primer benin tümörler:  

    Non−ossifik fibroma                      Desmoplastik fibroma 

    Anevrizmal kemik kisti                  Büyük hücreli tümör 

    Ekzostosis                                      Periostal kondroma 

    Kondroblastoma                             Kondroiksoid fibroma 

    Enostosis                                        Osteoma 

    Osteoid osteoma                             Osteoblastoma 

Primer malign tümörler:  

    Osteosarkom                                   Konvansiyonel kondrosarkom 

    Dedifferansiye kondrosarkom         Periostal (jukstakortikal) kondrosarkom, 

    Mezenkimal kondrosarkom             ġeffaf hücreli kondrosarkom  

   Malign kondroblastom                    Ewing sarkom 

   Nöroektodermal tümör                    Kemiğin malign lenfoması  

   Myelom                                           Anjiosarkom 

   Malign hemanjioperisitom              Fibrosarkom  

   Malign fibröz histiositom               Malign mezenĢimom 

   Leiyomyosarkom                            Ġndifferansiye sarkom 

   Kordoma                                         Adamantinom 

Metastatik tümörler 

12−Eklem lezyonları: 

Septik artrit                                     Osteoartrit  

Romatoid artrit                                Ankilozan spondilit 
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Metabolik artrit                               Dejeneretif artrit 

Diğer eklem lezyonları 

13−Çene ve diĢ lezyonları: 

Odontojenik mandibula kisti          Odontojenik maxilla kisti 

Nonodontojenik mandibula kisti     Nonodontojenik maxilla kisti 

Stafne kemik kisti                           Travmatik kemik kisti 

Anevrizmal kemik kisti                  Ameloblastoma 

Adenomatoid odontojenik tümör    Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör 

Keratinize ve kalsifiye                    Odontojenik miksoma                     

odontojenik kist                               Ameloblastik fibroma 

Ameloblastik fibro−odontoma         Kompleks odontoma 

Compound odontoma                      Cementoblastoma 

Mandibula karsinomu                      Maxilla karsinomu 

Mandibula sarkomu                        Maxilla sarkomu 

Diğerleri (melanoma, lenfoma, metastatik). 

14−Ġskelet malformasyonları: 

Kalçanın konjenital deformiteleri, 

Ayakların konjenital deformiteleri, 

BaĢ, yüz, vertebra ve göğsün konjenital kas iskelet deformiteleri, 

Diğer konjenital kas iskelet sistemi deformiteleri, 

Polidaktili, sindaktili, 

Üst ekstremitenin redüksiyon defektleri, 

Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri, 

Ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları, 

Kafatası ve yüz kemiklerinin diğer konjenital malformasyonları, 

Vertebra ve kemik toraksın konjenital malformasyonları, 

Tübüler kemikler ve vertebranın büyüme defektleri ile birlikte 

osteokondrodisplazi 

Diğer Osteokondrodisplaziler. 

Kas iskelet sisteminin konjenital baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ 

malformasyonları,  

 

Bu listede yer alan hastalıkların bir kısmı tüm iskelet sistemini, bir kısmı yalnız 

eklemleri, bir kısmı da iskelet üzerinde belli bölgeleri etkilemektedir. Ancak her biri 
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kemik kalıntılarının idantifikasyonun da ve kimliklendirme çalıĢmalarında belirleyici 

olabilirler. Bu değerlendirmelerden sonra gerekli durumlarda iskelet kalıntılarının 

radyolojik, patolojik ve genetik incelemeleri yapılır. Böylece kiĢi hakkında daha fazla 

bilgi edinilmiĢ olur.  

 

II. 3. İskeletlerde incelenecek özellikler 

Ġskeletlerde incelenmesi gerekli özellikler Ģunlardır (2,19,29,41): 

1−YaĢ,  

2−Morfolojik Özellikler  (Boy, ırk vb.), 

3−Cinsiyet, 

4−Paleodemografik Özellikler, 

5−Epigenetik Karakterler, 

6−Paleopatolojik Veriler. 

 

Adli olay yerinde insana dair kemik kalıntıları bulunduğunda, elde herhangi bir 

doküman olmadığı takdirde, bulunan kemiklerin tanımlanması ve bu kemikler vasıtasıyla 

kimliklendirme yapılması gerekir. Kemik kalıntılarının insana ait olduğu tespit edildikten 

sonra yapılması gereken en önemli adım "dört büyükler" olarak bilinen yaĢ, cinsiyet, boy 

ve ırk tespitini yapmaktır. Bu tespitleri yaparken üzerinde durulması gereken önemli bir 

nokta sonuçların güvenilir olup olmamasıdır. Bu nedenle yapılan analizlerin bir kısmı 

için doğruluktan bahsederken, bir kısmı için de kesinlik söz konusudur. Doğruluk: 

kimliklendirme de yapılan tahminlerin gerçekliğe uyma derecesi; Kesinlik ise yapılan 

tespitlerin saflık derecesidir (41). 

 Örneğin, diĢlerin sürmesi, epifizlerin kaynaĢması gibi verilerin meydana geliĢ 

yaĢları tam olarak bilindiği için bu verilerle yapılacak değerlendirmeler "tespit" olarak 

tanımlanabilir. Ancak örneğin osteofitler üzerinden yapılacak analizler, bu 

malformasyonların geliĢim devreleri kesin olarak tespit edilmediği ve yaĢla birlikte 

meslek, sağlık koĢulu, beslenme gibi çeĢitli faktörlere göre değiĢtiği için buradaki 

analizleri "tahmin" olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Bundan sonra dört 

büyüklerin tespitinde kullanılan temel metotlar incelenirken „tahmin‟ ya da „tayin‟ 

terimleri yerine „tespit‟ terimi kullanılacaktır.  
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                               II. 4. Kemiklerden Yaş Tespiti 

 

Adli tıpta yaĢ tespiti, canlılarda cezai ve hukuki açılardan çok önemli bir 

konudur. YaĢ tespiti çalıĢması sırasında, öncelikle kemik ve diĢlerin incelemeleri yapılır. 

Ġncelenen iskelet kalıntılarında, boy, fizik yapı, diĢ sürmesi ve kemik geliĢmesinin 

içerisinde bulunduğu dönem ile puberte öncesi ve sonrası dönemlere ait veriler, doğru bir 

yaĢ tespiti yapılmasına yardımcı olan önemli faktörlerdir. YaĢam boyunca iskelet öğeleri 

bir seri kronolojik değiĢikliklere uğramaktadır. Kafatasının bulunabildiği iskeletlerde, 

diĢlerin özellikle dentisyon döneminde verdiği ipuçları çok önemlidir. DiĢ erupsiyonunun 

tamamlandığı kiĢilerde, uzun kemiklerin epifizleri ve epifizlerin kapanma özellikleri ön 

plana çıkar. Bu iki faktörden yararlanabilmek için öncelikle bu materyalin elde edilmesi, 

ikinci aĢamada ise, incelenen kemiklerin ve diĢlerin 20 yaĢından küçük birine ait olması 

gerekir. Puberte çağındakilerde, epifiz kıkırdaklarının içerisinde bulunduğu dönem çok 

önemlidir. EriĢkin bir insana ait iskelet ya da iskelet kalıntıları incelenerek kiĢinin öldüğü 

sıradaki yaĢının tespiti, adli osteolojideki ve adli antropolojideki en zor çalıĢmalardan 

biridir (44). 

DiĢ ve uzun kemik faktörlerinin bulunmadığı koĢullarda yapılacak yaĢ tespiti 

çalıĢmaları için çok sayıda yeni yöntemleri geliĢtirme çabaları görülmektedir. Bu tür 

çalıĢmaların ilki 1920 yılında Todd (2) tarafından ve symphysis pubis‟in yaĢa bağlı 

olarak gösterdiği değiĢiklikler üzerinde yapılmıĢtır. Bunu izleyen bir baĢka inceleme 

yöntemi, kafatası eklemlerinin kaynaĢma dönemleri üzerinde yoğunlaĢmıĢ, fakat bu 

eklemlerin kapanma ve kaynaĢma dönemleri bireyler ve toplumlar arasında belirgin 

farklılıklar gösterdiği için yaĢ tespitlerindeki kullanımı çok sınırlı kalmıĢtır (45,46).  

Daha sonra, femur ve humerus‟un proksimal uçlarının incelenmesi prensibine 

dayanan radyolojik yöntemler geliĢtirilmiĢ, ancak, özel radyoloji eğitimi gerektirdiği için 

antropologlar tarafından fazla benimsenmemiĢtir. Bu tür makromorfolojik yöntemlerin 

yanısıra geliĢtirilen mikromorfolojik yöntemlerde, kemikteki osteon düzenini 

incelenmekte ve buna göre yaĢ tespiti yapılmaktadır; çok özel teknikler ve araçlar 

gerektirdiği için geniĢ bir uygulama alanı bulamamıĢtır. Son 10 yıldır yapılan 

çalıĢmaların büyük bir bölümü yine makromorfolojik kriterlere göre yapılmaktadır (2). 

Öte yandan, kullanılan yöntemlerin çeĢitliliği ve ayrıntılı olmasına karĢın yine de 

bazı hatalar yapılabilmektedir. Bu hatalar kullanılan yöntemin verimliliğiyle yakından 

ilgilidir. Örneğin, kafatası suturalarının tek baĢına kullanıldığı yaĢ tespiti çalıĢmalarında, 

orta ve ileri yaĢ gruplarında 10 yıldan fazla hatalara rastlanabilmektedir. YaĢ tespiti 
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sırasında unutulmaması gereken en önemli nokta, her bireyin yaĢlanma hızının bir 

diğerinden farklı olmasıdır. Böylece, herhangi bir yöntemle elde edilen sonuç, o bireyin 

fizyolojik yaĢıdır ve kiĢinin genetik yapısı ile iskeletin zamanla uğradığı yıpranmaların 

etkilediği bir veridir (2). 

Çocukluk çağında iskelet ve diĢler büyüme sürecinde pek çok değiĢim geçirirler. 

Çocukluk çağı ve adolesan dönem boyunca kemikler ve diĢler belirginleĢmeye, yaĢla 

bağlantılı olarak epifiz formu görülmeye baĢlar. 20'li yaĢlardan itibaren kemikler 

kaynaĢmaya, değiĢmeye, baĢkalaĢmaya ve dejenere olmaya baĢlar (41,47).  

 YetiĢkinlerde yaĢ tahminleri diĢlerde aĢınma, kemiklerin yeniden Ģekillenmesi 

veya iskelet dejenerasyonu gibi '"yıpranma" ve "parçalanma" kriterlerine dayanır. Bu 

kriterler aynı popülasyonun bireyleri arasında veya popülasyonlar arasında yüksek 

değiĢkenliğe sahiptir ve yine bu kriterler aynı koĢullarda yüksek hata payına da sahip 

olabilirler (48).  

Ancak bireyin ölüm yaĢını tespit etmek, büyümeye dair aralıksız devam eden 

süreç bölündüğü için daha komplekstir. Aynı kronolojik yaĢtaki bireyler farklı geliĢim 

dereceleri gösterebilir (41). Çocuklar söz konusu olduğunda büyüme evrelerinde çok 

karmaĢık ve sıklıkla çok hızlı değiĢimler olmaktadır ve bu nedenle yaĢ kategorileri 

yetiĢkinlere göre genellikle bir yıllık zaman dilimleri olmak üzere daha fazla 

daraltılmıĢtır (41,47). YaĢ tespitinde en önemli sorun, yetiĢkin insanın yaĢ tahmini için 

gerekli verilerin oldukça fazla değiĢkenlik göstermesidir. YetiĢkinlere yönelik yapılan 

çalıĢmalarda kullanılan kemiklerde yaĢa bağlı değiĢimlerin sık görülmesi, her bireyde 

görülen değiĢikliklerin standart özelliklere sahip olmaması ve iskelet kalıntılarının 

bulunduğu ortamdan kaynaklanan hasarlar görmesi nedeniyle çeĢitli sorunlar 

barındırmaktadır (48,49).         

 

II. 4. a. Fetüs Kemiklerinden Yaş Tespiti  

Ġnsan fetüsünde veya yeni doğanda en azından bir kemikleĢme merkezi bulunur. 

Adli düĢüklerde veya öldürmelerde bu ayırımın yapılması çok önemlidir. Bu da ancak 

profesyonel kiĢiler tarafından yapılabilir. Bu gibi durumlarda özellikle tavuk, kedi, 

köpek, tavĢan, gelincik kemikleri insan fetüs kemikleriyle karıĢtırılabilir. Ayırımda 

histolojik ve serolojik incelemeler önemlidir (30). 

YumuĢak dokular mevcut ise, dekompozisyon yoksa fetüs yaĢı kolayca 

saptanabilir. Fetüs uzun süre suda, toprakta veya açık havada kalmıĢ ise, ayrıca yumuĢak 

ve kıkırdak dokular bozulmuĢ ise yaĢ tespiti zor olabilir. Fetüs birkaç parçaya ayrılmıĢ ise 
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(adli düĢük, çocuk cinayeti vb. durumlarında) veya postmortem değiĢiklik durumlarında 

(gömüye bağlı, hayvan yaralamalarına bağlı değiĢikliklerde) yaĢ tespiti için fetüs 

kemikleri önemlidir (30).  

Fetal yaĢ tespitinde kemiklerin intrauterin büyüme süreci göz önüne alınır. Bu 

kemiklerin bozunmaya karĢı dirençli olması önemli bir faktördür. Kullanılan kemikler 

genel olarak uzun kemiklerdir ve bunlar; humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula ve 

bunlara ek olarak mandibula ve clavicula‟dır. Pars petrosa ve pars squamosa, processus 

mastoideus ile, timpanik parça bazal parça ile birleĢmiĢ ise bu fetüsün doğuma yakın 

yaĢta olduğunu gösterir. Os occipitale pars basilaris parçasının geniĢliği uzunluğundan 

fazla ise fetüs 7. ayı tamamlamıĢtır. Fetüste ekstremite epifiz kemikleĢme noktaları 

formasyon ve büyüme açısından oldukça fazla değiĢkenlikler gösterirler. Distal femur 

epifiz kemikleĢme noktası doğum esnasında %95 oranında görülür, onuncu intrauterin 

ayda %84, dokuzuncu intrauterin ayda %30, sekizinci intrauterin ayda %5 oranında 

görülür. Tibia proksimal epifiz kemikleĢme noktası doğumda %68,1 oranında görülür. 

Bazı küçük kemikler ( phalanks kemikleri, kafatası tabanının küçük kemikleri, 

vertebranın kemikleĢme merkezleri gibi) yetersiz olay yeri incelemesi nedeniyle gözden 

kaçabilir (30).  

Ġnsan fetüs kafatası karakteristik olarak birçok baĢka hayvanın kafatasından 

farklıdır. Zorluk az miktarda ekstremite kemiği varlığında görülür.  Fetüs ekstremite 

kemikleri özellikle kuĢ kemikleri ile birbirine karıĢtırılabilir. Ayırımda kemik diafiz ve 

epifizlerinin incelenmesi önemlidir. Hayvanlarda epifizler kemikleĢmiĢtir. Fetüs ve yeni 

doğanlarda kartilaginöz epifizler en azından bir kemikleĢme merkezi içerir ve bu da 

diafiz ile birleĢmemiĢtir (30). 

Fetüs kemiklerinden ölüm nedenini saptamak pek mümkün değildir. Adli 

olaylarda kemiklerin çevresinde bulunan kumaĢ parçaları ölüm nedeni konusunda faydalı 

olabilir. Kemik malformasyonları ölüm nedeni hakkında bilgi verebilir. Yine keskin 

kenarlı aletlerle oluĢmuĢ kemik yaraları da önemlidir. Eğer kemikte bozunma olmazsa 

kesi izleri uzun süre kalabilir. Fraktürler ölüm nedeni hakkında anlamlı olmayabilir. 

Fraktürlerde iyileĢme belirtileri yoksa fraktür yaĢarken olabileceği gibi ölümden sonra da 

olmuĢ olabilir. Os occipitale kemiğinin pars squamosa parçasında bulunan sutura 

transversa yani sutura mendosa fraktür ile karıĢtırılabilir.  Bu yüzden kafatasındaki 

suturaları fraktürlerle karıĢtırmamak gerekir (30). Kafatası kemikleri büyük bir yüzeye 

sahip olmasına rağmen incedir. Bu yüzden oldukça frajil ve dıĢ etkenlerden kolayca 

etkilenebilirler. Sonuç olarak kafatası kemikleri omuz ve kalça kemikleri ve uzun kemik 
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diafizleri kadar fetüs yaĢ tespitinde çok faydalı olmayabilirler. Ancak sadece kafatasının 

veya kafatası kemiklerinin bulunduğu adli olan veya olmayan olgularda, bu kemiklerden 

faydalanılarak yaĢ tespitinin yapılması gerekir.   

Os frontale pars squamosa parçasında kemikleĢme intrauterin 7. ve 8. haftalarda 

baĢlar ve 8 yaĢında sona erer. Os frontale sağ ve sol parçaları ortada sutura metopica‟da 

birleĢirler. Sutura metopica kapanması 9 ay ile 2 yaĢ arasında gerçekleĢir. Ancak yetiĢkin 

döneme kadar açık kalabilir (30).  

Oblik veya transvers uzanımlı sutura mendosa (sutura transversa occipitalis) os 

occipitale lateral kemik parçasının inferolateral kenarı ile inferior kemiğin kenarı arasında 

8. ve 10. intrauterin aylarda oluĢur ve 3−4 yaĢlarında kapanır (30). 

 

Fetüs Yüz Kemikleri 

Yüz kemikleri fetal yaĢ tespitinde faydalı olabilir. Yüz kemikleri ölçümü ile boy 

arasındaki iliĢkiden yaĢ tespiti yapılabilir. Bu amaçla en çok mandibula, maksilla ve os 

zygomaticum kemiği ölçümleri kullanılır. Yapılan çalıĢmalarda fetüs boyunun doğru 

hesaplanmasında mandibula‟nın oldukça uygun olduğu saptanmıĢtır. Mandibula‟nın bir 

yarısının milimetrik ölçümü boyun santimetre cinsinden uzunluğunu verir. Saettele‟nin 

yaptığı çalıĢmaya göre mandibula‟nın intrauterin büyümesi, vücudun büyümesi ile doğru 

orantılıdır ve vücudun 1/10‟u oranındadır. Bu da mm cinsinden mandibula uzunluğunun, 

cm cinsinden boy uzunluğu olduğunu gösterir. Mandibula‟nın her iki yarısı doğumda 

birleĢik değildir, ancak symphysis‟de birbirine bitiĢiktir. Kemik birleĢmesi 3−4 

kemikleĢme noktasından baĢlar ve 1−2 yaĢlarında son bulur. KemikleĢme noktaları ilk 

5−6 ayda birbirleri ile füze olmaya baĢlar ve yaĢamın ilk veya ikinci yılında mandibula 

ile birleĢirler (30).  

 

Fetüs Üst Ekstremite Kemikleri 

Clavicula vücudun ilk kemikleĢen kemiğidir. Üçüncü fetal ayda clavicula 

kemikleĢmesi tamamlanır. Yani üçüncü fetal ayında bulunan fetüste clavicula prepare 

edilebilir. 20 yaĢ civarında baĢlayan sternal uç kemikleĢmesi corpus clavicula ile 20−24 

yaĢ civarında füze olur. Onikinci fetal haftada humerus fetüsün en uzun kemiğidir. 3,5 

aya kadar fetüste humerus femurdan daha uzundur. 3,5 aylık fetüste ise humerus ve tibia 

uzunluğu birbirine eĢittir. Daha sonra femurun boyu humerusu geçer. (30).  
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Ġlk oluĢumundan ölüme kadar ulna radiustan daha uzundur, ancak humerustan 

daha kısadır. BeĢinci fetal aya kadar ulna tibiadan daha uzundur ancak 2 hafta sonra tibia 

daha uzun hale gelir. Matür fetüste genel olarak tibia ulnadan 5 mm daha uzundur. (30) 

Distal phalankslar hariç diğer el kemiklerinin kıkırdak Ģeklindeki ortaya çıkıĢları 

ikinci fetal ayda olur. Ġlk phalank‟sın proksimal epifiz kemikleĢmesi 1−3 yaĢları arasında, 

ikinci ve üçüncü phalanks‟ların kemikleĢmesi 2−3 yaĢlarında baĢlar. Epifiz ve diafiz 

birleĢmesi ise 20−25 yaĢları arasında olur (30).  

 

Fetüs Alt Ekstremite Kemikleri 

Yirminci haftada tibia ve fibula humerus‟tan halen küçüktür, dördüncü fetal 

aydan itibaren femur vücudun en uzun ve en kalın kemiğidir, üçüncü fetal ayda humerus 

femur‟dan daha uzundur ancak 2 hafta sonra aynı boya sahip olurlar. Meckel‟e göre 

üçüncü fetal ayın sonuna doğru clavicula femur ve humerustan daha uzundur. Bu oran 

doğuma kadar gittikçe azalır ve doğumda clavicula humerus ve femur‟dan daha kısadır. 

Ekstremite kemikleri içinde fetal hayat boyunca üçüncü uzun kemik tibiadır (30).  

Calcaneus epifizinde kemikleĢme noktası 7−10 yaĢları arasında görülür ve 

calcaneus ile birleĢmesi 16−20 yaĢları arasında olur. Metacarp ve phalanks kemiklerinin 

davranıĢı ise el kemikleri ile benzerlik gösterir. Birinci metacarp kemiğin proksimal 

epifizi ile metacarp‟ların distal epifizlerinin kemikleĢme noktaları 3−8 yaĢları arasında 

ortaya çıkarlar. Proksimal epifizler kemikleĢme merkezleri 3 yaĢında doğru görülürler. 

Epifiz ve diafizlerin birleĢmesi 12−23 yaĢları arasında olur (30).  

Tablo 1‟de fetal uzun kemiklerin fetal aylara göre olan uzunlukları verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Fetal ekstremite kemik diafizlerinin 3−10 fetal ayları arasında ortalama     

              (mm) uzunlukları. 

Fetal 

yaĢ 

(ay)  

Orta.              

boy   

(cm) 

Hum. 

uzun. 

Hum. 

geniĢ. 

Radi. 

uzun. 

Ulna 

uzun. 

Fem. 

uzun. 

Fem. 

geniĢ 

Tibia  

uzun. 

Fibu. 

uzun. 

3,0          9,5 8,8 1,9 6,7 7,2 8,5 1,9 6,0 6,0 

  3,5 12,3 12,4 8,2 10,1 11,2 12,4 2,2 10,2 9,9 

       4,0 17,3 19,5 4,7 17,2 19,0 20,7 5,2 17,4 16,7 

4,5 22,0 25,8 6,1 21,5 23,9 26,4 6,2 23,4 22,6 

      5,0 25,6 31,8 7,8 26,2 29,4 32,6 8,0 28,5 27,8 

5,5 27,3 34,5 8,3 28,9 31,6 35,7 8,8 32,6 31,1 

       6,0 30,6 37,6 9,2 31,6 35,1 40,9 9,8 35,8 34,3 

6,5 32,6 39,9 9,9 33,4 37,1 41,9 10,6 37,9 36,5 

       7,0 35,4 44,2 10,9 35,6 40,2 47,4 11,3 42,0 40,0 

7,5 37,5 45,8 12,1 38,2 42,8 48,7 12,3 43,9 42,8 

       8,0  40,0 50,4 12,9 40,8 46,7 55,5 14,3 48,2 46,8 

8,5 42,4 53,1 13,6 43,3 48,8 59,8 15,3 52,7 50,5 

       9,0 45,6 55,5 14,4 45,7 51,0 62,5 16,4 54,8 51,6 

9,5 48,0 61,3 15,7 48,8 55,9 68,9 18,7 59,9 57,6 

    10,0 51,5 64,9 16,8 51,8 59,3 74,3 19,9 65,1 62,3 

    (Fazekas ve Kósa 1978‟den alınmıĢtır) (30). 

 

Vertebra kemikleĢmesi fetal üçüncü ayda baĢlar. KemikleĢmiĢ vertebral korpus 

ve yayı arasındaki kıkırdak dokunun kemikleĢmesi (böylelikle vertebral kemikleĢme sona 

ermiĢ olur) doğumdan sonra 3−6 yaĢları arasında ilk olarak torasik vertebradan 

baĢlayarak tamamlanır. 16−20 yaĢları arasında kalan kıkırdak doku kemikleĢir ve 

vertebral yapı tam olarak kemik yapı haline gelir (30).  

Sacral yay 2−6 yaĢları arasında vertebral korpus ile birleĢir. Dorsal processus‟lar 

7−15 yaĢları arasında birleĢirler. BirleĢmiĢ sacrum‟un tam Ģeklini alması 35 yaĢ civarında 

olur. Coccyx kemikleĢmesi doğumdan sonra olur. Coccyx‟in ilk vertebra kemikleĢme 

noktası ilk yılda, ikinci vertebra kemikleĢme noktası 4−6 yaĢlarında kalanı ise pubertede 

ortaya çıkar. Ġlk vertebradan baĢlamak üzere coccyx vertebralarının birleĢmesi 30 

yaĢlarında tamamlanır (30). 

 

II. 4. b. Epifizlerin İncelenmesi 

Ġnsanların ve öteki memelilerin iskelet kemikleri, birbirlerinden farklı 

zamanlarda oluĢan kemikleĢme noktalarının geliĢmeleriyle büyür. Bu kural uzun 

kemiklerin yanısıra columna vertebralis, thoraks, omuz ve kalça kemikleri için de 

geçerlidir. Kafatası gibi membranöz kemikler, enchondral kemikleĢme göstermedikleri 

için kemikleĢme merkezleri içermezler (2). 
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Henüz doğmuĢ bir bebekte 6 bölgede epifiz kemikleĢme merkezi vardır; bunlar, 

humerus baĢında, femur ve tibia kondillerinde, talus‟ta, calcaneus‟ta ve ayak bileğindeki 

cuboid kemiklerdedir. KemikleĢme merkezleri (noktaları) santral olarak belirir ve 

periferik alanlara doğru geliĢir. Bunlardan ilk üçü kendi diafizleri ile birleĢir. Ġkinci üç 

tanesi ise hayat boyu ayrılmıĢ kemikler olarak kalır (2).  

Epifizler belli yaĢ evrelerinde kapanma gösterirler. Epifizlerin kaynaĢması 

ossifikasyonla paralel bir Ģekilde devam eder. Epifizlerin kapanma yaĢları bilinmesine 

karĢın, bu bireye, cinsiyete ve popülasyonlara göre farklılıklar gösterir. Bu süreç 

genellikle 15−23 yaĢları arasında tamamlanır. Ossifikasyon da, epifizlerin birleĢmesi de 

kadınlarda daha önce baĢlar. Epifiz birleĢmesi kadınlarda, erkeklere göre bir ya da iki yıl 

önce olur (41,50). Puberte döneminde epifiz kıkırdaklarının durumu çok önemlidir. 

Acetabulum, uzun kemiklerin ve bilek kemiklerinin epifizleri kızlarda 13, erkeklerde 14,5 

yaĢında kaynaĢmaya baĢlar. Torasik bölge ve ilk iki lumbar vertebral halka epifizleri 

iskelet genelinde en son birleĢen epifizlerdendir. BirleĢme kadınlarda 14, erkeklerde 16 

yaĢ civarında baĢlar ve 26−27 yaĢ civarında tamamlanır. Yapılan çalıĢmalar bu kaynaĢma 

ile yaĢ arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göstermiĢtir (51).  

 Clavicula‟nın proksimal epifizlerinin kaynaĢması ise çok değiĢkendir. Epifizyel 

kapanmanın en son gerçekleĢtiği bölgelerdendir. Genellikle 18−27 yaĢ arasında aĢamalı 

olarak kaynaĢtığı görülen bu kemiğin bazen 30 yaĢın üstünde bile tam kaynaĢmamıĢ 

olduğu görülebilir (29,41,52,53).  

Epifizlerin kemikleĢmesi tek bir merkezden baĢlar. Tüm uzun kemiklerin 

Ģaftları, iskeletin pek çok parçasında olduğu gibi, doğum sırasında kemikleĢmiĢtir. Tüm 

epifizlerdeki kaynaĢma ortalama 28 yaĢına kadar tamamlanır. Ossifikasyon ve epifiz 

kaynaĢması sürecinde özellikle uzun kemiklerin boyları da yaĢa dair bilgiler sunmaktadır 

(2,30,50,56 ).  

17 yaĢından sonraki dönemde, biyolojik davranıĢı uzun kemiklerin epifizi gibi 

olan symphysis pubis uçları ve dört kenarı önem kazanır. Ġkinci büyük azı diĢinin 12 

yaĢında sürmeye baĢlaması ya da sürmesi ile birlikte, önemli epifizlerin kaynaĢma 

dönemine girdikleri dikkati çeker (2).  

ÇeĢitli toplumlar üzerinde yapılan incelemelerin sonucunda, kemikleĢme 

merkezlerinin birleĢme ve kaynaĢmanın sırasıyla Ģu Ģekilde olduğu belirlenmiĢtir (2): 

humerus distal ucu ve epicondylus medialis, scapula processus coracoideus parçası, 

radius baĢı, olecranon, femur baĢı, trochanter major, trochanter minor; tuberositas 

costae‟lar, tibia ve fibula‟nın distal uçları, tibia ve fibula‟nın proksimal uçları, femur 
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distal ucu, tuber ischiadicum, radius ve ulna distal uçları, humerus baĢı, crista iliaca, 

kosta baĢları, pelvis ramusunun epifizleri, clavicula. 

McKern ve Stewart (5), Kore Savası‟nda ölen 17−50 yaĢlarındaki 450 askerin 

iskeletlerini incelediklerinde, 2 tür epifiz kaynaĢması bulunduğunu görmüĢlerdir (55):  

I. Grup (erken kaynaĢma): 20 yaĢ civarında görülür. Bu grupta humerus distal 

ucu, humerus medial epikondili, radius ve ulna proksimal uçları, el bilek kemiklerinde, 

alt ekstremitelerde ise kalça kemikleri (trochanter major ve trochanter minor), tibia ve 

fibula‟nın distal uçları, ayak bilek kemikleri epifizleri vardır.            

II. Grup (geç kaynaĢma): 23−24 yaĢlarında görülür. Bu grupta humerus baĢı, 

radius ve ulna distal uçları ve el bilek kemiklerinde, femur distal ucu, tibia ve fibulanın 

proksimal uçlarında epifizleri vardır.  

Epifizlerin kapanma dönemleri ile ilgili veriler Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

 

       Tablo 2. Epifiz kapanma dönemleri  

Kemik      BaĢlangıç                      BitiĢ Tam Kapanma 

Humerus, proksimal 

Humerus, distal 

Humerus, medial epifiz 

15 

11 

13 

16 

12 

14 

23 

16 

19 

Radius, proksimal        

Radius, distal                                        

12 

15 

13 

17 

18 

22 

Ulna, proksimal   

Ulna, distal                                                    

12 

15 

13 

17 

18 

22 

Scapula acromion                     15 16 22 

Clavicula (sternal uç) 18 23 30 

Femur, proksimal  

Femur, trochanter majus  

Femur, trochanter minus  

Femur, distal                            

13 

13 

13 

15 

14 

14 

14 

16 

19 

19 

19 

21 

Tibia, proksimal   

Tibia, distal                                                  

11 

13 

16 

14 

22 

19 

Fibula, proksimal        

 Fibula, distal                                        

15 

13 

16 

14 

21 

19 

Calcaneus 12 13 18 

Crista iliaca                              16 18 22 

1.metacarp, l.metacarp 

2. metacarp, 2. metacarp          

3. metacarp, 3. metacarp          

13 

13 

13 

14 

14 

14 

18 

18 

18 

        (Krogman ve ĠĢcan 1986‟dan alınmıĢtır) (2). 
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Kostaların incelenmesiyle yaş tespiti 

Son yıllarda geliĢtirilen bu makroskopik yöntemle kostaların sternal uçlarından, 

yaĢa bağlı olarak meydana gelen değiĢikliklerle yaĢ analizleri yapılmaktadır. ĠĢcan 

Metodu olarak da bilinen bu teknikte, incelenen kostanın sternal ucunda görülen çukurun 

oluĢma dönemleri, derinliği, biçimi, duvarlarının Ģekli ve kemiğin yapısı incelenmektedir. 

Kostaların sternal ucunda görülen değiĢiklikler 0−8 arasında 9 faza bölünerek 

değerlendirme yapılmaktadır (57−61). Yapılan analizler kostalardan yaĢ tahmininde 

cinsiyetler ve ırklar arası fark olduğunu göstermiĢtir (52).  

Symphysis pubis‟den yararlanarak yapılan yaĢ tespitleri, elli yaĢın üzerindeki 

kiĢilerde yetersiz kalmakta ve tam doğru olmamaktadır. Kafatası eklemleri ise kiĢiden 

kiĢiye farklı kaynaĢma dönemleri göstermektedir. KemikleĢme noktalarının incelenmesi 

ve kemiklerin mikroskopik özelliklerinin tespiti pahalı, zaman alan ve özel çalıĢmalar 

gerektiren yöntemlerdir. Bu aĢamada ön plana çıkan kostalarla yaĢ tespiti çalıĢmalarında; 

uzmanlar arasındaki yorum farkları, incelenen iskelet örneklerinin ait olduğu kiĢinin iĢi, 

geçirmiĢ olduğu sistemik hastalıklar (endokrin hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları, 

bazı sendromlar ve iskelet sistemini etkileyebilen ilaçların kullanmıĢ olması), cinsiyet ve 

ırk farkları, beslenme, fiziksel aktivite farklılıkları, kostalar arasındaki farklılıklar önemli 

dezavantajlar olarak ortaya çıkmaktadır (52,64).  

Kostalarla yapılan yaĢ tespiti çalıĢmalarında, cinsiyetlere göre belirgin 

farklılıklar gösteren morfolojik veriler elde edilir (ġekil 4) (57−62). Teknikte kostanın 

sternal ucunda görülen çukurun oluĢma dönemleri, derinliği, biçimi, duvarlarının Ģekli ve 

kemiğin yapısı incelenmektedir (29,57−59). DeğiĢikliklerin yaĢa göre değiĢimleri Ģu 

Ģekildedir: 

1−Kadınlarda anterior ve posterior çukurun tabanında, baĢlangıçta küçük kemik 

birikimi Ģeklinde baĢlayan bir santral ark mevcuttur, 

2−Superior ve inferior kenarlarda görülen belirgin kemik çıkıntıları erkeklerde 

40, kadınlarda 70 yaĢından sonra görülür, 

3−Erkeklerdeki kosta sternal ucu çukuru yaĢ ilerledikçe artarak 10 mm'ye kadar 

ulaĢır. ÇukurlaĢma hızı kadınlarda daha yavaĢtır, 60 yaĢına doğru giderek azalır ve 

maksimum derinliği 5−6 mm'yi geçmez, 

4−Kostaların sternal ucundaki çukur zamanla U Ģekline dönüĢür. Bu dönüĢüm 

olmadan önce, erkeklerde V Ģeklini, kadınlarda ise mum alevi görünümünü alır. 
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ġekil 4. Erkekler (M) ve kadınların (F) kostaların sternal ucundaki yaĢ değiĢimlerindeki 

dizilim. Düz ve pürüzsüz 0 segmentiyle baĢlayan sınıflandırma erkek ve kadında ayrı ayrı 

belirlenen 8 fazdan oluĢmaktadır (63).  

 

Daha sonra dördüncü kostaların sternal uçlarından yapılan diğer çalıĢmalar da 

yaĢ tespitinde elde edilen verileri desteklemiĢtir (65−68).  

Kunos‟un (69) ilk kostanın sternal ucundan yaptığı çalıĢmalar yaĢ tahmininde 

kostaların güvenirliliğini göstermiĢtir. Birinci kostada rastlanan değiĢiklikler ile 

kronolojik yaĢ arasında güçlü bir iliĢki gösterilmiĢtir.  

Yukarıda belirtilen metamorfik faz analizi yöntemine göre aĢağıdaki morfolojik 

kriterlerin önemli oldukları görülmektedir (57-61): 

1−Amorf olarak baĢlayan, sonra V, daha sonra U biçimini alan çukurlaĢma, 

2−Engebeli eklem yüzeyinden düz duvarlı çukura dönüĢme, çukurda derinleĢme, 

zamanla porotik görünüm alan çukurda kemik çıkıntıların oluĢması, 

3−Düzenli, düz ve yuvarlak kenarlı duvarların önce çentikleĢmesi, sonra 

keskinleĢmesi ve düzensizleĢmesi, 

4−Çıkıntısız çukurda, genellikle erkeklerde görülen superior/inferior çıkıntılar, 

çukurun tabanında oluĢan çıkıntılar, 

5−Kalın ve solid duvarların, çok ince ve delikli bir görünüm alması, 
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6−Katı ve solid yapının, kırılgan ve düzensiz bir hale dönüĢmesi. 

Kostalardan yaĢ tahmini çalıĢmalarında, en büyük aralıklara orta yaĢlarda 

rastlanmaktadır (faz 4,5,6). Bu fazlara uyan yaĢlardaki insanlar birbirlerinden farklı 

varyasyonlar gösterirler; örneğin, genç yaĢlarda ağır iĢlerle uğraĢan ve spor yapan 

insanların kosta morfolojileri hafif iĢlerde çalıĢanlarınkinden farklıdır. Bu etkilerin 

kostalara yansıması 10−12 yıl sonra ortaya çıkar ve orta yaĢlara ulaĢıldığında 

belirginleĢir. YaĢlanmayla birlikte aktivite de azalır, morfolojik bulgular arasındaki 

farklılık giderek azalır; bunun sonucunda fazlar arasındaki aralık ileri yaĢlarda yeniden 

azalır ve birbirine yaklaĢır. 

ĠĢcan yöntemindeki ABD standartlarıyla Türk toplumunun standartları 

kıyaslandığında belirgin farklılıklara orta fazlardaki yaĢlarda rastlanmaktadır. Bu farkın, 

her iki toplumun genç yaĢlardaki aktivitelerinin farklarından kaynaklandığı düĢünülebilir. 

Ancak, kosta morfolojilerindeki aĢamalar arasında fark görülmemiĢtir (70,71). 

ĠĢcan yöntemi olarak bilinen faz analizi çok sayıda ABD'li araĢtırıcı tarafından 

çalıĢılmıĢ ve 15 yaĢından büyük iskelet örneklerinin yaĢ tespitinde symphysis pubis ve 

cranium vb. kemiklerin analizinden daha baĢarılı sonuçlar verdiği görülmüĢtür (72-76). 

Russel (76)'nın geliĢtirdiği "çok faktörlü yaĢ tespiti" yöntemini kullanarak yaptığı 

çalıĢmalarda 3 hakemin değerlendirdiği kostaların, gerçek yaĢa çok yakın bulgular 

verdiğini göstermiĢtir. 

Barres ve ark. (77), otopsi sırasında elde ettikleri toraksların ön−arka düzlemde 

alınmıĢ röntgen filmlerini inceleyerek yaĢ tespiti çalıĢmaları yapmıĢlardır. Bu çalıĢmanın 

sonuçları da kostaların sternal uçlarındaki değiĢiklikleri inceleyerek yapılan yaĢ tespiti 

çalıĢmalarının baĢarılı olduğunu göstermiĢtir. Kostaların bu yöntemle radyolojik olarak 

yapılan incelemelerinde, birinci kostal kıkırdağın 11 yaĢından sonra kalsifiye olmaya 

baĢladığı ve bu olgunun kostadan sternuma doğru ilerlediği görülür. 16 yaĢında 

kalsifikasyon artar, 20‟li yaĢlarında yoğunlaĢır. Kalsifikasyonun temposu 40‟lı yaĢlarda 

düĢmektedir. 

Kostaların sternal uçlarında görülen yaĢa bağlı değiĢikliklerin ırklar açısından 

özellikleri gözönüne alındığında, 1−4 fazları arasında belirgin bir farklılık göze çarpmaz. 

30 yaĢından sonraki dönemlerde, ırklar arasında kosta morfolojisi ve yaĢlanma bulguları 

arasındaki farklar belirginleĢerek artar. Bunun farklılıkların belirmesindeki önemli 

etkilerin baĢında sosyal yapı değiĢikliklerinin geldiği düĢünülmektedir (70,71,74,75).   

Kostaların faz analizi olarak bilinen ĠĢcan yönteminin Türk toplumu için yeniden 

düzenlenen Ģekli ABD toplumuna özgü standartlarla karĢılaĢtırıldığında, iki standart 
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arasındaki en önemli fark Türk toplumunun orta yaĢ gruplarındaki faz sıralamalarında 

izlenmektedir. Bunun nedeni, karĢılaĢtırılan iki toplum arasındaki aktivite farklılıklarıdır. 

Bulguların tümü birlikte değerlendirildiğinde, kostaların morfolojik evrimleri açısından 

Türk toplumu ile ABD toplumu arasında hiçbir fark bulunmamıĢtır. Bu sonuç, ĠĢcan 

yönteminin değiĢik toplumlar için kolaylıkla ve baĢarıyla uygulanabilecek bir yöntem 

olduğunu göstermektedir (70,71).  

 

Vertebra kemikleşmesi ve osteofitler 

Ġnsan iskelet sisteminden kimliklendirmeye dair çalıĢmalarda vertebralar üzerine 

yapılan çalıĢmalar uzun kemik, pelvis ya da kafatası gibi kemiklere göre çok daha sınırlı 

kalmıĢtır. Üçüncü yaĢ dolaylarında süt diĢlerinin silinmesi tamamlanırken, alt lumbar 

vertebraların arkus ve korpuslarının kaynaĢmaya baĢladığı izlenir. Birinci büyük azı 

diĢlerinin sürdüğü altı yaĢ dolaylarında, lumbar vertebraların öteki bölümleri de 

kaynaĢma dönemine girer; bu aĢamada, birinci servikal vertebranın (atlas) iki yarısının 

arkada birleĢtiği görülür (78).  

Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki vertebralarla yaĢlanma arasında yüksek bir 

korelasyon vardır. YaĢlanmaya bağlı olarak vertebralarda görülen en belirgin değiĢiklik 

osteofitlerin oluĢmasıdır (79).  

Stewart (1958), Terry Koleksiyonu ve Kore SavaĢı kurbanları üzerinde yaptığı 

araĢtırmalarla vertebral osteofitler ile yaĢ arasında yüksek korelasyon olduğunu tespit 

etmiĢtir (64,80).  

Osteofitler, vertebral epifizeal halkalar kaynaĢmadan önce geliĢmemektedir. Bu 

birleĢim 26−27 yaĢ dolaylarında tamamlanmaktadır (2,51). Gövde sınırlarında küçük 

çıkıntılar Ģeklinde baĢlayan osteofitler ileriki aĢamalarda iki vertebranın kaynaĢmasına 

kadar ilerleyebilirler. Osteofit oluĢumları her birey için oldukça spesifik özellikler 

sergiler (81). 

Vertebralarda yaĢlanmaya bağlı değiĢikliklerin en önemlisi osteofitlerin 

oluĢumudur. 0' dan +++' e kadar yapılan değerlendirmelerde, osteofit oluĢumunun çok 

kesin bir kriter olarak ele alınmaması gereği vurgulanmaktadır. Genel olarak, ++ 

bulgusunun tespit edilmesi 30 yaĢın altını, ++ ve +++ bulgularının varlığında ise 40 yaĢın 

aĢıldığı kabul edilmektedir (78). 

Ġnsan omurgası üzerine yapılan çalıĢmalardan bir kısmı vertebra gövdesi ve 

servikal kolondan cinsiyet tespitiyle ilgilidir (82,83). Ġskeletin ağırlıklı olarak cancellous 

kemiklerden oluĢan bölümleri, kompakt kemiklerden oluĢanlara oranla gömüldükten 
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sonra daha fazla zarar görürler. Vertebralar da büyük oranda cancellous bir kemiktir. 

Gömülme sonrası sıklıkla hasar gördüğünden dolayı literatürde vertebral kolonda boyut 

iliĢkili cinsiyet tespitlerine referanslar seyrektir (82).  

Vertebral sütunun vücut merkezinde yer aldığı ve kiĢinin fiziği ile ilgisi olduğu 

göz önüne alındığında, vertebralardan da boy tahmini yapılabileceği düĢünülmektedir. Bu 

konuyla ilgili sayıca azda olsa bazı çalıĢmalar yapılmıĢtır (85,86).  

Sacrum ile ilgili incelemelerde, articulatio sacroiliaca yüzlerinin, gençlerde, alt 

ve üst kesimlerde yükselme gösterdiği, bu özelliğin yaĢa bağlı olarak arttığı 

belirlenmiĢtir. Eklem yüzeylerindeki bu yükselme bir tür osteofit olarak kabul 

edilmektedir; yaĢ tespiti açısından önemsiz bir bulgudur (84)  

 

II. 4. c. Cranium İncelenmesiyle yaş tespiti 

Cranial suturalardan ölüm yaĢı tahminleri son elli yıldır yapılmaktadır. Uzun 

kemiklerde epifiz diafiz birleĢmesi santral olarak baĢlar ve periferik alanlara doğru 

geliĢir. Kafatası suturaları ise endocranial olarak belirir ve ectocranial bir yöne doğru 

geliĢir. Epifiz diafiz kaynaĢmaları herkeste düzenli bir sıra izleyerek tamamlanırken, 

kafatası suturalarının kaynaĢması zaman zaman duraklayabilir (geciken kaynaĢma) ve 

belirgin bireysel farklılıklar gösterir. Yine epifiz birleĢmesi normal koĢullarda her zaman 

tamamlanırken, kafatası suturaları sağlıklı bireylerde bile tam olarak kapanmayabilir 

(2,87-92).  

Cinsiyet açısından ele alındığında, kafatası suturalarının kadınlarda erkeklere 

oranla daha geç kapandığı izlenir, 30 yaĢından önce sutura kaynaĢması görülmez (2,29). 

Suturaların kapanma kriterleri tam olarak belirlenemediği için bu konuda kesin bir 

yöntem yerleĢmemiĢtir. Oksipital kemiklerle elde edilebilen en somut bulgu sutura 

basilaris (synchondrosis sphenooccipitalis)'in kaynaĢma zamanıdır; bu özellik, en erken 

20, ortalama 23 yaĢında belirmektedir (93). EriĢkin kafatasları üzerinde yapılan 

çalıĢmalarda elde edilen sonuçlar sutura sagittalis‟lerin yaĢ analizleri için uygun 

olmadığını göstermiĢtir (94).  

EriĢkin kafataslarındaki suturaların kaynaĢmasını kriter alarak yapılmaya 

çalıĢılan yaĢ tespitlerinde belirli ilkeler oluĢturulamamıĢ ve sonuçlarına güvenilebilir bir 

yöntem olarak yerini alamamıĢtır. Yine de, bazı incelemelerle birlikte değerlendirmesinde 

yarar görülmektedir (2). Genel olarak, sutura sagittalis düz bir çizgi üzerinde önden 

arkaya doğru, sutura coronalis ve sutura lambdoidea ise orta çizgiden yanlara doğru 
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kapanmaya baĢlar. Krogman ve ĠĢcan (2), kafa kubbesi eklemlerinin (sutura 

circummeatalis hariç) 17−50 yaĢlar arasında kapandığını belirlemiĢlerdir. 

Yirmi yaĢın altındaki olgularda, kafa kemiklerinden çok diĢlerin geliĢimine 

dayanan sonuçlar anlamlıdır. Yirmi yaĢın üzerindeki olgularda uygulanan kompleks 

yöntemde, iskelet sistemindeki dört bölgeden elde edilen veriler (symphysis pubis, femur 

baĢı, humerus baĢı ve endocranial suturaların kapanması) değerlendirilir. Görüldüğü gibi, 

kafatası suturaları ancak kompleks yöntemde ve bir dereceye kadar yararlı 

olabilmektedir. Genel olarak, sutura sagittalis düz bir çizgi üzerinde önden arkaya doğru, 

sutura coronalis ve sutura lambdoidea orta çizgiden yanlara doğru kapanmaya baĢlar (2).  

Meindl ve Lovejoy (95), 1985'de yaptıkları çalıĢmalarında, endocranial 

suturaların incelenmesinin bir anlam taĢımadığını ve ectocranial suturaları inceleyerek 

yaĢ tahmininin daha anlamlı olduğunu gösterdiler. AraĢtırmacıların önerdikleri yöntemde, 

bir suturanın tümünü değerlendirmek yerine, belirlenmiĢ on bölgedeki bir cm 

uzunluğunda bir alan incelenir. BelirlenmiĢ on bölge Ģunlardır (ġekil 5): 

(1−5)   Kafa kubbesi bölgeleri 

(6−10) Lateral−anterior yerleĢimdeki bölgeler 

1−Midlambdoid (ML): sutura lambdoidea‟nın sağ−sol pars intermedia'sının orta 

noktası, 

2−Lambda(La):  sutura sagittalis‟in pars lambdica ile sutura lambdoidea‟nın pars 

lambdica bölümlerinin birleĢtiği nokta, 

3−Obelion (Ob): sutura sagittalis‟in pars obelica bölümünde bulunan nokta, 

4−Anterior sagittal (AS): sutura sagittalis‟in pars bregmatica ve pars verticis 

bölümlerinin buluĢtuğu nokta (sutura sagittalis‟in 1/3 anterior ve 2/3 posterior 

kısımlarının buluĢtuğu kısım), 

5−Bregma (Br): sutura coronalis ve sutura sagittalis‟in kesiĢtiği nokta, 

6−Midcoronal (MC): sutura coronalis‟in sağ−sol orta noktaları, 

7−Pterion(Pt): parietal, os sphenoidale ve os frontale kemiklerinin buluĢtuğu 

nokta, 

8−Sphenofrontal (SF): sutura sphenoidalis‟in orta noktası, 

9−Inferior Sphenotemporal (IS): sutura sphenotemporalis çizgisi ile articulatio 

temporomandibularis‟in her iki artiküler çıkıntıları birleĢtiren çizgisinin kesiĢtiği nokta;  

10−Superior sphenotemporal (SST): sutura sphenotemporalis çizgisinin os 

parietale kemiği ile buluĢtuğu bölgenin 2 cm altındaki nokta. 
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ġekil 5. YaĢ tespiti çalıĢmalarında ectocranial sutura kapanmasının anlaĢılabileceği 10 

gözlem alanı (95).  

 

Belirlenen on bölgelerdeki 1 cm'lik alanların her biri 0−3 arasında 

değerlendirilir. Değerlendirme ilkeleri Ģunlardır: 

0 (açık): incelenen bölgede eklem kapanması bulgusu yok, 

1 (minimal kapanma): incelenen bölgenin bir bölümünde küçük küçük bir kemik 

köprüsünden %50'ye varan sinostoz bulgusu, 

2 (belirgin kapanma): eklem yüzleri arasında belirgin kaynaĢmaya karĢın az 

miktarda eklem çizgisi kalıntısının bulunması, 

3 (tam kapanma): iki eklemin tümüyle birbirine kaynaĢmıĢ olması. 

Bu ilkelere göre değerlendirme yapıldıktan sonra elde edilen sayıların tümü 

toplanır. Ortaya çıkan sonuç aĢağıdaki tablolarla değerlendirilir (tablo 3,4). 

 

Tablo 3. Ectocranial lateral−anterior sutura kaynaĢması ile yaĢ tespiti.  

Değerlendirme toplamı        Ortalama yaĢ           SD 

0 (Açık) 

1                                                               32,0             8,3 

2                                                               36,2             6,2 

3,4,5                                                         41,1           10,0 

6                                                               43,4           10,7 

7,8                                                            45,5             8,9 

9,10                                                          51,9           12,5 

11,12,13,14                                              56,2             8,5 

15 (Kapalı)                                                          

      (Meindl ve Lovejoy 1985‟den alınmıĢtır) (95) 
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Tablo 4. Ectocraniyal kafa kubbesi sutura kaynaĢması ile yaĢ tespiti. 

Değerlendirme toplamı         Ortalama yaĢ          SD 

0 (Açık)                                                       

1,2                                                             30,5            9,6 

3,4,5,6                                                       34,7            7,8 

7,8,9,10,11                                                39,4            7,8 

12,13,14,15                                               45,2          12,6 

16,17,18                                                    48,8          10,5 

19,20                                                         51,5          12,6 

21 (Kapalı) 

     (Meindl ve Lovejoy 1985‟den alınmıĢtır) (95). 

 

Lateral−anterior suturaların kafa kubbesi suturalarına göre daha iyi sonuçlar 

verdiği tespit edilmiĢtir. Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü gibi, kafa suturalarının 

ectocranial bakıĢla incelenmesi sonucunda elde edilen yaĢ tahminleri önemli standard 

sapmalar gösterir. Bu nedenle, yaĢ tespitinde tek baĢına kullanmalarında önemli 

sakıncalar ortaya çıkar (95,96). Ayrıca cranial ölçümlerin birbirleriyle oranına dayanan 

yaĢ tahmini çalıĢmaları da vardır (97).  

 

Maxilla suturalarının kapanma dönemleriyle yaş tespiti 

Mann (98,99) tarafından geliĢtirilen yöntem, Türk popülasyonu üzerinde de 

denenmiĢtir (100). Belli (100)'nin maxilla üzerinde yaptığı araĢtırmalara göre ilk silinen 

sutura, sutura incisiva (I)'dır. Ġkinci olarak silinen sutura palatina mediana posterior 

(PMP)‟dur. Daha sonra sutura palatina mediana anterior (AMP) silinir; genellikle 

AMP/TP birleĢiminden baĢlar ve foramen incisivum'a doğru ilerler. En son sutura 

palatina transversa(TP) silinir. Maxilla suturaları silindiğinde genellikle iz kalmaz; ancak 

AMP silindiğinde bazen yerinde çok ince ve silik bir çizgi görülebilir (ġekil 6, Tablo 5). 
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ġekil 6. Damak kubbesini oluĢturan kemiklerin eklem çizgileri (suturalar) (I) sutura 

incisiva; (PMP)sutura palatina mediana posterior; (AMP)   sutura Palatina mediana 

anterior; (TP)sutura palatina transversa (98,99). 

 

Tablo 5. Maxilla damak yüzü eklemlerinin en erken kapanma yaĢları.   

Sutura        Erkek        Kadın  

I                 20              20 

PMP          26              27 

TP             33              84 

AMP         40              67 

     (Mann 1991‟den alınmıĢtır) (99). 

 

Kafatasındaki öteki yaş kriterleri 

Kafatasının gerek içyüzü gerekse dıĢ yüzeyi gerekse eriĢkinlik dönemine dek, 

düz ve fildiĢi görünümündedir. 40±5 yaĢlarında, her ikisi de matlaĢır, granüllü ve 

engebeli bir görünüm kazanır. YirmibeĢ yaĢından sonra kasların yapıĢtığı çizgiler 

belirginleĢir; özellikle temporal kas çizgisinde, artkafa çizgisinde ve m. masseter‟lerin 

yapıĢtığı altçenede dikkati çeker. Kafatasının içyüzü incelendiğinde, sutura sagittalis'lerin 

her iki yanındaki pacchionian çukurlarının sayısı artar. 55 yaĢından sonra diploe'deki ven 

sinüslerinin kemik appozisyonu nedeniyle daraldığı görülür; ancak bu kemik artıĢı, kafa 

kubbesindeki kemik kalınlığını arttırıcı nitelikte değildir. Kafatası kemik kalınlığı 

açısından yapılan incelemelerde, en kalın yerin glabella (11,26 mm), en ince bölgenin ise 

parietal kemiklerin kenar kısımları (3,56 mm) olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, bireyler 

arasındaki büyük farklılıklar nedeniyle, gerek yaĢ gerekse ırk tespiti açısından önemli bir 

kriter sayılmamaktadır (2). 
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II. 4. d. Dişlerden Yaş Tespiti Yöntemleri 

Bazı iskelet kalıntıları ve iskeletleĢme aĢamasındaki cesetler ağır travma, yanma 

ya da zamana bağlı olarak meydana gelen madde kayıplarının yanısıra, puberte öncesi 

yaĢlarda diĢlerin kullanılmasına dayanan kimlik belirlenmesi çalıĢmaları ön plana çıkar. 

Yakın çevreye dağılmıĢ olarak bulunan çene−diĢ örnekleri önce birleĢtirilir, sonra uygun 

bir odontograma kaydedilir. Herhangi bir kiĢiye ait olabileceği düĢünülen çene/diĢ 

örnekleri, varsa, diĢ hekimindeki kayıtları (hasta kayıtları, röntgenler, diĢ ölçüleri, vb.) ile 

karĢılaĢtırılır. Bazı ülkelerde, bu kayıtların tutulması ve belirli bir süre saklanması 

zorunludur. Ancak ülkemizde bu kayıtların tutulması yagınlaĢmamıĢtır. Daha geliĢtirilmiĢ 

bir yöntem ise, belirli diĢlere ya da protezlere, o kiĢinin kimliğini belirleyen iĢaretlerin 

konulmasıdır. Bu tür çalıĢmalar, özellikle çok sayıda insanın olduğu büyük uçak 

kazalarındaki kimlik tespiti araĢtırmalarında çok yararlı olmakta, gerek adli gerekse 

insancıl açılardan önemli yararlar sağlamaktadır.  

Edante çenelerin bulunduğu iskeletlerde yapılacak kimlik tespiti çalıĢmalarında, 

protezlerin önemi oldukça fazladır. Protezin tipi, kullanılan malzeme, iĢçilik özellikleri 

protezi yapan laboratuvarın ve protezin sahibinin bulunmasına yardımcı olabilmektedir. 

Bazı ülkelerde, protezlerin bir bölgesine sahibinin kimliği ile ilgili bilgiler iĢlenmektedir.  

Her diĢin yaklaĢık sürme ve geliĢme dönemleri bilindiği için, yapılacak 

incelemeler sonucu puberte öncesi döneme dair yaĢ tahminleri daha kolay olmaktadır 

YetiĢkin döneme ait diĢ üzerinden yapılacak tahminler ise genellikle dental yıpranmayla 

ilgilidir (101,102). Bunun üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar göstermiĢtir ki, genetik, sosyal ve 

çevresel faktörler diĢlerdeki yıpranmayı etkilemektedir (103−105).  

 

Dişlerin gelişmesi (odontogenez) ve sürmesi (erupsiyon) 

Özellikle 20 yaĢından küçüklerdeki yaĢ tespitlerinde odontogenez ve dentisyon 

önem kazanmaktadır. Sürekli birinci büyükazı diĢinin sürmesi oldukça önemli bir 

kriterdir; bu diĢ genellikle 6 yaĢında sürer. Birinci büyükazı diĢinin 6 yaĢında sürmesiyle 

birlikte görülen lumbar ve servikal vertebra değiĢimlerinin yanısıra, kafatasındaki 

occipital kemiğin pars suamosa parçasının ve yan kısımlarının birleĢmeye baĢladığı 

izlenir (29).  

DiĢ geliĢimi ve sürme evrelerine üzerinde yapılan araĢtırmaların sonuçları adli 

tıpta yaĢ tespiti yapmak için sıkça baĢvurulan kaynaklardır.  

DiĢlerin sürmesi 3 aĢamadan geçer (106):  

1−Süt diĢlerinin sürmesi dönemi (birinci dentisyon) 
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2−Mikst dentisyon dönemi, 

3−Sürekli diĢler dönemi. 

1. Süt dişlerinin sürmesi dönemi 

Odontogenezi birkaç evreye ayırarak incelemek, özellikle fetüslerde ve 

yenidoğanlarda, doğru bir yaĢ tespitinin yapılabileceğini göstermiĢtir. Süt diĢlerinin 

sürmesi 7 dönemde gerçekleĢir (105,107): 

1. dönem: altçene orta kesiciler 

2. dönem: üstçene orta kesiciler 

3. dönem: altçene yan kesiciler 

4. dönem: üstçene yan kesiciler 

5. dönem: birinci süt azıları 

6. dönem: kaninler 

7. dönem: ikinci süt azıları. 

ġekil 7‟de diĢlerin sürme zamanları gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 7. Süt diĢlerinin çıkma zamanları (108). 

 

2. Mikst dentisyon dönemi 

Süt ve sürekli diĢlerin birlikte bulunmasıdır. Süt diĢlerinin bir bölümünde kök 

rezorpsiyonları ve dökülmeler olurken, sürmekte olan sürekli diĢler izlenir. Süt diĢlerinin 

rezorpsiyonu tek köklü diĢlerde köklerin oral yüzlerinden, 2−3 köklü diĢlerde ise 

köklerarası alandan (bifurcation bölgelerinden) baĢlar. Mikst dentisyonun ilk belirtisi 

sürekli birinci azı diĢlerinin altıncı yaĢta sürmeye baĢlamasıdır. Buradaki kural, birinci üst 

küçük azılar dıĢındaki tüm sürekli diĢlerin önce altçenede sürmesidir (107,109). 
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3.Sürekli dişler dönemi  

Ağız boĢluğuna süren sürekli diĢlerin sayısı arttıkça süt diĢlerinin sayısı giderek 

azalır. Sonunda ağız boĢluğunda yalnızca sürekli diĢler görülür. Ġleri yaĢlarda diĢ 

sürmelerine rastlanabilmektedir; bunlar genellikle süpernümerer ya da gömük kalmıĢ 

diĢlerin sürmesidir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Sürekli diĢlerin sürmesi ve apekslerinin kapanma dönemleri (yıl).  

 

DiĢ SY OY AK 

1. büyükazı 5-8 6 10-14 

Orta kesici 6-9 7 9-12 

Yan kesici 8-10 8 10-13 

1. küçükazı 9-13 9 14-16 

Canin 9-14 10 14-16 

2. küçükazı 9-15 11 14-16 

2. büyükazı 10-13 12 15-18 

3. büyükazı 18-22 20 18-22 

   (Moorrees 1963‟den alınmıĢtır) (106).        

   SY: diĢin sürme yaĢları, OY: ortalama sürme yaĢı, AK: apekslerin kapanma yaĢı 

 

ġekil 8‟de alt ve üst çenede kalıcı ve geçici diĢ sürme evrelerinin yaĢa göre 

değiĢimi verilmiĢtir. 
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ġekil 8. Amerikalı yerliler arasındaki diĢ formasyonunun yaĢa göre diziliĢi (2).  

 

Gustafson skalası 

Ġskeletlerin çenelerinden elde edilen diĢler üzerinde çeĢitli incelemelerle yaĢ 

tespiti yapılabilmektedir. Bu çalıĢmaların en önemlisi Gustafson (110) tarafından 

geliĢtirilen ve kendi adı ile anılan yöntemdir. DiĢlerin çiğneme yüzlerindeki aĢınmalar, 

periodontal yüzde yaĢa bağlı değiĢikliklerin bıraktığı izler, köklerdeki ĢeffaflaĢma gibi 

faktörler, regresyon eĢitlikleri ve standard hatalar göz önüne alınarak belirli bir skaladaki 

yerlerine yerleĢtirilir. Bu yöntemle elde edilen yaĢ tespitlerinin sonuçlarında ±4,5 yaĢ 

dolayında bir hata görülmektedir. 

Ayrıca, kesici diĢlerdeki lingual tüberkül, üstçene birinci büyük azılarda 

bulunabilen Carabelli tüberkülü (özellikle ırk tespitinde), süpernümerer kök, mine yapısı, 

diastemalar, çürük ve kayıp diĢler, kemiklerde görülen abse defektleri ve periodontal 

hastalıkların incelenmesi kimlik tespiti ve yaĢ tespiti çalıĢmalarında yararlı olmaktadır. 

Gustafson skalası, yaĢlanma ile birlikte diĢlerde meydana gelen morfolojik değiĢiklikleri 

formüle etmek ve böylece yaĢ tespiti yapabilmek amacına yönelik bir çalıĢma düzenidir. 

Bu skaladaki öğeler ön diĢlere göre düzenlenmiĢtir (110).  
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Retzius Çizgileri 

Enine ve boyuna kesilmiĢ bir diĢin minesindeki tabakalaĢma, bir ağaç 

gövdesindeki mevsim çizgilerine benzer dizilmeler gösterir. Retzius çizgileri olarak 

bilinen bu tabakalaĢma düzenine göre geliĢtirilmiĢ yöntemde, üstçene kesici diĢlerinin 

kullanılması yapılacak yaĢ tespiti çalıĢmalarının doğruluk derecesini arttırmaktadır. Bu 

tür incelemelerdeki çalıĢmalar mikroskobik yöntemle yapılmaktadır. Elde edilen verilerin 

kullanılabileceği bilgisayar programlarının geliĢtirilmesine çalıĢılmaktadır (29,107).  

 

Dişlerden yaş tespiti için kullanılan diğer yöntemler 

Görüntü analizi (image analysis) (111), Kusri formülü ile diĢlerin sürme 

aĢamalarına göre yaĢ tespiti (112), diĢlerdeki anatomik bölgelere ait radyolojik 

ölçümlerin istatistiksel analizi (113) ve multipl regresyon analizleri (114) geliĢtirilmeye 

çalıĢılan yöntemlerdir. YetiĢkin döneme ait diĢ üzerinden yapılacak tahminler ise 

genellikle dental aĢınmayla  ilgilidir (ġekil 9). 

 

 

ġekil 9. Mandibula diĢ yapısındaki fonksiyonel aĢınma dereceleri (115).  

 

Patolojik ve travmatik faktörler, özellikle beslenme modeli diĢlerdeki aĢınmayla 

doğrudan ilgilidir. Bu değiĢken faktörler ve bunların dereceleri de yaĢ tahminiyle ilgili 

çalıĢmalarda belli bir standarda ulaĢmayı oldukça zorlaĢtırmaktadır (2,107). Yeni 

yöntemler üzerine yapılan çalıĢmalar bu gibi zorlukları en aza indirmek açısından faydalı 

olacaktır (116,117).  
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II. 4. e. Pelvis Kemiklerinin İncelenmesiyle Yaş Tespiti 

Pelvis üzerinde yapılan yaĢ analizlerinde symphysis pubis en çok kullanılan 

kemiklerdendir (118−121). Symphysis pubis‟lerin yaĢa bağlı değiĢimlerde net ve ayırt 

edici özelliği bulunmaktadır. Symphysis‟lere dayalı yaĢ tahminine dair ilk metot Todd 

tarafından 1920‟de geliĢtirilmiĢ ve 1957‟de McKern ve Stewart tarafından modifiye 

edilmiĢtir (2,122,123) (ġekil 10). Ancak Todd metodunda bir takım problemler 

mevcuttur. Bu problemlerin baĢında ventral kabarıklığın meydana çıkıĢı ile yıkımı 

bulgularının ters yorumlanması olmuĢtur. Bu hatalara karĢın, bu yöntemle yapılan yaĢ 

hesaplamaları eriĢkinlik dönemine ait olmaktadır ve 20−30 yaĢlarında 3 yaĢ, 30−40 

yaĢlarında 1 yaĢ, 40−50 yaĢlarında ise erkeklerde 10, kadınlarda 3 yaĢ hata ile tahmin 

yapılabilmektedir. 

 

 

ġekil 10. Todd‟un tipik fazlarının model standartları (2). 

 

Symphysis pubis ile ilgili araĢtırmalar 1970'lerden günümüze dek gelmiĢtir. Bu 

çalıĢmaların öncülüğünü yapanlardan Suchey (124), Katz ve Suchey (125) ile Brooks ve 

Suchey (126) erkeklere ve kadınlara ait 1000'in üzerinde pubis incelemiĢlerdir. Bu 

incelemeye göre symphysis pubis incelemeleri 40 yaĢın altındaki kiĢilerde en iyi sonucu 

vermektedir. Özellikle ventral duvar tamamlandığı zaman symphysis pubis ile yaĢ 

tespitinin güvenilirliği ortadan kalkmakta, kostaların sternal uçlarındaki değiĢimleri 

inceleme yöntemi ise 40 yaĢın üzerindeki kiĢilerin yaĢ tespitinde en iyi yöntem olma 
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niteliğini korumaktadır. Symphysis pubis‟deki metamorfozun incelenmesi ilkesine 

dayanan yaĢ tespiti çalıĢmalarında ırk faktörünün etkili olmadığı ileri sürülmüĢse de 

(127), bu konuyla ilgili en somut araĢtırma Hindistan'da, Sihna ve Gupta (128) tarafından 

yapılmıĢtır. AraĢtırıcılar, metamorfoz fazları arasında batıdaki sonuçlardan farklı veriler 

elde etmiĢler; bu yöntemle 39 yaĢından büyük kiĢilerde yaĢ tespiti yapmanın olanaksız 

olduğunu vurgulamıĢlardır.  

Pubis kemiğinin erkeklerde ortalama 41, kadınlarda ise 56 yaĢ civarında 

olgunlaĢtığı tespit edilmiĢtir (29,122). Bununla birlikte Meindl ve arkadaĢları (129) ile 

Meindl ve Lovejoy (130) tarafından yapılan çalıĢmalar auricula yüzeyinin symphysis 

pubis‟e göre daha iyi sonuç verdiğini göstermiĢtir. Bunun iki nedeni vardır: birincisi bu 

iskelet bölgesi genellikle arkeolojik olarak symphysis pubis‟e göre daha sağlamdır, 

ikincisi, auricula yüzeyi yaĢa bağlı bilgiler açısından daha verimlidir.  

McKern ve Stewart (55), ischium ve pubis‟in foramen obturatorium 

posterosuperior açısında, ilium ve ischium‟un siyatik çentikte birleĢmesini final 

birleĢmeler olarak 17 yaĢın önemli bir bulgusu Ģeklinde nitelemektedirler. Ilium epifizi, 

ilium‟un dıĢ−üst serbest kenarındadır. Bu merkez, yaklaĢık olarak kızlarda 12, erkeklerde 

13 yaĢında belirir; bu sayılar 3 ana elemanın birleĢmesinden 1 yıl öncesine rastlar. Sağ ve 

sol os innominate'ler 3 ayrı bölümden oluĢurlar: anterior konumdaki pubis, lateral 

konumdaki ilium ve postero−inferior konumdaki ischium. Bunlar pelvisin 3 ana 

elemanıdır ve her üçünün ortak buluĢma noktası acetabulum olmakta, bu buluĢma bazen 

eklem çukuru yakınlarında gerçekleĢmektedir. BirleĢme yaĢı kızlarda 13, erkeklerde 

14‟dür. Ilium epifizinin birleĢmesi 17 yaĢında baĢlar ve 23 yaĢında tamamlanır (55):  

Pelvisin bütünü yaĢ tespitinde önemli ipuçları veren bir yapıdır (2):  

1−Ilium‟a ve ischium‟a ait merkezlerin görülebilmesi, puberte ve erken 

eriĢkinlik döneminde baĢlar, 

2−Bu merkezlerin kaynaĢması genç eriĢkinlik dönemine rastlar,  

3−Symphysis pubis‟in tam Ģeklini alması 3., 4. ve 5. dekadlarda olur. 

Yukarıdaki üç dönemin her biri, iskeletin öteki bölümleriyle bazı iliĢkiler 

gösterir: birinci aĢamadaki olaylar, dirsek kemikleriyle ve bir dereceye kadar sutura 

basilaris ile ilgilidir. Ġkinci aĢama, bilek, omuz, diz ve sternum ve clavicula ucu ile 

paralellik gösterir. Üçüncü aĢama ise, kafatası suturalarının kaynaĢmalarıyla uyum 

gösterebilmektedir (2).  
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Symphysis Pubis  

20−59 yaĢlarında symphysis pubis, uzun kemikler ve kafatası suturaları birlikte 

ele alındığında anlamlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Birbirlerinden bir symphysis 

kıkırdağı ile ayrılmıĢ olan sağ ve sol pubis kemikleri, symphysis pubis‟i yapmak üzere, 

ön-orta çizgi üzerinde karĢılaĢırlar. Her pubis kemiğinin symphysis yapısında bir yüzeyi 

vardır. Az ya da çok oval olan bu yüzeyin uzun ekseni supero-inferior yöndedir. Bu oval 

yüzde 5 ana yapı seçilir: bir yüzey, sur gibi bir dıĢ duvar, plato biçiminde bir iç kenar, 

birisi superior ötekisi inferior konumda iki uç. Symphysis pubis‟in yüzeyinde görülen 

çatılaĢma, engebeli görünüm kazanma ve ossifik nodüllerin meydana gelmesi yaĢa bağlı 

en önemli değiĢikliklerdir. Symphysis pubis‟in değiĢik yaĢ dönemlerine göre 10 

aĢamadan geçtiği belirlenmiĢtir (131):  

 

I. Erişkinlik sonrası dönemler: 

1. dönem (ilk eriĢkinlik sonrası, 18−19 yaĢ): symphysis yüzeyi saçaklı 

görünümdedir; horizontal kabartılar arasında derin oluklar bulunur. Yüzeyde epifize ait 

ossifik nodüller yoktur. Sınırlar belirgin değildir ve superior ve inferior konumdaki uçlar 

seçilemez. 

2. dönem (ikinci eriĢkinlik sonrası, 20−21 yaĢ): symphysis yüzeyinin saçaklı 

görünümü sürmektedir. Ancak, horizontal kabartılar arasındaki derin oluklar iç 

kesimlerde dolmaya ve yeni bir kemik yapısı belirmeye baĢlamıĢtır; bu geliĢme 

horizontal uçların belirginleĢmesine neden olur. Üst symphysis yüzeyine doğru geliĢen 

ossifik nodüller belirir, iç sınır çizgileri seçilmeye baĢlar, symphysis uçları hala 

belirsizdir, dıĢ eğim izlenmeye baĢlar. 

3. dönem (üçüncü eriĢkinlik, 22−24 yaĢ): symphysis yüzeyindeki olukların 

dolması sürer ve iç yüzde bir plato oluĢmaya baĢlar. Ossifik nodüllerde kaynaĢma vardır, 

iç kenarlar iyice belirginleĢir, dıĢ eğim tam olarak farkedilir, symphysis uçları yine 

belirsizdir (131). 

 

II. Symphysis sınırlarının belirdiği dönemler: 

4. dönem (24−26 yaĢ): dıĢ eğim oldukça belirgindir. Kabartılar ve oluklar 

oldukça azalmıĢtır, iç platonun sınırları belirginleĢir, symphysis alt ucunun sınırları 

seçilebilmeye baĢlar. 

5. dönem (27−30 yaĢ): symphysis yüzeyindeki değiĢiklikler önemsizdir, dorsal 

platoda, iç kesimdeki kenar yükseltilerinin belirmesi dıĢında önemli bir farklılık göze 
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çarpmaz. Alt uç ve iç kenar belirginleĢir, üst uç seçilebilmeye baĢlar, burada ossifik 

nodüller bulunabilir. 

6. dönem (30−35 yaĢ): üst ve alt uçların sınırları belirginleĢir. Sur görünümünde 

olan dıĢ kenarlar geliĢimini tamamlar. Symphysis yüzeyinde ve pubis dıĢ açısında 

granüllü bir yapı oluĢur, symphysis kenarlarında henüz ağızlaĢma yoktur (131). 

 

III. Duraklama ve gerileme dönemleri: 

7. dönem (35−39 yaĢ): symphysis yüzeyi ve pubis dıĢ açısındaki değiĢikliklerin 

hızı azalmıĢtır. Tendonların ve ligamanların yapıĢma yerlerine doğru kemik uzantıları 

meydana gelmiĢtir; bu yapılar özellikle gracilis (ince) tendonda ve ligamentum 

sacrotuberale‟de görülür. 

8. dönem (39−44 yaĢ): symphysis yüzeyi genellikle düzdür. Pubis dıĢ yüzünde 

herhangi bir değiĢiklik yoktur. Oval olan dıĢ sınırlar hemen hemen tamamlanmıĢtır. Alt 

ve üst uçları tam olarak görülebilir. Symphysis yüzeyine doğru belirgin bir kenar 

seçilemez, iç ve dıĢ kesimler arasında belirgin bir ağızlaĢma yoktur. 

9. dönem (45−50 yaĢ): symphysis yüzeyinde azçok bir kenar oluĢur. Ġç kenar 

bütünüyle çıkıntılıdır, dıĢ kenar yer yer düzensizdir ve çıkıntılar içerir. 

10. dönem ( 50< yaĢ): symphysis yüzeyi aĢınmıĢtır ve düzensiz kemikleĢmeler 

içerir. DıĢ kenar az ya da çok bozulmuĢtur, bu düzensizlikler yaĢla birlikte artar (131). 

Bu yöntemdeki dönemlerin gruplandırılması tablo 7‟de verilmiĢtir (2).  

 

Tablo 7. Symphysis pubis değiĢimi evrelerine göre yaĢ grupları 

AĢama Dönem YaĢ grubu Uyum (%) 

A 1,2,3 <24 100 

B 4,5 19-30 93 

C 6,7,8 22-50 94 

D 9 >30 95 

E 10 >40 95 

 (Krogman ve ĠĢcan 1986‟dan alınmıĢtır) (2). 

 

yada, 

1−5. dönemler: pre−epifizyal dönemleri, 

6. dönem: aktif dönem, 

7. dönem: erken post−epifizyal dönem, 
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8. dönem: olgunlaĢma dönemi, 

9. ve 10. dönemler: dejenerasyon dönemleri olarak nitelendirilir.  

 

Yukarıdaki dönemlerin içerdiği komponentlerin analizine dayanan baĢka bir 

yöntem geliĢtirilmiĢtir. Symphysis yüzeyinin, uzun ekseni üzerindeki longitudinal bir 

çizgiyle dorsal yan-yüz ve ventral yan-yüz olarak ikiye bölündüğü varsayılan bu 

yöntemde, daha çok köprüler ve oluklar ile ilgili bulgular gözönüne alınmaktadır (2).  

Bu komponentler ve özellikleri Ģunlardır (ġekil 11): 

 

I. Komponent (dorsal plato) 

0− dorsal (dıĢ) plato yok, 

1− dorsal kenarın ortasında belirsiz bir sınır oluĢumu, 

2− dorsal kenarın, dorsal sınır boyunca yaygınlaĢması, 

3− dorsal yan−yüz ortasındaki çıkıntıların aĢınması, 

4− dorsal yan−yüzün büyük bölümü ortaya çıkar, kabarıklıklar ve oluklar hala 

seçilebilmektedir, 

5− çıkıntılar tümüyle silinmiĢtir ve dorsal yarı−yüzün tümü düz ve hafif granüllü 

bir yapı kazanır. 

 

II. Komponent (ventral kabarıklık) 

0− ventral kabarıklık yoktur, 

1− yalnızca iç kenarın üst ucunda saçaklanma vardır, 

2− uçlardaki saçaklanmalar belirginleĢir, 

3− ventral kabarıklıklar her uçta kemik çıkıntıları Ģeklinde belirmeye baĢlar, 

4− kabarıklıklar yaygınlaĢmıĢtır, fakat hala ilk iç kenar boyunca (özellikle üst 

2/3'lük alanda) boĢluklar vardır, 

5− kabarık kenar tamamlanmıĢtır. 

 

III. Komponent (symphysis’e ait kenar)  

0− symphysis‟e ait kenar yoktur, 

1− dorsal kenarda ve genellikle üst uçta küçük bir sınır belirir, yuvarlakça−düz 

bir yapısı vardır ve symphysis yüzeyinden hafif bir kabarıklık gösterir, 

2− dorsal kenar tamamlanır, ventral kenar belirmeye baĢlamıĢtır; özel bir 

baĢlangıç yeri yoktur. 
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3− symphysis‟e ait kenar tam olarak seçilir, kapanmıĢ olan symphysis yüzeyi 

ince granüllüdür ve düzensiz/engebeli bir görünümü vardır, 

4− symphysis kenarı yer yer bozulur, yüzey düzdür, ventral kenarda çıkıntılar 

(ağızlaĢma) belirir, 

5− özellikle üst-ventral kenarda bozulmalar olur, symphysis yüzeyinde 

küçülmeler mevcuttur. Ayrıca, ventral kenar boyunca kopmalar ve yaĢlanmaya bağlı 

ossifikasyonlar bulunur. 

 

 

ġekil 11. Symphysis pubis değiĢim evreleri (erkek) (131).  
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Bu komponentlere göre erkek ve kadın symphysis pubis dönemlerinin yaĢ 

sınırları tablo 8‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 8. Erkek/kadın symphysis pubis dönemlerinin yaĢ sınırları (parantez içindeki    

sayılar  ortalamaları göstermektedir). 

Dönem                     Erkek                            Kadın 

I.Komponent                         

0                                             17−18 (17,0)        14−24 (18,0) 

1                                             18−21 (18,0)        13−25 (20,0) 

2                                             18−21 (19,0)        18−40 (29,8)  

3                                             18−24 (20,0)        22−40 (31,0) 

4                                             19−29 (23,0)        28−59 (48,0) 

5                                              23 <   (31,0)        33−59 (48,0) 

II. Komponent                      

0                                              17−22 (19,0)       13−22 (18,6) 

1                                              19−23 (20,0)       16−40 (22,5) 

2                                              19−24 (22,0)       18−40 (29,6) 

3                                              21−28 (23,0)       27−57 (38,8) 

4                                              22−33 (26,0)       21−58 (40,9) 

5                                               24 <   (32,0)       36−59 (48,5) 

III. Komponent   

0                                              17−24 (19,0)       13−25 (20,2) 

1                                              21−28 (23,0)       18−34 (21,8) 

2                                              24−32 (27,0)       22−40 (32,0) 

3                                              24−39 (28,0)       22−57 (35,1) 

4                                               29 <   (35,0)       21−58 (39,9) 

5                                               38 <                    36−59 (49,4) 

        (Gilbert ve McKern 1973‟den alınmıĢtır) (132). 

 

ĠĢcan (100) IV. ve III. komponentlerdeki aĢamaların, vücut geliĢimine bağlı 

sonuçlar olduğunu belirlemiĢtir. Bu ilkeye göre;  

I. komponent = veya > II. komponent =  veya  > III. komponent  

olmaktadır; baĢka bir deyiĢle, 132 veya 245 formülleri, yanlıĢ bulunmuĢ bir 

sonucu belirler, bu sonuçların 123 veya 245 Ģeklinde olması gereklidir. 

AĢama analizi yapılan bu modifikasyon gruplandırılarak aĢama komponent 

formülleri oluĢturulmuĢtur (133). 

Ancak bu tür bir yöntem erkeklere ait iskeletlerde verimli olabilmektedir (2). Bu 

nedenlerle, özellikle kadınlarda uygulanabilecek baĢka bir standard geliĢtirilmiĢtir; buna 

göre, kadın pubisleri de komponentlere ayrılmakta ve bu komponentlerin faz analizi 

yapılmaktadır (ġekil 12) (132).  

I. Komponent (dorsal plato ) 
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0− kabarıklıklar ve oluklar çok belirgindir, çıkıntılar saçaklı olup dorsal kenarlar 

belirsizdir, 

1− kabarıklıklar düzleĢir, oluklar dolar, dorsal yan-yüzün ortasında düz bir kenar 

belirir, 

2− dorsal yan-yüz ventral yönde geniĢler ve düzlük artar, dorsal kenar aĢağı-

yukarı yönlerde geliĢir, 

3− dorsal yan-yüz oldukça düzleĢmiĢtir, kenarlar dardır ya da karĢıdan 

bakıldığında seçilemeyebilir, 

4− yan-yüz tamamlanmıĢtır ve düzenlidir, geniĢ ve ince grenli fakat kısa saçaklı 

olabilir, 

5− yan-yüz çukurlaĢmıĢtır, yoğunlukta azalmadan dolayı irregüler görünüm 

oluĢmuĢtur. 

 

II. Komponent (ventral kabarıklık) 

0− kabarıklık ve oluklar çok belirgin, yan−yüzün tümünde dorsal yüze doğru 

geliĢen bir çıkıntı görülür, 

1− ventral yan−yüzdeki oluklar aĢağı bölümlerde dolmaya baĢlar, sur gibi bir 

kabarıklık meydana gelir, lateral kenar belirginleĢir ve symphysis uzunluğunca ilerleyen 

kıvrık bir çizgi yapar, 

2− çukurların dolması ve yan−yüzün geniĢlemesi aĢağı−yukarı yönlerde devam 

eder, sur gibi olan kabarıklık kendisinin ventral kıyısı boyunca ve lateral yönde geliĢir, 

3− ventral yan-yüzün 1/3' ü dıĢında her yer ince grenli bir kemik dokusuyla 

dolar, 

4− ventral kenardaki kalın çıkıntı geniĢler ve tamamlanır, ince grenli bir yüzeyi 

vardır; crista pubica ise inferior ramuslar arasında yer alır, 

5− ventral kenardaki kalın kabarıklık bozulmaya baĢlar, üzerinde çok sayıda 

küçük çukurcukların oluĢmasıyla sünger görünümünü alır. 

 

III. Komponent (symphysis’e ait kenar)  

0− symphysis kenarı yoktur,                                                  

1− symphysis kenarı dorsal yüzün 1/3 orta bölümünden baĢlar, 

2− symphysis ait kenarın dorsal bölümü tamamlanır, 

3− ventral kesimdeki 1/3 'lük bölüm dıĢındaki her yerde symphysis‟e ait kenar 

tamamlanmıĢtır, 
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4− symphysis‟e ait kenar tümüyle tamamlanmıĢtır, 

5− symphysis kenarının dorsal yarı-yüzünün ventral kenarları bozulmuĢtur ve bu 

kenarda çukurlar belirmiĢtir. Dorsal yan-yüz ile ventral kabarıklık arasındaki belirgin 

sınır seçilemez.  

 

 

ġekil 12. Symphysis pubis değiĢim evreleri (kadın) (132).  

 

Bu çalıĢma sırasındaki en büyük hata, ventral kabarıklığın meydana çıkıĢı ile 

yıkımı bulgularının ters yorumlanması olmaktadır. 

Bu yöntemlerle yaĢ hesaplamalarında, 20−30 yaĢlarında 3 yaĢ, 30−40 yaĢlarında 

1 yaĢ, 40−50 yaĢlarındaki erkeklerde 10 ve kadınlarda 3 yaĢ hata yapılmaktadır. Bir pubis 

kemiği, erkeklerde ortalama 41 yaĢlarında tam olgunlaĢmıĢ olarak bulunurken, 

kadınlardaki olgunlaĢma ortalama 56 yaĢlarında tespit edilir; buna göre, erkeklerdeki 
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pubis evriminin kadınlara oranla ortalama 10 yıl ileri olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır 

(2).  

 

Auricula yüzeyi 

Auricula yüzeyine göre yapılan yaĢ analizlerinde, 20 yaĢla baĢlayan ve 60 yaĢa 

kadar giden 8 faz belirlenmiĢtir (29). Posterior pelvis, articulatio sacroiliaca ve auricula 

yüzeyi yaĢ tespiti kadar cinsiyet tespiti ve büyümenin incelenmesi araĢtırmalarında da 

önemli bölgeler olarak dikkati çekmektedir (ġekil 13) (134).  

Auricula yüzey değiĢikliklerine göre yapılan yaĢ tespiti çalıĢmalarında aĢağıdaki 

8 fazın özellikleri araĢtırılır (2,140):  

1. faz (20−24 yaĢ): engebeler ve ince granüllü bir yapı seçilir, 

2. faz (25−29 yaĢ): engebelerde azalma, granüllerde kabalaĢma, 

3. faz (30−34 yaĢ): engebelerin yerini yeni oluĢan çizgilenmelerin alması, 

granüllerde belirgin kabalaĢma, 

4. faz (35−39 yaĢ): ön planda uniform kaba granüllerin varlığı, 

5. faz (40−44 yaĢ): granüler yapının yerini kaba bir yapının alması, 

6. faz (45−49 ya): granüler yapı tümüyle silinir, yüzey kabalaĢır, 

7. faz (50−59 yaĢ): auricula yüzeyinde düzensiz ve saçaklı bir görünüm, 

periauricular alanlarda orta güçte/güçlü aktivite, 

8. faz (60 < yaĢ): auricula yüzeyi kenarlarında çıkıntılar oluĢması, iri poroziteler, 

düzensiz görünümün artıĢı, periaurikular alanlarda belirgin aktivite.  

 

 

ġekil 13. Posterior pelvis anatomisi. (134) 

1−Superior yarı−yüz, 2−Apeks, 3−Linea arcuata, 4−Sulcus preauricularis, 

5−Retroauricular bölge, 6−Inferior yarı−yüz.  
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Radyolojik Yöntemler 

Humerus, femur kemiklerinin epifizleri ile ve symphysis pubis‟deki 

değiĢikliklerin incelenmesi ilkesine dayanır. Humerus ve femurda epifiz birleĢmeleri ve 

medüller boĢluğun geniĢlemeleri incelenerek, symphysis pubiste ise symphysis yüzey 

değiĢiklikleri incelenerek yaĢ tespiti yapılmaya çalıĢılır (2,135): 

 

II. 4. f. Yaş Tespitinde Kombine Yöntemler 

Yukarıda tanımlanan inceleme yöntemlerinden (makroskopik ya da radyolojik) 

herhangi biri kullanılarak yaĢ tespiti yapılabileceği gibi, bunların birlikte ele alındığı 

"kombine yöntemler"den de yararlanılabilir. Kombine yöntem uygulamasında, genellikle, 

kafatası suturaları (s), symphysis pubis (p), femur (f) ve humerus (h)‟tan yararlanarak 

düzenlenen 4‟lü sistem kullanılır (Tablo 9): 

 

Tablo 9. Kombine yöntemde faz analizi.  

Faz Alt yaĢ sınırı Ortalama yaĢ Üst yaĢ sınırı 

 (s) (p) (f) (h) (s) (p) (f) (h) (s) (p) (f) (h) 

1 23 23 23 23 30 32 33 41 39 40 43 57 

2 35 37 35 41 44 44 44 51 52 49 53 61 

3 45 46 44 48 53 52 52 57 60 58 59 65 

4 53 54 50 52 60 60 58 59 66 68 66 67 

5 58 61 54 54 63 67 63 61 72 75 71 69 

6 − − 58 55 − − 67 62 − − 76 70 

        (Krogman ve ĠĢcan 1986‟dan alınmıĢtır) (2). 

s = kafatası suturaları, p = symphysis pubis, f = femur, h = humerus 

 

Bu yöntemin kullanılması için Ģöyle bir örnek verebiliriz 

Ġncelenen kemik                                    Fazı              YaĢ grubu                 Ort.YaĢ 

Endocranial sutura kapanması               IV                 53−66                           60 

Symphysis pubis                                   III                  46−58                           52 

Femur proksimal epifizi                         II                 35−53                            44 

Humerus proksimal epifizi                   III                  48−65                           57 

+ 

                                                                                                         213 (Ort. = 53) 

Bu uygulama ile elde edilen sonuçların doğruluk oranı %80−85, SD ise ±2,5 

yıldır. Böylece, yukarıda incelenen iskelet örneklerinin ait olduğu kiĢinin ölümü 

sırasındaki yaĢı 53,3±2,5‟dır.  
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Histolojik Yöntem 

Mikroskopik inceleme ile insan/hayvan kemiğinin yanısıra yaĢ belirlenmesi ve 

kemikler arasındaki farklılıkların incelenmesi yapılabilir. YaĢ tespiti yapmaya yönelik 

klasik histolojik yöntemlerde, uzun kemiklerin korteksindeki 4 komponentten hareket 

edilir (136,137); 

1− tam osteonlar, 

2− parçalı osteonlar, 

3− halkamsı lamellar kemik, 

4− havers-dıĢı kanallar. 

Bu yöntemde yalnızca tam ve parçalı osteonlar sayılmaktadır. Bunun için bir 

mikroskop alanındaki tam ve parçalı osteonlar sayılır ve bu sayılar Ahlqvist−Damsten 

regresyon formülündeki yerlerine konur ve basit bir iĢlemle o kiĢinin yaĢı tespit edilir 

(137); 

YaĢ = 0,991 (tam osteon sayısı + parçalı osteon sayısı) – 4,96±6,71 

Enine kesilmiĢ femurun değiĢik bölümlerinden alınmıĢ olan kemik 

örneklerinden hazırlanmıĢ olan 50 mikron kalınlığındaki bileme preparatların 

incelenmesiyle elde edilen sonuçlar, öteki yöntemlerde doğrulanmadıkça güvenilir 

değildir. 

Kemik histolojisiyle yaĢ tespitini etkileyen baĢlıca faktörler Ģunlardır: yaĢ, 

cinsiyet, iskelet olgunluğu, endokrin sistem hastalıkları, elektrolit bozuklukları, genetik 

bozukluklar, toksik maddeler, radyasyon etkileri, paralizi, fiziksel yüklenme, inaktivite, 

beslenme, metabolik bozukluklar, ilaçlar, doku yaĢı, bölgesel travma. 

Stout (138), histolojik incelemelerle yaĢ tespitinde farklı yerlerden alınmıĢ çok 

sayıda kemik örneklerinin kullanılması halinde iyi sonuçlar alınabileceğini vurgulamıĢtır.  

Femur korteksinden aldığı kesitleri inceleyerek yaĢ tespiti yapan Ericksen (139), 

kesitlerden çok sayıda mikrofotolar almıĢ ve bu resimleri inceleyerek yaĢ tespiti yapmaya 

yönelmiĢtir. Bu yöntem, mikrofoto teknikleri kullanılarak bazı yapıların daha da belirgin 

hale getirilebilmesinin yanısıra, mikrofotoların uzun süre saklanabilmeleri ve 

çoğaltılabilmeleriyle birlikte üzerlerinde çeĢitli iĢaretlemelerin ve ölçümlerin 

yapılabilmesi açısından önemlidir. 

Kostalar üzerinde yapılan histolojik yaĢ tespiti yöntemlerindeki baĢarı oranı 

makroskopik incelemeden düĢük bulunmuĢtur. Makroskopik ve mikroskopik yöntemlerin 

ortalaması alındığında baĢarı oranı yükselmiĢ ancak makroskopik yöntemin tek baĢına 

uygulanması sonrasında elde edilen baĢarı oranına ulaĢılamamıĢtır. Kostalarda ĠĢcan'ın 
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önerdiği makroskopik yöntemin tek baĢına uygulanmasının yerinde olacağı sonucuna 

varılmıĢtır (140,141). 

 

Mikroradyografi yöntemiyle yaş tespiti 

Yoshino ve ark. (142) histolojik kesitleri mikroradyografi yöntemiyle incelemiĢ 

ve bu teknikle osteonların birbirlerinden kolaylıkla ayırtedilebileceğini göstermiĢtir. Bu 

yöntemle yaĢ tespiti yapılabilmesi için 10 kadar faktörün değerlendirilmesi 

gerekmektedir: 

 

 Yaş tespitinde tümöral ve kistik kemik lezyonları 

Adli osteoloji araĢtırmaları yapmak amacıyla incelenen iskelet kemiklerinde 

rastlanabilecek tümörler ya da kistik lezyonlar, bulundukları kemikte Ģekil bozukluklarına 

ve anatomik noktaların yer değiĢtirmesine/kaybına yol açabilirler. Tümör ya da kistik 

lezyon içeren bir kemik, iskeletin yaĢını bazen cinsiyetini bile söyleyebilmektedir; burada 

önemli olan kemik tümörünün adını  koyabilmektir. Kemik patolojisinde deneyimli bir 

radyoloji uzmanıyla birlikte çalıĢmak yapılan araĢtırmaların sonuca ulaĢmasında önemli 

katkılar sağlar (143,144): 
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II. 5. Kemiklerden Cinsiyet Tespiti  

 

Kimliklendirme çalıĢmalarında cinsiyet tespiti önemli analizlerden biridir. Ġnsan 

kemiklerinin çeĢitli özelliklerini inceleyen antropoloji uzmanları, değiĢik morfolojik ve 

metrik bulguların cinsiyet ayırımında yararlı ipuçları verdiklerini ortaya koymuĢlardır. 

Adli antropolojinin önemli bir çalıĢma alanı olan cinsiyet tespiti bütün ya da bozulmuĢ 

iskelet parçalarından yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar sırasında dikkati çeken en önemli 

faktör, cinsiyet ile yaĢ arasındaki iliĢkidir. Ġskelet üzerindeki önemli cinsiyet farklılıkları 

doğumdan önce geliĢmeye baĢlar. Ancak bireysel görünümlerin oluĢtuğu 14−16 yaĢlarına 

kadar cinsiyet tespiti çok güvenilir değildir (145). Bu dönem, bazı iskeletlerde ikinci 

dekadın sonuna dek uzanır. Ayırıcı tanıdaki tek özellik, iskeletler arasındaki büyüklük 

farkıdır. Bu nedenle, bulunan iskeletin öncelikle yaĢ tespitinin yapılması iyi bir baĢlangıç 

noktası olmaktadır. EriĢkinlerde, cinsiyete bağlı morfolojik yapı ve metrik farklılıklar 

oldukça belirgindir. Sonucun baĢarılı olabilmesi için, iskeletin olabildiğince tümünün 

bulunarak incelenmesi gerekir. Bununla birlikte adli ve arkeolojik örneklerde cinsiyet 

tespiti X ve Y homologus geni üzerinde bulunan amelogenin ile yapılmaktadır (146). 

Morfolojik olarak kimliklendirmenin çok zor veya imkânsız olduğu eriĢkin öncesi 

dönemler ve parçalanmıĢ iskelet kalıntılarında moleküler cinsiyet tespiti oldukça 

kullanıĢlıdır. Osteolojik metotlar ise özellikle yetiĢkin iskeletlerinde hem daha ucuz hem 

de daha hızlıdır (147,148).  

Adli antropolojide cinsiyet tespiti için hem morfolojik hem de metrik metotlar 

kullanılmaktadır. Morfolojik tekniklerde makroskopik olarak erkek ve kadın kemikleri 

arasındaki farklar incelenir. Popülasyondaki çeĢitliliklere rağmen bu farklar saptanabilirse 

cinsiyet tespitinde önemli avantajlar sunar. Örneğin pelvisteki subpubik açı kadın ve 

erkek arasında önemli farklar gösterir ve cinsiyet tespitinde yaklaĢık %95 oranında 

doğruluk payı vardır. Ancak tüm iskelet kemikleri cinsiyet tespiti için uygun değildir. Bu 

durum özellikle sadece boyutun incelendiği durumlarda ön plana çıkar (149).  

Cinsiyet tespitinde her kemik benzer cinsi dimorfizm göstermez. Ġskeletlerde 

cinsiyet tespiti yapılması için kullanılan kemiklerin baĢlıcaları Ģunlardır (2):  

1- Kafatası (glabella‟yı, processus mastoideus‟ları ve mandibula‟yı içeren), 

2- Pelvis (özellikle ischium−pubis kompleksi), 

3- Uzun kemikler (epifiz ve metafizi bulunanlar)'dir. 



58 

 

Morfolojik yöntemde en iyi sonuçları öncelikle pelvis ve cranium, sonra uzun 

kemikler, özellikle femur, humerus ve tibia vermektedir. Daha sonra kostalar, vertebralar, 

clavicula ile el ve ayak kemikleri kullanılır (145).  

EriĢkinlerde cinsiyet tespitindeki güvenirlilik oranı yaklaĢık olarak Ģu Ģekildedir: 

bütün iskelet %100, yalnız pelvis %95, yalnız kafatası %90, kafatası ve pelvis %98, uzun 

kemikler %80−90, uzun kemikler ve kafatası %90−95, uzun kemikler ve pelvis >%95 

(145).  

 

II. 5. a. Kafatası Kemiklerinden Cinsiyet Tespiti 

Kafataslarını inceleyerek cinsiyet ayırımı çalıĢmalarına morfolojik gözlemlerle 

baĢlanmıĢ, daha sonra metrik yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Doğru sonuçlar için öncelikle yaĢ 

ve gerekirse ırk tespiti gerekir (2).  

 

a-Morfolojik yöntemler 

Pelvisle birlikte kafatası da yüksek cinsi dimorfizm göstermektedir ve en çok 

çalıĢılan alandır. Erkek ve kadın arasındaki en temel fark, kadın kafatasının erkeğe göre 

daha küçük ve daha narin olmasıdır. Genel olarak kafatası, erkeklerde büyük ve ağır, 

kadınlarda küçük ve daha hafiftir. Bu özellikle frontal bölgede belirgindir (145,150,151).  

Basit morfolojik gözlemlerle yapılan incelemelerde orbita boĢlukları, altçene, 

apertura nasalis, os zygomaticum kemikleri, alın suturaları, damak, kafatabanı ve kemik 

çıkıntıları incelenir. Küçük bir kafatasının kadına, daha büyükçe olanının erkeğe ait 

olduğu kabul edilir. Kranial kapasite erkeklerde 200 cc daha fazladır. Kadında kafatası 

yuvarlakça olup kranial indeksin 2 ünite daha büyük olduğu dikkati çeker (2). Kranioti ve 

arkadaĢları (152) Yunan popülasyonuna ait iskeletlerin kafataslarından toplam 16 ölçü 

almıĢ ve bunları Amerika, Güney Afrika ve Girit arkeolojik popülasyonları ile 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Elde edilen sonuçlardan erkeklere ait ölçülerin kadınlardan daha 

büyük olduğu tespit edilmiĢtir. Tüm ölçüler arasında en dimografik olanı %82 tespit 

baĢarısıyla bizygomatic geniĢliktir. Yapılan 16 ölçüden stepwise yöntemiyle seçilen 5 

ölçüsü değerlendirmeye katıldığında bu oran %88,2‟ye kadar çıkmaktadır. 

Walker (153) da beyaz Amerikalı ve Ġngilizler üzerinde yaptığı kafatasından 

cinsiyet tespiti çalıĢmalarında orbit sınırları, glabella alanı, occipital bölgesi ve mastoid 

alan ile ilgili ölçüler kullanarak %88 kesinliğe sahip sonuçlara ulaĢmıĢtır. Bunların 

yanında glabella (154), foramen magnum, maksilla (155), mastoid alan (156,157) gibi 

kafatasının pek çok alanı üzerinde çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ancak, metrik analizler söz 
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konusu olduğunda kafatası ölçüleri cinsiyet tespiti için baĢarılı sonuçlar vermesine karĢın, 

eğer mevcutsa uzun kemikler daha fazla tercih edilmektedir. Çünkü kafatası 

incelemelerinde çok fazla ölçüm yapmak gerekmektedir. Oysa aynı ve belki de daha fazla 

doğruluk yüzdesine tek bir uzun kemik ölçüsüyle, örneğin sadece bir femur veya humerus 

baĢının çapıyla ulaĢılabilir (158).  

Kafatasının cinsiyetler arası farklılık gösteren genel karakteristikleri Ģu 

Ģekildedir (2,29,149,162,163): 

Mandibula: Kafatasının en dimorfik kemiğidir. Mandibula gerek morfolojik, 

gerek metrik anlamda kafatası kemikleri içinde en yaygın olarak kullanılanlardandır. 

Steyn ve ĠĢcan (158) Güney Afrikalı beyazlar üzerinde yaptıkları ölçümlerde, 

bizygomatic geniĢlik ve mandibula ölçümlerinden %80 doğruluk sağlamıĢlar, tüm yüz 

ölçümleri üzerinden ise %86'lık doğruluk oranıyla cinsiyet tespiti yapabilmiĢlerdir. 

Franklin ve arkadaĢları (159,160) Güney Afrikalı siyahların Zulu lokal popülasyonu 

üzerinde yaptıkları çalıĢmalarda mandibula ramus ve korpus uzunluklarının en iyi 

sonuçları verdiklerini tespit etmiĢtir. Mandibula‟dan aldıkları 7 ölçü için %57,5, 10 ölçü 

için %95'lik doğruluk oranları saptamıĢlardır. 9 mandibula ölçüsü kullandıklarında ise 

%84 doğruluk payıyla cinsiyet tespiti yapabilmiĢlerdir.  

Mandibula erkeklerde daha büyük ve kalındır, ağırlığı daha fazladır. Bu 

özellikler, symphysis‟de ve ramusun geniĢ olan inen bölümünde belirgindir. Erkeklerde 

gonion açısı 125°'nin altındadır, kondiller daha büyüktür. Corpus mandibulae‟nin 

symphysis bölgesi erkeklerde köĢeli, kadınlarda daha yuvarlakçadır. Erkeklerde ramus 

mandibula‟nın arka kenar çizgisi ile çiğneme düzleminin kesiĢtiği noktada bir dirsek 

(açılanma) vardır (161). Bu dirseğin olmaması ya da ramus arka kenarı ile çiğneme 

düzleminin kesiĢtiği noktanın altında ya da üstünde bulunması kadınlara özgü bir 

bulgudur. Sadece bu açılanma üzerinden %91−%99 arasında cinsiyet tespiti 

yapılabilmektedir (2,101,149).  

Kadınların çene kemikleri, erkeklerinkinden %10−30 oranında daha küçüktür ve 

kas izleri erkeklerde daha belirgindir (2,162).  

Apertura nasalis: erkeklerde daha yüksek ve dardır, kenarları köĢelidir, 

erkeklerin burun kemikleri daha büyüktür ve orta çizgi üzerinde belirgin bir açı yaparak 

buluĢurlar (2,163). 

Orbitalar: kadınlarda orbita dikey boyutu daha fazladır, Kadın ve erkek 

orbitalarının büyüklüğü önemli bir fark göstermez. Orbitalar erkeklerde köĢeli, kadınlarda 

yuvarlakçadır. Ancak, kadınlardaki yüz alanı erkeklerden daha az olduğu için, orbita 
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boĢlukları daha büyükmüĢ gibi bir izlenim verir (rölatif büyüklük farkı). Kadınlarda 

orbita kenarları daha keskin, erkeklerde ise daha künttür (2,163). 

Zigomatik kemikler: erkeklerde daha ağır, iri ve köĢeli, kadınlarda daha 

silindirik ve incedir (2,163).  

KaĢ kemerleri: Erkeklerde orta derecede ya da aĢırı çıkıntılı, daha ağır, 

kadınlarda ise silik bir yapı gösterir ve hafiftir (2,163). 

Glabella: büyük ve kaba glabella erkeklere özgüdür (2,163).  

Frontal sinüsler: Erkeklerde kadınlara göre daha büyüktür (2,163).  

Alın suturaları: kadınlarda daha yüksekte, düz, daha vertikal ve yuvarlakçadır; 

bu özellikler, çocuklardaki alın kemikleri yapısını andırır (2,163).  

Processus mastoideus: processus mastoideus erkeklerde belirgin biçimde 

büyüktür ve dıĢa dönüktür, kadınlarda ise daha küçük ve içe dönüktür. Crista 

supramastoidea, erkeklerde arcus zygomaticus ile devam eder, kadınlarda düz ve 

belirsizdir (2,163). 

Oksipital bölge: os occipitale kemik çizgileri ve protuberalis occipitalis 

externum erkeklerde daha belirgindir, kadınlarda ise daha düzdür. Condylus 

occipitalis‟ler erkeklerde daha büyüktür. Pars basilaris erkeklerde daha uzundur. Foramen 

magnum'un büyük ekseni erkeklerde daha uzundur, yüzölçümü ise erkeklerde > 963 

mm
2
, kadınlarda < 805 mm

2
 bulunur (2,163).  

Damak:  Erkeklerde daha büyük ve geniĢtir. Arkuslar erkeklerde U biçimindedir 

ve bu nisbi olarak daha uzun diĢ sıralanmasına neden olur, kadınlarda ise parabol 

Ģeklindedir bu da kadınlarda daha kısa diĢ sıralanmasına neden olur. Damak kubbesi 

erkeklerde daha yüksektir (2,163).  

DiĢler:   kadınlarda diĢler küçüktür, diĢ-alveol bağlantıları zayıftır. Kadın ve 

erkeklerde diĢ büyüklüğü farkı, kanin diĢlerinde belirgin (%5), azı diĢlerinde belirsizdir 

(%1). Kadınlarda diĢ ölçüleri çok çeĢitlilik gösterir bu da diĢe dayanan cinsiyet 

tespitlerinde zorluk yaratmaktadır (2,163).  

 

Matematiksel yöntemler  

 

Mandibuler kanin indeksi (MCI) 

15−21 yaĢlar arasındaki gençlerin cinsiyet tespitinde kullanılması önerilen bir 

yöntemdir. BaĢarı oranı ortalaması %86 olarak belirlenmiĢtir (164).  
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Altçene kaninleri, meziodistal kron boyutu büyüklüğü ile altçene kanin arkı 

geniĢliği açısından cinsiyet farkı gösterir; bu iki faktör erkeklerde kızlara oranla daha 

büyük değerlerdedir. Altçene kanin diĢlerinin bir baĢka özelliği de periodontal 

hastalıklardan ve çekimi gerektiren nedenlerden en az etkilenen diĢler olmalarıdır, 

travmalara en dayanıklı diĢlerdir. 

Mandibular kanin indeksi için kullanılan formül: 

MCI = mdg / mca 

mdg: altçene kanini meziodistal kron geniĢliği (mezial ve distal kenarlar 

arasındaki maksimum uzaklık)  

mca: altçene kanin arkı geniĢliği (sağ ve sol kaninlerin kesici yüzlerindeki en 

yüksek noktalar arasındaki uzaklık) 

Hindistan'da yapılan araĢtırmaların sonuçlarına göre:  

MCR<0,274 kadın 

MCI>0,274 erkek sonucu elde edilmiĢtir (164).  

 

Bilgisayar uygulamaları 

DağılmıĢ, parçalanmıĢ kafatası kalıntıları yardımı ile cinsiyet tespiti yapabilmek 

için geliĢtirilmiĢ bir yöntemde, kafatası tabanı üzerinde 9 ölçüm yapılması ve bunların 6 

regresyon formülüne uygulanması veya uygun bir bilgisayar programına girilmesi 

gerekmektedir (165).  

Bu iĢlemler sonrasında elde edilen veriler ile %71−90 oranında doğru cinsiyet 

tespiti yapılabildiği gösterilmiĢtir.  

 

Craniometric çalışmalar 

Morfolojik ve metrik sistemlerin birlikte uygulandığı bir yöntemdir. Juvenil ve 

senil yaĢ dönemleri dıĢında kalan bireylerin cinsiyet ayırımları için geliĢtirilmiĢ Keen 

yönteminde çeĢitli anatomik bölgeler incelenir (166). Morfolojik olarak incelenen 

anatomik bölgeler; kaĢ çıkıntıları, meatus acusticus externus, ve occipital kemikte kas 

izleridir. Metrik olarak ölçümü gereken anatomik bölgeler ise maksimum cranial 

uzunluk, yüz geniĢliği, fossa infratemporalis derinliği, processus mastoideus 

uzunluğudur. 

Bu çalıĢmalardan elde edilen 4 ölçüm toplanır, ortalamaları alınır ve SD 

hesaplanır. Bu iĢlemler sonucunda, "erkek bölgesi", "kadın bölgesi" ve "nötral bölge" 

olmak üzere 3 tür sayı grubu elde edilir. Her iki cinsiyet için en düĢük-en yüksek limitler 
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171,7−191,8 mm'dir.  

Erkek>186,  

Kadın<178.  

179−184 limitleri arasındaki değerler nötral belgede kabul edilir (166). 

 

Processus mastoides'un incelendiği yöntem  

Processus mastoideus'un vertikal düzlem ile olan açısal iliĢkisi cinsiyet 

ayırımında önemlidir (ġekil 14) (167):  

M (erkek) tipi: processus mastoideus'un ucu dikey yöndedir. Kafatası çizgisi, 

oluĢumun kafatasına yapıĢtığı yerin hemen üzerinde ve crista supramastoidea'nın altında 

bir konkavlık (çöküntü) yapar, 

N (nötral) tipi: processus mastoideus'un ucu dikey yöndedir. Kafatasının dıĢ sınır 

çizgisi düz bir profil verir. 

F (kadın) tipi: processus mastoideus'un ucu medial yöne dönüktür, kafatasının 

dıĢ sınırı düz ve konvekstir. 

Ayrıca, yere paralel bir düzleme kafatabanı üzerine konan bir kafatasında, 

kadınlarda condylus occipitalis‟ler bu düzlem ile temas ederken, erkeklerde ise processus 

mastoideus‟lar temas eder. 

 

           

ġekil 14. Processus mastoideus'un cinsiyet ayırımında yararlanılan özellikleri 

(167). 

 

Vertebralardan cinsiyet ayrımı yöntemleri 

Tüm ya da parçalanmıĢ S1 vertebranın eklem yüzeyleri ve vertebral foramen 

alanıyla ilgili ölçümlerin cinsiyet ayırımında kullanıldığı yöntemde 8 ölçüm 

yapılmaktadır (168,169):  
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II. 5. b. Pelvis Kemiklerinden Cinsiyet Tespiti 

EriĢkin bir insana ait pelvis kemiği yardımı ile cinsiyet tespiti yapılması en eski 

yöntemlerdendir. Kadın pelvislerinde belirlenen morfolojik farklılıkların en önemlisi 

östrojen hormonun pelvis üzerindeki geliĢimi arttırıcı etkisidir. Erkeklerde görülmeyen 

veya çok silik olan sulcus preauricularis kadınlarda derin bir oluk biçimindedir. 

 

Fetüs, yenidoğan ve çocuk pelvisleri 

Fetüs pelvis ölçümleri ile yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında, özellikle ilium 

önem kazanmaktadır. Bulunan indeks sonuçları ve pelvisin bütünü ele alınarak yapılan 

total uzunluk ölçümleri, diĢi fetüslerde, erkeklere oranla biraz büyük değerlerden oluĢur. 

Fetüs, yeni doğan ve 6 aylık çocuk pelvislerine en sık uygulanan inceleme yöntemi "iliac 

geniĢlik" in ölçümüdür; ilium kanatlarının sağ ve sol en uç noktaları arasındaki mesafenin 

ölçümü ve karĢılaĢtırılması ilkesine dayanır. Fetüslerde ve 6 aylığa kadar olan çocuklarda 

cinsiyet ayırımı için geliĢtirilmiĢ radyolojik yöntemlerden yararlanılabilir (29). 

 

Çocuklarda cinsiyet tespiti 

Pubertenin belirmesine dek çocuk iskeletlerinde cinsiyet tespiti oldukça güçtür. 

Tüm olumsuzluklara karĢın, 0−5 yaĢ grubundaki çocuklarda saptanan bazı verilerin 

değerlendirilmesiyle %70−90 arasında bir doğrulukla cinsiyet tespiti yapmak olasıdır 

(2,170,171).  

Mandibula: Çene ucu erkeklerde daha belirgindir. Kemik yüzeyinden dıĢa doğru 

hafifçe kabarıklıklar oluĢturan engebelere rastlanır. 

Mandibula diĢ kavsi: Çiğneme düzleminden bakıldığında, altçenenin biçimi kız 

çocuklarında V (parabolik), erkek çocuklarında U biçimini anımsatır. Bu görünümün en 

önemli nedeni, kaninlerin diĢ dizisi dıĢına doğru çıkıntı oluĢturmalarıdır. 

Gonion: tam karĢıdan bakılan bir altçenede gonion‟ların belirgin olması erkek 

lehine bir bulgudur. 

Incisura ischiadica major çukur açısı: iliuma ventral yüzden bakıldığında ön 

tarafı görülen incisura ischadica major çukur açısı >90 ise kız, <90 erkek çocuğu olarak 

düĢünülmelidir (ġekil 15 A). 

Incisura ischiadica major çukur derinliği: büyük siyatik çukur açısı ile yakından 

ilgili bir bulgudur. Ġncelenen kemik, crista iliaca ve acetabulum yere değecek Ģekilde bir 

masa üzerine konulur ve posterior yüzden incelenir. Spina iliaca posterior inferior ile 
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acetabulum arasında bir çukur görülür. Bu çukurun kız çocuklarında sığ, erkek 

çocuklarında derin olduğu belirlenir (ġekil 15 B). 

Crista iliaca kurvaturu: dorsal yüzeyi horizontal olarak tutulan iliumun tepeden 

incelenmesi sırasında, crista iliaca kurvaturu erkek çocuklarında belirgin S Ģeklindedir. 

Kız çocuklarında belirgin olmayan bir bulgudur (ġekil 15). 

 

 

ġekil 15. Çocuklarda büyük siyatik çukurun cinsiyetlere göre farklılıkları (170). 

 

Fetüslerin ve yenidoğanların iskelet kemiklerinden cinsiyet belirlenmesi için 

yapılan ve çoğunlukla ölçümlere dayanan matematiksel yöntemlerde yapılan ölçümler 

Ģunlardır; incisura ischiadica major geniĢlik ve derinliği ilium uzunluk ve geniĢliği, femur 

uzunluğudur (171). 

 

Erişkin pelvisi 

Kimliği tespit edilmemiĢ iskelet kalıntılarında cinsiyet tespiti için pelvis en çok 

kullanılan kemiklerdendir (150). Bu kemikler üzerinde hem morfolojik hemde metrik 

metotlar uygulanmaktadır. Morfolojik olarak pelvis iki innominate'in (os coxae‟nın) 

ortada sacrum ile bir araya gelmesinden oluĢur. Her innominate‟de ilium, ischium ve 

pubis olmak üzere üç kemiğin birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Kadın ve erkek pelvisleri 

arasındaki farklılıkların en önemli nedeni pelvisin kadında doğum, destekleme ve hareket 

etmek amaçlı, erkeklerde ise sadece destekleme ve hareket etmek amaçlı olmasıdır. Bu 

farklar, pelvisin pek çok parçasında görülebilir (ġekil 16,17) (149).  
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ġekil 16. Sağ innominate (os coxae) (172). 

 

                               

Erkek pelvisi                                                         Kadın pelvisi  

ġekil 17. EriĢkin kadın ve erkek pelvisleri (172). 

Pelvis kemiklerinin kadın ve erkekteki morfolojik özellikleri puberteden sonra 

belirir. Kadın ve erkek arasındaki morfolojik farklar tablo 10‟da verilmiĢtir.  
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   Tablo 10. Pelvis kemiklerinin cinsiyetlere göre morfolojik özellikleri. 

                                          Erkek                                                    Kadın 

1−Tüm pelvis                    Ağır, kaba, kas alanları belirgin          Daha az ağır, narin, 

Pelvis iç çevresi                Kalp Ģeklinde                                       Dairesel, eliptik 

Asıl pelvis                         Görece daha küçük                              Eğik, yüzeysel, geniĢ      

Foramen obturatum          Büyük, sıklıkla ovoid                           Küçük, üçgenimsi 

Acetabulum                      Büyük, laterale dönük                          Küçük, anterolaterale 

                                                                                                       dönük                 

2−Pubis 

Symphysis‟ler                  Yüksek,                                                 Alçak 

Subpubik açı                    V Ģeklinde                                             U Ģeklinde 

Ventral ark                       Ark yok                                                 Ark var 

Pubisin Ģekli                     Dar                                                        GeniĢ ve dikdörtgen 

Dorsal pubiste çukurlar    Yok                                                       Var 

Ramus ischiopubis           Hafif dıĢa dönük                                   Belirgin dıĢa dönük 

Sakroiliyak eklem            Büyük                                                   Küçük, eğik 

Postauriküler alan            Dar                                                        GeniĢ 

Ġlium 

Ġlium biçimi                     Yüksek, vertikal tarafa yönelmiĢ         Alçak Laterale dönük 

Ġncisura ischiadica major Küçükçe, kapalı, derin                         Büyükçe, geniĢ, yüzeysel  

Facies auricularis             Alçak                                                   Yüksek 

Sulcus preauricularis       Yok/ince oluk                                       Sıklıkla var, büyük,  

                                                                                                       halkasal çöküntü    

Sulcus postauricularis      Sık görülmez                                        Sıklıkla var keskin  

                                                                                                       Auricular yüzey  

                                                                                                       kenarındadır 

Tuberositas iliaca             Büyük, sivri değil                                 Küçük veya yok, sivri  

                                                                                                       veya çeĢitli  

Sacrum               

Biçimi                              Uzun, dar, eğimi eĢit                             Kısa, geniĢ, eğim S1−S2  

                                                                                                       ve S2−S5 arasında  

                                                                                                       dağılmıĢ  

Segment sayısı                 Sıklıkla 5 veya daha fazla                     5 adet  

Sacroiliac eklemlerin       Belirgin                                                 Belirsiz 

görünürlüğü (posterior yüzeyde) 

  (Krogman ve ĠĢcan 1986‟dan alınmıĢtır) (2). 

 

Pelvis kemiklerinin çeĢitli morfolojik özellikleri arasında en önemli olanlarından 

biri de pubis kemiklerinde cinsiyete özgü olarak saptanan bulgulardır. Pelviste cinsi 

dimorfizmi en yüksek olan kemik pubislerdir (ġekil 60). Kadınlarda pubis kolları 

erkeklere oranla daha uzundur. Bunun yanı sıra, subpubik açı kadınlarda daha geniĢtir. 

Bu açının geniĢliği "parmak deneyi" ile belirlenebilir: baĢparmak ve iĢaret parmağı 

birbirine bitiĢik konumdayken, iĢaret parmağının baĢparmak yüzü symphysis pubis‟in 

tüm yüzeyine yapıĢtırılır. BaĢparmak hareket ettirilir; erkek pubislerinde kalan boĢluk az 
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olacağından baĢparmağın hareketleri de kısıtlıdır, kadın pubislerinde ise baĢparmağın 

hareket edebilecek daha geniĢ bir alan bulduğu gözlenir (50).  

Phenice Metodu: Phenice cinsiyet farklılıklarında üç yapının incelenmesinin 

önemli olduğunu belirtmiĢtir. Bunlar ventral ark, subpubik konkavite ve ramus 

ischiopubis‟in medial görünümüdür (ġekil 18) (173).  

1- Ventral ark: Pubis kemiğinin ventral yüzünde bulunur, kemik kenarından 

hafifçe yüksek, pubis üst kısmından aĢağıya ramus pubis‟e uzanır. Pubisin ve ramus 

ischiopubis‟lerin vücudun ön tarafında oluĢturduğu bir köprüdür. Bu köprü kadınlarda 

öne doğru bir çıkıntı oluĢturur; bunun nedeni, kadınlardaki pubis cisminin daha büyük 

olmasıdır. Erkeklerde tür bir kabarıklık yoktur; kadınlara özgü olan bu bulgu 14 

yaĢlarında belirmeye baĢlar. Ventral ark çıkıntısı pubertede sekonder seks karakteri 

olarak belirir ve sadece kadınlarda bulunur (174).    

2- Subpubik konkavite: Yukarıda belirtilen parmak deneyiyle açıklanan 

özelliktir. Ġncelenen kemiğe dorsal yüzeyden bakıldığında daha belirgin olarak gözlenir. 

Subpubik açı kadınlarda daha geniĢtir, derin konkavite gösterir, erkeklerde subpubik 

bölgede konkavite yoktur (ġekil 19) (50).  

3- Ramus ischiopubis‟in medial yöndeki özellikleri: Üçüncü yapı ise ramus 

ischiopubis‟in medial görünümüdür. Kadınlarda bu bölge çizgi Ģeklinde veya çok dar bir 

yüzeydir, erkeklerde ise geniĢ ve düz alan Ģeklindedir. 

Bu yöntemle yapılan morfolojik incelemeler %96 ile %100 arasında güvenilir 

sonuçlar vermektedir. (2,50,173,174).  
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ġekil 18. Pubislerde cinsiyet farklılıkları (173). A−l: Kadın pubisinin ventral yüzeydeki 

ventral kemer. B−2: Erkek pubisinin ventral görünümde ince sırt. C−3: Kadın pubisinin 

dorsal tarafında subpubik konkavite görünümü ve ischio−pubic ramus. D: Erkek 

pubisinde dorsal görünüm ve ischio−pubic ramus. E−4: Kadın ischio−pubic ramusunun 

medial görünümündeki sırt. F−5: Erkek ischio−pubic ramusunun medial görünümündeki 

geniĢ taban.  

                  

         

       

 

ġekil 19. Pubis elemanlarının karĢılaĢtırılması Pubis cismi(A) kadında daha geniĢ, ventral 

ark (T) kadında oldukça belirgin, subpubik konkavlık kadında bir çember parçası, erkekte 

ise bir clips parçası biçimindedir (50).  
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BaĢka bir yöntemde, en önemli karakterlerin baĢında ventral ark, foramen 

obturatum ve acetabulum gelmektedir. Bu karakterler tek tek incelenebileceği gibi, ikisi 

ya da üçü birarada kullanılabilir. Ġkisinin ya da üçünün birarada kullanıldığı 

kombinasyonlarda %98 doğrulukta cinsiyet tespiti yapılabilir. En kullanılan 

kombinasyonlar (2):  

1- Subpubik açı + pubis biçimi + acetabulum 

2- Pubis biçimi + ventral ark + acetabulum 

olarak önerilmektedir. 

Pelvisin yanında coccyx ve sacrum ölçülerinden yararlanılarak cinsiyet tespiti 

çalıĢmaları yapılmaktadır. Steyn ve ĠĢcan‟ın (175) 97 erkek ve 95 kadından oluĢan 

modern Yunan iskeletlerinden alınan ölçülerle yaptıkları diskriminant fonksiyon analizi 

sonucuna göre yalnız coccyx kullanıldığında güvenirliği %79,7−%95,4 olarak 

saptanmıĢtır. Siyatik nokta üzerinden yapılan ölçümlerin ise güvenilmez olduğu tespit 

edilmiĢtir. Sacrum‟un ise yeterince dimorfik olmadığı (güvenirlik oranı %60,9), artiküler 

pelvisin de benzer sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Acetabulum çapı ise tek baĢına en 

dimorfik özelliğe sahiptir ve cinsiyet tespitinde baĢarı oranı %83,9‟dur. 

 

Sacro-iliac eklem 

Pelvisten cinsiyet tespitinde kullanılan bir baĢka yöntem de sacroiliac ekleminin 

incelenmesidir. Burada posterior ilium ve sacroiliac ekleminin bazı özelliklerinden 

yararlanılır. ĠĢcan ve Derrick'in (176) yaptıkları çalıĢmalarda sacroiliac eklem 

kullanılmıĢtır. Burada da üç bölge üzerinde durulmuĢtur, bu üç bölgenin cinsiyete göre 

anatomik değiĢkenlikleri dikkate alınır. Bu üç bölgenin özellikleri ise Ģöyledir (ġekil 62) 

(2,176):  

Tuberositas iliaca: bu anatomik alan, ligamentlerin kemiğe yapıĢtığı yüzeydir. 

Posterior ve superior konumda görülen bu tuberositas‟a m.spinae erector yapıĢır. 

Tuberositas‟a superior ve m. spinae erector‟un yapıĢtığı yere anterior konumdaki 

spinae‟ya m. quadratum lumborum yapıĢır. Kadınlarda çok değiĢken yapıdadır ve tümsek 

içermez. Erkeklerde tümsek Ģeklinde ve uniform biçimdedir. 

Fossa postauricularis: sacrum ve ilium‟un birbirine tam kaynaĢarak 

oluĢturdukları zaman görülebilir, intraosseoz bir çukurdur. Çoğunluğu uzun sacroiliac 

ligamanlardan oluĢan çok sayıdaki eklem bağının doldurduğu boĢluktur. Yapılan 

araĢtırmalar, fossa postauricularis‟in çok önemli bir yapı olduğunu göstermiĢtir. Bu 

boĢluk erkeklerde dar ve küçüktür. Bazen tuberositas iliaca‟nın üzerine yerleĢik ekstra 
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artiküler yüzey vardır. Kadınlarda ise bu boĢluk çok büyüktür. Auricular yüzey dıĢında 

bu iki kemik birbiryle temas etmez.  

Sulcus postauricularis: ikinci önemli yapı olan bu sulcus kadınlarda daha sık 

rastlanan bir anatomik yapıdır. Tuberositas iliaca ile posterior auricular yüzey arasında 

olup, posterior auricular yüzeye daha yakın konumdadır. Bu oluk, eklem yüzeyinin 

vertikal ramusundan baĢlar, horizontal ramus boyunca devam eder ve spina iliaca 

posterior inferior‟un hemen üzerinde sonlanır. Bu oluk erkeklerde çok nadir görülür. 

Ancak bu oluk auricular tepedeki çökme nedeniyle yaĢa bağlı olarak kaybolabilir 

(50,177).   

 

Pelvis kemiklerinde doğum travmalarına bağlı değişiklikler 

Her doğum travması, bir önceki kıkırdak zararlarına eklenir. Doğum sayısı 

arttıkça, pelvis eklemleri gevĢer, kemik dokusu içerisine doğru kıkırdak fıtıklaĢması 

geliĢir, kemik iliğinde fibrosis ve sklerotik kemik oluĢumu meydana gelir. Symphysis 

ekleminin dorsal yüzeyinde çukurlar ve boĢluklar oluĢur. Eklem yüzeyinin hemen altında 

geniĢ bir boĢluk meydana gelir; bu nedenle, symphysis pubis‟in arka yüzeyi sınırları 

düzensizdir. YaĢ ilerledikçe bu yapısal değiĢiklikler de silinir. Symphysis ekleminin 

ventral yüzeyi doğumlardan daha az etkilenir; hafifçe belirginleĢmiĢ eksostosa benzer 

yapılar meydana gelebilir. Sacroiliac eklemde transvers geniĢleme bulunabilir (2,178).  

 

Doğum sayısına göre pubis değişiklikleri 

Symphysis pubis‟in arka yüzünden yapılan incelemelerde saptanan bulgular 

Ģunlardır (ġekil 20) (2,178):  

0−Doğum yapmamıĢlarda ve erkeklerde, kasların yapıĢma yerleri yuvarlakça 

geniĢ alanlar biçimindedir; aĢağıya, symphysis pubis‟e doğru geliĢirler. 

I−Pubis ön bölümündeki kas yapıĢma alanlarında, 1−2 doğum yapmıĢ olanlarda, 

aralarında küçük çukurcukların bulunduğu keskin çıkıntılar vardır. 

II−Kas yapıĢma yerlerinde, 3−4 kez doğum yapmıĢ olanlarda, fazla kabarık 

olmayan eksostozlar ile arka yüzde transvers izler ve birkaç kanama çukurcuğu bulunur. 

III−BaĢlangıçta keskin çıkıntılar halindeki kas yapıĢma bölgeleri, 4−5 doğumdan 

sonra kalın ve kaba görünüm alır. Aralarındaki çukurlar derinleĢir. Kanama noktacıkları 

birleĢerek kistik boĢluklara dönüĢür. 



71 

 

IV−Kas yapıĢma yerlerinde multipl çıkıntılar ve eksostozların kaynaĢmasıyla, 

6−8 doğum yapmıĢ olanlarda kalın kabarıklıklar oluĢur. Arka yüzde, kistik boĢlukların 

birleĢmesiyle hemorajik bir kavite meydana gelir. 

Yukarıda tanımlanan bulgulara yaĢlılık, dejeneratif artrit, femoral herni ve 

kronik bacak ödemlerinde de rastlanabilmektedir. Doğum yapmamıĢlarda ve erkeklerde 

pubis yüzeyi düzgündür. Transvers kas izleri ve çukurcuklar yoktur. Symphysis 

kenarlarında görülebilen çıkıntılar ise yaĢlanmaya bağlıdır (178).  

 

 

 

ġekil 20. Pelvis kemiklerinde doğum travmasına bağlı değiĢiklikler (178).  

 

Sulcus preauricularis  

Doğum yapmamıĢ kadınlarda ve erkeklerdeki sulcus preauricularis 2−5 mm 

geniĢliğinde, kenarları genellikle düz (bazen hafif kıvrımlı), tabanı düz ve düzenlidir.  En 

az iki doğum yapanlarda kenarlar dalgalı görünüm alır, sulcus preauricularis yakınında 

sığ çukurlar meydana gelir. Bazı olgularda bu çukurların birbirleriyle birleĢtiği ve 5−7 

mm derinlik kazandığı görülebilir. Doğum sayısı arttıkça yan kenarların düzensizliği ve 

çevredeki çukurların belirginliği de artar. Ġleri sayılardaki doğumlarda incisura ischiadica 

major‟un üst kenarı ile auricula kenarı arasında 12 mm' den fazla derinliği olan bir oluk 

ortaya çıkar. Gerek pubis gerekse sulcus preauricularis incelemelerinde, kemik yüzeyinin 

bir kurĢun kalem ucunun geniĢ yüzeyi ile taranması, buradaki ayrıntıların daha iyi 

görülebilmesini sağlar (2,178).  
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Pelvis indeksleri 

Pelvis ölçümleri ve bunlarla yapılan iĢlemlerden elde edilen sonuçlara göre 

cinsiyet ayrımı yapılabilmektedir. Pelvis üzerinde yapılan metrik ölçümler de en az 

morfolojik çalıĢmalar kadar baĢarılı sonuçlar vermektedir. Bunun için kullanılan bazı 

indeksler vardır. Bu indeksler pelvis indeksi, cotylo-sciatic indeks, acetabulum-ilium 

indeksi, ischium-pubis indeksi (IPI), siyato-çentik indeksi (SOI), Schulter-Ellis indeksi 

(SEI, üçlü indeks), aetabulum/pubis indeksi (API), acetabulum çapı/tuberculum pubicum-

acetabulum kenarı indeksi (APAI), ischium-acetabulum yüksekliği/symphysis pubis-

acetabulum kenarı indeksi (IAPAI) olarak sayılabilir (2,179,180,181). 

Bu indeksler dıĢında da kullanılan pek çok hesaplama yöntemi vardır. Son 

yıllarda yapılan çalıĢmalar da yeni yöntemlerin bulunmasına sebep olmaktadır. Milne'nin 

(182) tüm pelvis, pubis, acetabulum ve siyatik üzerinden aldığı toplam 8 ölçüyle yaptığı 

çalıĢmalar sonucu %81.9 oranında cinsiyet tespiti baĢarısı elde etmiĢtir. Buna karĢın 

Isaac'ın (183) pelvisin sadece posterior yüzünden aldığı 8 ölçüyle yaptığı çalıĢmalar 

sonucu elde ettiği güvenirlik oranı %95‟tir. Nagesh ve arkadaĢları da (184) Güney 

Hindistan popülasyonu üzerinde acetabulum ve pubis indeksi kullanarak yaptıkları 

çalıĢma sonucunda erkekler için %81, kadınlar için %83 oranında cinsiyet tespiti 

yapılabilmiĢtir. 

 

Sacrum 

Cinsiyet ayırımı ile yapılan çalıĢmalarda, sacrum gövde−kanat indeksi (GKĠ) 

önemli bir yer tutmaktadır (ġekil 21) (185):  

 

GKĠ = x X 100/y  

x = gövdenin en dıĢ kenarı ile o bölgedeki kanadın en dıĢ kenarı arasındaki 

uzaklık. 

y = gövdenin iki dıĢ kenarı arasındaki uzaklık. 

 

 

ġekil 21. Sacrum boyutlarının ölçümü (185).  
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Buna göre, beyazlardaki veriler tablo 11‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo11. Beyaz erkek ve kadınlarda elde edilen GKĠ indeksleri. 

      Erkek        Kadın 

y 48,9±3,99 43,6±3,81 

x   37,0±4,74 40,0±3,93 

GKĠ 76,2±10,87     92,2±10,02 

       (Kimura 1982‟den alınmıĢtır) (185). 

 

II. 5. c. Ekstremite Kemikleriyle Cinsiyet Tespiti 

Kafatasının bulunamadığı iskeletlerde, cinsiyet tespiti için uzun kemiklerden 

birinin veya birkaçının, istatistiksel ve morfolojik analizleri kullanılabilir. Bu incelemeler 

sonucunda, erkeklere ait uzun kemiklerden elde edilen veriler, kadınlarınkine göre daha 

büyük sayılardan oluĢur. Uzun kemiklerde cinsiyete bağlı olarak beliren bu farklılaĢma, 

lokomotor sistemin aktivitesi ve büyüklüğü ile ortaya çıkar (2,50).  

Uzun kemikler üzerinde cinsiyet tespitine dair pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. 

Femur bunlar arasında en çok kullanılan kemiklerdendir. Sadece femur baĢından yapılan 

ölçümler sonucu yüksek güvenirliliğe sahip sonuçlar elde edilmiĢtir. Murphy'nin (186), 

Yeni Zelanda Polinezya iskelet kalıntılarında femur baĢı ölçümleri ile %80,9−%82,4 

oranında cinsiyet tespiti yapılabildiğini bildirmiĢtir. Purkait‟de (187) sadece femur baĢı 

üzerine yaptığı ölçümlerle %92,1 oranında cinsiyet tespiti yapmıĢtır. Cinsiyet tespiti 

oranlarının yüksek olması, kolay ulaĢılabilir ve oldukça dayanıklı bir kemik olması femur 

baĢının cinsiyet tespitinde önemini arttırmıĢtır. Femur baĢının yanında, femur‟un 

anteroposterior ve transvers çap ile diafiz ortası çevresinin ölçümleri de önemlidir. Ancak 

epifizlerden alınan sonuçlar diafizlere göre daha güvenilirdir. Aynı popülasyon içinde 

erkek femur baĢının vertikal ve transvers çapları kadın femur baĢının vertikal ve transvers 

çapından önemli ölçüde büyüktür.  

Femur‟dan cinsiyet tespitinde veriler, standardize edilmiĢ skalalardaki 

ortalamalarla karĢılaĢtırılarak cinsiyet tespiti yapılır (188−190). Femur ile birlikte tibia 

kullanıldığında elde edilen sonuçlar çok daha baĢarılıdır. Steyn ve ĠĢcan'ın (191) Güney 

Afrika popülasyonu üzerinde yaptıkları çalıĢmalarda 6 femur ve 7 tibia ölçüsü alınmıĢ ve 

%86−%91 arasında bir kesinlikle cinsiyet tespiti yapıldığı görülmüĢtür. Sadece femur 

distal geniĢliği ise neredeyse femur-tibia kombinasyonu kadar iyi sonuç vermiĢtir 

(%90,5−%91,4). Bir diğer çalıĢmada femur-tibia kombinasyonunun kadınlarda %98 gibi 

oldukça yüksek bir kesinlik derecesiyle cinsiyet tespitine imkân verdiği ve kadınlarda 

erkeklere göre daha belirleyici olduğu saptanmıĢtır (192). Yalnızca tibia ölçüleriyle 
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yapılan tespitlerde her iki cinsiyet için %94,9−%98,3 aralığında baĢarı sağlanırken bu 

oran kadınlar için %100 gibi yüksek bir orana ulaĢmaktadır (193).  

Uzun kemikler kullanılarak yapılan cinsiyet tespitlerinde üst ekstremiteler de iyi 

sonuçlar vermektedir (194). Sadece humerus üzerinde yapılan çalıĢmalarda beyazlar için 

%96, siyahlar için %95 kesinlikle cinsiyet tespiti yapılabilmektedir (195). Üst 

ekstremitenin diğer uzun kemikleri üzerinde yapılan çalıĢmalarda da benzer sonuçlar 

alınmıĢtır. Mail et al. (196) 143 kiĢinin humerus, ulna ve radius‟larının her birinden 

aldıkları üçer ölçüyle yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, toplam dokuz ölçüden 

%94,9 güvenirlilikle cinsiyet tespiti yapılabilmiĢtir. Sadece humerus kullanıldığında bu 

oran %93,2, ulna kullanıldığında ise %90,6‟dır. Bu sonuçlar yalnızca humerus‟un 

çalıĢılmasıyla elde edilen cinsiyet tespiti güvenirlik oranının, humerus‟un üst 

ekstremitenin diğer uzun kemikleri ile birlikte cinsiyet tespitinde kullanıldığı 

yöntemlerden elde edilen güvenirlik oranından daha yüksek olduğunu göstermiĢtir. 

Barrier ve L'Abbé'nin (197) Güney Afrika popülasyonuna ait iskeletlerin radius ve 

ulna‟ları üzerine yaptıkları çalıĢmada, radius‟tan alınan 9 ölçü ve ulna‟dan alınan 7 

ölçüyle %76−%86 baĢarıyla cinsiyet tespiti yapılabilmiĢtir. Türk popülasyonuyla yapılan 

çalıĢmalarda ise radius ve ulna ölçümlerinde %96 cinsiyet tespiti yapılabilmiĢtir (198). 

Ġskelete ait tüm kemiklerin bulunamadığı, olay yerinin hasar gördüğü durumlarda, uzun 

kemiklerin cinsiyet, yaĢ ve boy tespitinde güvenilir olarak kullanılabilmeleri önemli bir 

avantajdır. Goycki‟ye göre humerus distalinde fossa‟da bulunan olecranonper deliği %1-

3,7 oranında, sol humerus‟ta ve kadınlarda sık görülür (2).   

Bu kemiklerin dıĢında kostaların sternal ucu (2,199−201), sternum (202,203), el 

ve ayak kemikleri (204, 205) gibi kemiklerden de cinsiyet tespiti üzerine çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. 

Cinsiyet ayırımı için kullanılan uzun kemikler ve inceleme özellikleri aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Femur ve Tibia 

Femur‟dan yararlanarak geliĢtirilen cinsiyet tespiti, bu kemiğin belirli 

bölgelerinden alınan ölçümlerin sonuçlarıyla yapılır. Ölçüm bölgeleri ise, uzunluk, 

antero-posterior çap, distal en, çevre ölçüsü, transvers çaptır. Elde edilen veriler, 

standardize edilmiĢ skalalar üzerindeki ortalamalar ile karĢılaĢtırılarak, o iskeletin ait 

olduğu kiĢinin cinsiyeti tespit edilebilir. Bu yöntemin tek sakıncası, baĢvurulan skalaların 

17. yüzyıldan kalmıĢ iskelet serilerinde hazırlanmıĢ olması ve yüzyılımızın modern 
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toplumlarındaki kemik boyutlarının 17. yüzyıl insanlarına oranla biraz daha geliĢmiĢ 

bulunmasıdır (2).  

Tibia‟dan yararlanarak yapılacak cinsiyet tespiti çalıĢmasında ölçüm yapılacak 

bölgeler ise, uzunluk, anteroposterior çap (foramen nutrient düzeyinde), transvers çap, 

proksimal en, distal en, foramen nutrient hizasındaki çevre, en ince bölgenin çevresidir. 

Ġstatistiksel incelemeler sırasında baĢvurulan " farklılaĢtırma fonksiyonları"nın 4 

aĢaması vardır (206):  

Fonksiyon 1 (Fl): Femur ve tibia Ģaftı ölçümlerinin çok önemli olduğu aĢamadır. 

Femur‟da anteroposterior ve transvers çap ölçümleri ile diafiz ortası çevresinin ölçümü 

sonucuna dayanır. Tibia‟da, antero-posterior ve transvers çaplar ile foramen nutricium 

bölgesinde yapılan çevre ölçümleri cinsiyetlere göre belirgin farklılıklar gösterir; bu 

ölçümlerin sonuçları erkeklerde kadınlara oranla yüksektir. 

Fonksiyon 2 (F2): Femur ve tibia parçalarında, distal en ve diafiz ortası 

çevresinin ölçümleri. 

Fonksiyon 3 (F3): Tam femur‟da uzunluk, antero-posterior ve transvers çap, 

distal en, çevre, femur baĢı çapı ölçümleri. 

Fonksiyon 4 (F4): Tam tibia‟da uzunluk, proksimal epifiz geniĢliği, antero-

posterior ve transvers çaplar, foramen nutricium hizasından yapılan çevre ölçümü, tibia 

diafizinin en ince olduğu yerin çevresi ölçümleri. 

FarklılaĢtırma fonksiyonu (FF) sayısının bulunması için aĢağıdaki formül örneği 

uygulanır (206):  

FF = 0,12382 X TC + 0,11967 X FTÇ + 0,09198 X TapÇ – 17,77737 

TÇ: Tibia çevresi (mm), 

              FTÇ: Femur transvers çapı (mm), 

              TapÇ: Tibia antero-posterior çapı (mm) 

FF > 0 veya (+) ise, bulunan örnekler erkeğe, 

FF< 0 veya (−) ise, bulunan örnekler kadına aittir. 

Fl iĢlemleri ile elde edilen veriler, tibia ve femur yardımı ile cinsiyet tespitinde 

önemli rol oynarlar. Bu kemiklerin Ģaft çapları ırklara göre farklıklılar göstermektedir. Fl 

ve F2, tüm olarak bulunamamıĢ ve dağılmıĢ iskelet örneklerindeki femur ve tibia 

parçalarından cinsiyet tespiti için yararlı olabilmektedir. Biyolojik yapının korunması, 

yassı kemiklere oranla uzun kemiklerde daha iyidir. Bu nedenle, yangın, kaza, hayvanlar 

tarafından dağıtılmıĢ ve benzeri baĢka nedenlerle birbirinden ayrılmıĢ iskeletlerde Fl ve 

F2 oldukça yararlı sonuçlar sağlamaktadır (2,206).  
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Tüm bu iĢlemlerin sonucunda elde edilen veriler tatmin edici olmakla birlikte, 

ırk, genetik kazanımlar ve çevre gibi faktörlerden doğan farklılıkları unutmamak gerekir. 

Bunlar arasındaki çevre değiĢkeni içerisinde yer alan sosyoekonomik düzey ve beslenme 

ile bedensel aktiviteye bağlı farklıklılar, ender de olsa, yanılgılara neden olabilmektedir.  

Bu nedenle, aĢağıda belirtilen önerileri gözardı etmemek gerekir:  

1−Cinsiyet tespitinde, epifiz ölçümleri, diafiz ve uzunluk ölçümlerine göre daha 

güvenilir verilerdir, 

2−Kemik uzunluğu ve diafiz çapı, ırk ve çevre koĢullarından en fazla etkilenen 

verilerdir; bu ölçümlere fazlaca güvenilmemelidir (2,207). 

Bunların yanısıra collum femoris ile diafiz arasındaki açının ölçümü ve 

karĢılaĢtırılması ile cinsiyet tayini yapılmaktadır. Buna göre, erkeklerin %61'inde bu açı 

45°>, kadınların ise %71'inde 46°< 'tür (23).  

 

Femur uzunluk ölçümleri 

Yalnızca femurdaki çeĢitli anatomik bölgelerin ölçümüne dayanan baĢka bir 

yöntemdir; elde edilen sonuçların karĢılaĢtırması yapılır (Tablo 12) (2,206). 

 

Tablo 12. Femurdaki çeĢitli anatomik bölgelerin (mm) kadın ve erkek farkları. 

Ölçüm Erkek  Kadın    

Femur baĢı çapı >48,0 <44,0 

Bikondiler geniĢlik  >75,0 <70,0 

Uzunluk      > 450,0 < 400,0 

Diafiz (Ģaft) çevresi > 86,0 <77,0 

       (Krogman ve ĠĢcan 1986‟dan alınmıĢtır) (2). 

 

Femur kombine segment ölçümleri 

Bu yöntemin uygulamasında 3 ölçüm önem kazanmaktadır (207):  

1−Femur baĢının çapı: femur baĢının kumpas ile ölçülebilen maksimum çapıdır. 

2−Diafizin tam ortasının çevresi (diafiz çevresi): femurun tam ortalarına 

rastlayan diafiz çevresinin ölçümüdür.  

3−Distal epifiz geniĢliği (distal epifiz (epikondiler, bikondiler) geniĢliği): distal 

uçtaki epikondiller arasındaki maksimum uzaklığın ölçümüdür. 

Bu ölçümlerden yalnızca femur baĢı çapının ölçülmesiyle yapılan cinsiyet 

tespitlerindeki baĢarı oranı %83 olarak belirlenmiĢtir. Üç ölçümün birlikte kullanılması 

baĢarı oranını %92'lere çıkarır. Çinlilerin, beyazların ve zencilerin femur ölçümleri 

açısından yapılan cinsiyet tespitlerindeki doğruluk oranı karĢılaĢtırmalarında sarı ırkta 
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distal epifiz geniĢliğinin, beyazlarda ve zencilerde femur baĢı çapının, beyazlarda ise 

diafiz ortası çevre ölçümünün dimorfik olduğu belirlenmiĢtir (207). 

 

Tibia proksimal uç eklem yüzeyi ölçümleri 

Tibia proksimal ucunun eklem yüzeyinden yapılan 5 ölçümle, %95−100 

doğrulukta cinsiyet ayırımı yapılabilmektedir. Her ölçüm için bir regresyon analizi 

yapılarak 7 adet formül geliĢtirilmiĢtir (208).  

 

Öteki Uzun Kemikler 

Radius, humerus, fibula gibi öteki uzun kemiklerin uzunluk ölçümleri 

yardımıyla cinsiyet tespiti yapılabilmektedir (Tablo 13) (194). 

 

Tablo 13. Erkek ve kadınlarda Humerus, radius ve ulna uzunluk ölçümleri sonuçları.   

Uzunluk (mm) Erkek       Kadın 

Humerus  326±18        300±15  

Radius 243±11 220±11    

Ulna 276±12                                238±12 

    (Holman et al. 1991‟den alınmıĢtır) (194). 

 

Radius ve humerus başı ölçümleriyle cinsiyet tespiti 

Radius‟un proksimal ucunun (baĢının) maksimum ve minimum çap ölçümlerinin 

yapıldığı basit bir cinsiyet belirleme yöntemidir. BaĢarı oranları, tek baĢına sol radius 

ölçümleri yapıldığında %92, tek baĢına sağ radius ölçüleri yapıldığında %94'tür. Her iki 

radius‟un birlikte kullanıldığı uygulamalarda ise baĢarı oranı %96'yı bulmaktadır (209). 

Radius baĢ çapı ölçümlerine göre;  

1−Maksimum çap ölçümleri  < 21 mm ise kadın,  

2−Maksimum çap ölçümleri  > 24 mm ise erkek,  

3−Minimum çap ölçümleri   < 20 mm ise kadın,  

4−Minimum çap ölçümleri    > 23 mm ise erkek olarak belirlenir. 

Öte yandan, humerus baĢı vertikal çapı ortalamaları erkeklerde 49 mm, 

kadınlarda 44 mm, transvers çapı erkeklerde 45 mm kadınlarda 37 mm'dir (209). 

 

Kol kemiklerinin ölçümleriyle cinsiyet tespiti 

Bu yöntemde Ģu ölçümler alınır: humerus maksimum uzunluğu, humerus gövde 

ortası çevresi, humerus distal geniĢlik, radius maksimum geniĢlik, radius baĢ çevresi, 
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radius distal geniĢlik, ulna maksimum uzunluğu ve ulna distal geniĢliği. Bu ölçümlerden 

elde edilen ortalama ve ayırım sınırı değerleri ile cinsiyet tespiti yapılır (194).  

 

El ve ayak kemikleriyle cinsiyet belirlenmesi 

Küçük bir örnek grubunda çalıĢılarak geliĢtirilen bu yöntemde metakarplar ile 

birinci proksimal phalanks ölçümlerinden yararlanılmıĢtır; elde edilen sonuçların 

doğruluk oranı %74−94 arasında değiĢmektedir (210). El parmaklarından cinsiyet 

belirlemek için yapılan bir baĢka çalıĢmada elde edilen sonuçlar, toplumlar ve ırklar 

arasında farklar olduğunu göstermiĢtir. Her elde, kemik uzunlukları ile radioulnar ve 

dorsopalmar geniĢlikleri içeren 19 ölçüm yapılmaktadır. Yöntemde sağ ve sol el 

parmaklarının kemiklerinden elde edilen sonuçlar farklı çıkmıĢtır. Sağ el parmak 

kemiklerine göre doğruluk oranı düĢük, sol el parmak kemiklerinin doğrululuk oranı ise 

yüksek ve oranlar %89−94'e ulaĢmaktadır. Aynı çalıĢmada, ırk belirleme yönünden baĢarı 

oranı %80−98 olarak saptanmıĢtır (211). 

 

Talus ile cinsiyet belirlenmesi 

Lateral ve anteroposterior çekilmiĢ röntgen resimlerinde, uzunluk ve yükseklik 

ölçümlerinin yanı sıra tuber ve tuber plantar açı ile ön açı ölçümleri yapılmaktadır. BaĢarı 

oranı %84,4'tür (212).  

 

Cinsiyet tespitinde toraks kemikleri  

Kostalarda cinsiyet belirlenmesinde 3 anatomik ölçüm yapılarak bunlara ait 

sonuçlar değerlendirilir.  Ölçümü yapılacak anatomik alanlar Ģunlardır (2,199,213):  

1−Maksimum üst-alt mesafe (SI): kostanın her iki ucundaki en üst ve en alt 

kenarlar arasındaki uzaklık, 

2−Maksimum ön-arka geniĢlik (AP): kostanın ucunun ön ve arka yüzleri 

arasındaki mesafe, 

3−Maksimum çukur derinliği (PD): ölçülen kemiğin eklem yüzeyinin orta 

bölümündeki çöküntünün çapı en geniĢ yerinin maksimum derinliği. 

Türk toplumuna uygun olan formüllerin geliĢtirilmesi çalıĢmalarında maksimum 

çukur derinliğinin elde edilen sonuçlara etkisi olmadığı belirlenmiĢtir (214).  
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Sternum Radyolojik yöntem (Stewart−McCormick yöntemi) 

Manubrium sterni uzunluğunun (MSu) ve corpus sterni uzunluğunun (CSu) 

toplamı (MSu+CSu) ilkesine dayanır. Elde edilen sonuçlar oldukça güvenilir (%100) 

olarak nitelendirilmektedir.  

Kadın = MSu+CSu < 121 mm Erkek = MSu+CSu > 173 mm 

122−172 arası nötral bölge olarak kabul edilir (215).  

 

Kadın−Erkek Oranları 

Cinsiyetler arasındaki vücut oranları araĢtırıldığında, yukarıdaki inceleme 

yöntemlerinden de görüleceği gibi, kadınların vücut komponentleri erkeklere oranla, az 

miktarlarda da olsa küçük bulunur; kadınlarda, aynı yaĢ grubundaki erkeklere oranla, boy 

%6,5, oturma boyu %5,5, kol uzunluğu %8,5, kafa çevresi, yüksekliği ve geniĢliği %4, 

kafa uzunluğu %4,5, yüz geniĢliği %6 ve yüz yüksekliği %10 oranında daha küçüktür 

(29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

II. 6. Kemiklerden Boy Uzunluğu Hesaplanması  

 

Ġnsanlara ait iskelet kalıntıları bulunduğunda, yöneltilen soruların baĢında "bu 

kiĢinin hayattayken boyu ne kadardı ?" sorusu gelir. Bu tür soruları yanıtlayabilmek için 

insan kemikleriyle boy hesaplaması yapılarak, kimlik belirlenmesinde önemli olan veriler 

elde edilebilmektedir (2).  

Uzun kemik ölçümleri üzerine günümüzde de pek çok çalıĢma yapılmıĢ ve 

baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmalar sırasında 6 uzun kemiğin bir arada 

kullanılmasının yanı sıra uzun kemiklerin bir ya da bir kaçını kullanarak da boy tahmini 

analizleri yapılmıĢtır. Mendonca (216), Portekiz popülasyonunda yaptığı çalıĢmalarda 

20−59 yaĢ grubunda bulunan 200 iskeletin humerus ve femur maksimum uzunlukları ile 

segment ölçülerinden yararlanmıĢtır. Maksimum uzunluk ölçüleriyle yapılan 

değerlendirmelerde %95 gibi yüksek bir güvenirlik oranıyla boy tahmini yapılabilmiĢtir. 

Ancak segmentler üzerinden elde edilen sonuçlar bu yöntemin kullanılabilir olmadığını 

göstermiĢtir. 

Hauser ve arkadaĢları (190) çalıĢmalarında boy tahmini için yalnızca femur‟u 

kullanmıĢlardır. Adli kazılarda çıkarılan Polonya popülasyonuna ait 91 kadavranın taze 

kemikleri üzerinde yapılan analizler sonucunda ölü beden boyuyla femur arasında yakın 

korelasyon tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın pratik olarak önemli ölçüde anlamlı olduğu 

bulunmuĢtur. 

Üst ekstremiteler üzerine yapılan çalıĢmalar da bu konuda iyi sonuçlar 

vermektedir. Mail ve arkadaĢları (196) doku, tendon ve ligamentlerinden arındırılmıĢ kol 

kemiklerini kullanarak boy tahmini yapmıĢlardır. Münih ve Köln Anatomi Enstitüsü'nden 

gelen 143 örneğin humerus, radius ve ulna kemiklerinden toplam 9 ölçü alınmıĢtır. 

Regresyon analizinin sonuçlarına göre tüm radius ölçüleri kullanıldığında %94,93, 

humerusta %93,15 ve ulnada %90,58 oranında baĢarı sağlanmıĢtır. Bu 3 kemikten alınan 

tüm ölçüler değerlendirildiğinde ise boy tahmininin kesinlik oranı yaklaĢık %95'tir. Türk 

popülasyonu üzerine ön kol kemikleri kullanılarak yapılmıĢ boy tahmini çalıĢmaları da 

vardır (198).  

 Ġskelet kalıntılarından yapılan boy hesaplamalarında en iyi tahmin uzun 

kemiklerden yapılmasına karĢın diğer iskelet parçaları üzerinde de çalıĢmalar 

yapılmaktadır. El ve ayak kemikleri (216,217,218), metacarpal (219,220) calcaneus ve 

talus (221−223) baĢta olmak üzere, kafatası (224) ve patella (225) çalıĢılan diğer 

kemikler arasındadır. 
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Boy hesaplamaları yapılırken güvenirliliği yüksek tahminler için bazı olumsuz 

faktörlerin göz önüne alınması gerekir. Bunların baĢında popülasyonlar arasındaki farklar 

gelir. Kemiklerden elde edilecek ölçüler, materyalin ait olduğundan baĢka bir 

popülasyonla karĢılaĢtırıldığında hata payı olacağı dikkate alınmalıdır (226).  

 Bununla birlikte bebeklik döneminden itibaren kemikler sürekli büyüme 

göstereceği için her yaĢ döneminde eĢitliklerde değiĢmiĢ olacaktır. Bunun yanında 

yaĢlanmayla birlikte kemik kaybı artacağı için yapılacak analizlerde bu durumun dikkate 

alınması gerekir. Terry Koleksiyonu'nda femur, tibia ve humerus uzunlukları üzerinde 

yapılan araĢtırmalar her 20 yılda bir boyun yaklaĢık 1,2 cm azaldığını göstermiĢtir (227). 

Yine yapılan bazı çalıĢmalarda ölümden sonra kiĢinin boyunun yaklaĢık 2 cm kısaldığı 

tespit edilmiĢtir (216).  

Antropoloji çalıĢmalarında elde edilen boy tahmini çalıĢmalarının sonuçlarını 

etkileyen 2 önemli faktör vardır (29):  

l−Askerlik belgeleri, hastane dosyaları vb. resmi belgelerde geçen boy uzunluğu 

kayıtlarının kiĢiye özgü boy uzunluğundan farklı olması, 

2−KiĢiye özgü boy uzunluğu ile ilgili hiç bir kaydın bulunmaması 

Bu tür yanlıĢ ve eksik bilgiler nedeniyle antropolojik incelemeler sonucunda 

elde edilen boy tahminleri gerçek boy uzunluğundan farklı olabilmektedir. 

Boy uzunluğunun tespiti için geliĢtirilmiĢ çeĢitli yöntemlerin, değiĢik kullanım 

alanları açısından birbirlerine üstünlükleri bulunur; en önemli yöntemler Ģunlardır: 

1−Matematiksel yöntem,  

2−Anatomik yöntem, 

3−Eksik uzun kemiklerden yararlanılan yöntem, 

4−Somatometrik yöntem  

5−Fetüslerde ve çocuklarda boy uzunluğu hesaplama yöntemi. 

 

II. 6. a. Matematiksel yöntem 

Günümüzde en fazla kullanılan yöntemlerden biri olan matematiksel yöntemde, 

iskelet kalıntılarındaki uzun kemiklerin matematiksel regresyon katsayılarının da 

gözönüne alarak uygulanan boy uzunluğu hesaplama formülleri (eĢitlikleri) mevcuttur. 

Bu alandaki çalıĢmalar 19. yüzyıldan beri yapılmaktadır. Rollet 1888'de, 50 erkek ve 50 

kadın Fransız kadavrası üzerinde çalıĢmıĢtır. Yaptığı çalıĢmalar ile hem ölçüm metotları 

hem de boy tahmini için sonuç tabloları geliĢtirmiĢtir. Ölçümler önce ölümden 1 hafta 

sonra, yumuĢak dokular kemikten ayrıldıktan sonra, kemikler tazeyken yapılmıĢtır. 
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Ardından 8−10 ay sonra kemikler kuru olarak tekrar ölçülmüĢtür ve arada yaklaĢık 2 mm 

fark bulunmuĢtur. Böylelikle ölçümler kuru kemikten yapıldığında Rollet'in tabloları 

kullanılmadan önce, pratik olarak sonuçlara 2 mm ekleme yapılmıĢtır (190,228).  

Rollet‟in ardından, Pearson 1889 yılında Rollet'in verilerini kullanarak boy 

tahmini üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Bundan sonra da 1929'da Stevensen ve 1937‟de 

Breitinger tarafından yapılan çalıĢmalarda da Rollet ve Pearson'ın veri ve yöntemleri 

kullanılmıĢtır (2,228).  

Matematiksel yöntemin kurulması ve geliĢtirilmesinde önemli katkıları bulunan, 

hazırladıkları eĢitlikler zamanımızda da kullanılan Trotter ve Gleser (228−230), özellikle 

Amerikan toplumu üzerinde çalıĢmıĢlar ve bu toplumun değiĢik yapıdaki grupları 

arasında karsılaĢtırmalar yapmıĢlardır. Adli antropolojide önemli bir yeri olan bu 

çalıĢmaların ilkeleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Trotter ve Gleser eşitlikleri 

Matematiksel yöntemde kullanılan formüllerde, bir iskelet bölümünün canlı 

insandaki ve kadavradaki karĢılıkları bulunur. Trotter ve Gleser (228−230) tarafından, 

çoğu II. Dünya SavaĢı ve Kore SavaĢı‟nda ölmüĢ Amerikan askerleri ile, bir kısım sivil 

bireylere ait materyalin incelenmesiyle elde edilmiĢ formüller grubu "Trotter−Gleser 

eĢitlikleri" adını alır (Tablo 14 ve 15).  Bu eĢitliklerin kullanımı sırasında, bir veya birkaç 

uzun kemik ölçülür. Bulunan sayılar, Trotter−Gleser eĢitliklerindeki kemiklerle ilgili 

sayılarla karĢılaĢtırılarak, uygun ırk ve cinse ait veriler elde edilir . Bu eĢitliklere göre 

bulunan boy uzunluğu ve bunun standart sapması, canlıdaki boy uzunluğunun doğru bir 

biçimde hesaplanmasını sağlar. 

Trotter−Gleser eĢitlikleri, hedefe kestirmeden yönelen bir yöntemdir; uzun 

kemikleri ölçmeye yarayan özel bir masa (osteometrik aygıt) ve bir uzun kemik bu 

çalıĢmayı yapabilmek için yeterlidir. Prensip ise, ölçülen iskelet bölümünün yaĢayan 

kiĢilerdeki veya kadavradaki karĢıtı ile kıyaslanmasıdır. Osteometrik aygıt, üzerinde 

metrik bölümleri içeren yatay bir bölüm, buna dik sabit bir dayanma (destek) parçası, 

yatay bölüm üzerinde ve ona dik konumda hareketli bir parçadan oluĢur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Tablo 14. ABD askerlerinin uzun kemiklerinin uzunluğu yardımıyla boy ölçümünün 

(cm) ve standard hatanın (SE cm), ırk, cinsiyet ve durum açılarından Terry 

koleksiyonundaki örneklerle karĢılaĢtırılması. 

Erkek, canlı boyu (asker) Erkek kadavra boyu 

(Terry koleksiyonu) 

Kadın kadavra boyu (Terry 

Koleksiyonu) 

Beyaz 

 3,08 Hum  +70,45±4,05 3,10 Hum    +70,00±4,78 3,36 Hum    +60,47±4,45 

 3,78 Rad    +79,01±4,32 4,01Rad       +74,43±4,97 4,74 Rad     +57,43±4,24 

 3,70 Ulna   +74,05±4,32 3,81 Ulna     +72,40±4,99 4,27 Ulna    +60,26±4,30 

 2,42 Fem    +60,37±3,27 2,61 Fem     +53,76±3,69 2,48 Fem     +56,93±3,78 

 2,38Femm  +61,41±3,27 2,58 Femm  +54,79±3,69 2,47 Femm  +56,60±3,72 

2,52 Tibm  +78,62±3,37 2,79 Tibm   +70,81±4,13 2,90 Tibm   +64,03±3,66 

 2,60 Tib      +78,10±3,30 2,82 Tib      +72,62±4,15 2,95 Tib       +64,83±3,82 

2,68 Fib      +71,78±3,29 2,80 Fib      +67,09±4,17 2,93 Fib       +62,11±3,57 

Z e n c i 

3,26 Hum    +62,10±4,43 3,35 Hum    +60,75± 4,39 3,08 Hum     +67,17±4,25 

 3,42Rad      +81,56±4,30 3,78 Rad      +74,40±4,79 2,75 Rad      +97,01±5,05 

3,26 Ulna    +79,29± 4,42 3,63 Ulna     +71,66±4,96 3,31 Ulna     +77,88±4,83 

 2,14 Fem     +69,74±3,93 2,15 Fem     +72,69±4,47 2,30 Fem      +62,39±3,58 

2,11Femm   +70,35±3,94 2,11 Femm  +73,84±4,49 2,28 Femm   +62,26±3,41 

2,19Tibm     +86,02±3,78 2,60 Tibm    +73,23±4,02 2,45Tibm     +75,15±3,70 

 2,17Tib        +88,83±3,82 2,64 Tib       +74,66±4,05 2,48 Tib       +76,27±3,83 

 2,19 Fib       +85,65±4,08 2,68 Fib       +69,51±4,00 2,49 Fib        +73,40±3,80 

     (Trotter ve Gleser 1952‟den alınmıĢtır) (228). 

 

Tablo 15. Amerikalı beyazlarda, 18−30 yaĢ grubunda, uzun kemiklerden canlı boy 

uzunluğunun hesaplanmasında kullanılan eĢitlikler (cm)   

Erkek                                                                Kadın 

3,08 H+70,45±4,05                                     3,36 H+57,97±4,45 

3,78 R+79,01±4,32                                     4,74 R+54,93±4,24 

3,70 U+74,05±4,32                                     4,27 U+57,76±4,30 

2,38 Fm+61,41±3,27                                   2,47Fm+54,10±3,72 

2,52 Tm+78,62±3,37                                   2,90 Tm+61,53±3,66 

2,68 F+71,78±3,29                                      2,93 F+59,61±3,57 

1,30 (Fm+Tm)+63,29±2,99                        1,39 (Fm+Tm)+53,20±3,55 

1,42 Fm+1,24 Tm+59,88±2,99                   1,48 Fm+1,28 Tm+53,07±3,55 

0,93 H+1,94 Tm+69,30±3,26                     1,35 H+1,95 Tm+52,77±3,67 

0,27 H+1,32 Fm+1,16 Tm+58,57±2,99      0,68 H+1,17Fm+1,15Tm+ 50,12±3,51 

     (Trotter ve Gleser 1952‟den alınmıĢtır) .(228) 

 

Trotter−Gleser formüllerine uygun uzun kemik ölçümleri Hrdlicka, Martin ve 

Krogman yöntemlerinin uygulanmasıyla yapılır. Bu ölçümlerin yapılması Ģu Ģekilde olur 

(2): 
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Humerus ölçümü (maksimum uzunluk): Humerus baĢı osteometrik aygıtın 

hareketli parçasına dayanır, bir el ile sabitleĢtirilir. Aygıtın hareketli kısmı, kemiğin distal 

ucu destek parçasına temas edene dek, öteki elin yardımıyla itilir. Bu sırada humerus 

aĢağı−yukarı ve sağa−sola hafifçe oynatılır; bu iĢlem, maksimum uzunluk (en yüksek 

değer) elde edilinceye kadar sürdürülür. 

Radius ölçümü (maksimum uzunluk): Humerustaki gibi uygulanır. 

Ulna ölçümü (maksimum uzunluk): Humerustaki gibi uygulanır. 

Femur ölçümü (kondillerarası uzunluk ölçümü): Her iki kondil osteometrik 

aygıtın destek bölümüne dayanır; aygıtın hareketli ucu femurun distal ucuna doğru 

itilerek ölçüm iĢlemi tamamlanır. 

Femur ölçümü (maksimum uzunluk ölçümü; Femur m; Fm): Femurun 

medial kondili osteometrik aygıtın destek bölümüne dayanır. Aygıtın hareketli ucu, femur 

alt ucuna doğru itilerek maksimum femur uzunluğu (Fm) ölçülür. 

Tibia ölçümü (Maksimum uzunluk ölçümü ( Tibia m; Tm ): Tibianın malleol 

ucu osteometrik aygıtın destek bölümüne dayanır. Tibia, dorsal yüzeyi üzerine yatırılır. 

Böylece, tibianın uzun ekseni, osteometrik aygıtın uzun eksenine paralel hale getirilmiĢ 

olur. Daha sonra, aygıtın hareketli bölümü tibia lateral kondilinin lateral yarısındaki en 

çıkıntılı yere dayanır. Trotter ve Gleser‟in (228−230) yaptıkları ölçümlerde malleolü 

ölçüm dıĢında bıraktıkları belirlenmiĢ ve daha sonra yapılan araĢtırmalarla bu eksiklik 

giderilerek yeni formüller oluĢturulmuĢtur. Trotter−Gleser'in Tablo 38'deki tibia 

formülleri kullanılacaksa malleol ölçüm alanı dıĢında bırakılmalı, malleol de ölçüm alanı 

içerisine alınacaksa Jantz ve ark. (231,232)'nın geliĢtirdikleri yeni formüllerden 

yararlanılmalıdır. 

Tibia ölçümü (basit uzunluk ölçümü): Lateral kondilin eklem yüzeyinin ortası 

ile inferior eklem yüzeyinin ortası arasındaki mesafe ölçülerek yapılır. 

Fibula ölçümü (maksimum uzunluk): Humerustaki gibi uygulanır.  

 

Yapılan bu ölçümlerden elde edilen sonuçların formüllere (eĢitliklere) 

uygulanması ve elde edilen sonuçların karĢılaĢtırılması aĢamasında, her yaĢ, cins ve 

ırktan yapılan boy hesaplamalarında en uygun kemiklerin femur, tibia ve fibula olduğu 

tespit edilmiĢtir. Trotter ve Gleser (230), Amerikan askerlerinden elde ettikleri veriler ile 

Terry koleksiyonundaki kadavra boyları üzerinde yaptıkları çalıĢmaların sonuçlarını 

kıyaslamıĢlardır. Yazarlara göre  her türlü Trotter−Gleser formülünde yaĢlanmaya ait 
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olumsuz etkileri gidermek amacıyla, 30 yaĢından sonraki her yıl için sonuç sayısından 

0,06 cm eksiltilmeli ve  

Sonuç−[(yaĢ−30) X 0,06] formülü uygulanmalıdır (230). 

 

Femur m yardımıyla uzun kemiklerin boylarının hesaplanması 

Herhangi bir uzun kemiğin boyu bilindiğinde öteki uzun kemiklerin de boyları 

hesaplanabilmektedir. Bu çalıĢmanın yararı, birden fazla kiĢilere ait ve dağılarak birbirine 

karıĢmıĢ halde bulunan iskelet parçalarının olabildiğince tasnifinde ve birleĢtirilmesinde 

görülmektedir. Öte yandan, toplumlararası sayısal karĢılaĢtırmalar yapılabilmesinde 

önemli katkılar sağlamaktadır. Bu tür kıyaslamalar sırasında femur/tibia veya 

Radius/humerus oranlarının kıyaslanması da kullanılan yöntemlerdendir. 

Femur/tibia oranının tibia lehinde olması ve bireylerin ortalama %85'inde 

tibianın daha uzun bulunması, uzun boylu toplumlarda görülen önemli özelliklerden 

biridir. Bu toplumlarda, ayrıca, önkol uzunluğunun humerustan fazla olduğu görülür (29). 

 

Toplumlararası varyasyonlar ve karşılaşılan bazı zorluklar 

Uzun kemiklerin yardımıyla boy uzunluğunun hesaplanması için elde edilmiĢ 

formüllerin büyük bölümü, üzerinde çalıĢılmıĢ olan toplumların özelliklerini 

içermektedir. Bu nedenle, herhangi bir topluma ait bireylerin iskeletlerine ait verilerin, 

baĢka bir toplum üzerinde çalıĢılarak hazırlanmıĢ olan formüllere uygulanmasıyla elde 

edilecek sonuçlarda, belirli bir hatanın yapıldığı daha baĢtan kabul edilmelidir. Bunu 

önlemek için, her toplum için kullanılabilecek özellikte "genel formüller" geliĢtirilmiĢtir 

(229).  

ÇeĢitli toplumlar üzerinde yapılan bu tür formül hazırlama çalıĢmalarında 

karĢılaĢılan zorlukların baĢında, incelenen örnek sayısının azlığı gelmektedir. Örnek 

sayısı azaldıkça standart hata spektrumu geniĢlemekte ve böylece elde edilen sayıların 

kabul edilebilirlik oranları düĢmektedir. 

KarĢılaĢılan ikinci zorluk, incelenen materyalin kadavra örneklemelerinin her 

zaman yapılamamasıdır. Kadavra örneklemelerinin yapılamadığı çalıĢmalarla hazırlanan 

formüllerin sonuçları güvenilir olarak kabul edilmemektedir. 

Üçüncü zorluk ise, kadavra üzerinde yapılan ölçümlerin canlıdaki boyutlara 

dönüĢtürülmesi zorluğundan kaynaklanmaktadır. Bu zorluğu aĢabilen Trotter ve Gleser 

(229), 1958 yılında yaptıkları çalıĢmada, Kore SavaĢı'na katılan Amerikan askerlerinin 

canlı iken ve sabit kurallara uygun biçimde ölçülmüĢ boy uzunluklarını, öldükleri 
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sıradaki boy uzunlukları ile karĢılaĢtırmıĢlardır. Daha sonra aynı kiĢilerin iskeletlerinden 

de yararlanarak çalıĢmalarını tamamlayan araĢtırmacıların ortaya koydukları 

Trotter−Gleser formülleri, bu nedenle büyük değer taĢımaktadır. 

Sonuncu faktör, yaĢ faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Biyolojik yaĢı tahmin 

edilemeyen bir iskelet yardımıyla gerçeğe yakın boy uzunluğunun hesaplanması mümkün 

olmamaktadır. 

Jantz ve ark. (231−233), aynı iskelet koleksiyonu üzerinde yaptıkları test 

uygulamalarında Trotter ve Gleser'in ölçümlerinden elde edilen sonuçlardan farklı veriler 

elde etmiĢlerdir. Bu çeliĢkinin nedeni olarak, Trotter ve Gleser (228−230)'in tibia 

uzunluklarının ölçümü sırasında malleol çıkıntısının ölçüm alanı dıĢında bırakıldığı 

gösterilmiĢtir. Bu iĢleme bağlı olarak tibiaların 10−12 mm kısa ölçüldüğü belirlenmiĢ, 

boy uzunluklarının da olduğundan 2,5−3 cm kısa hesaplandığı ortaya çıkmıĢtır. 

Trotter−Gleser formüllerinin kullanılabilmesi için tibia ölçümü sırasında malleol 

çıkıntısını ölçüm alanı dıĢında bırakmak gerekir. Malleol çıkıntısının tibia ölçümlerine 

dahil edildiği iĢlemlerde Jantz ve ark. (231, 232)'nın geliĢtirdiği formüller kullanılmalıdır: 

 

Boy uzunluğu = 2,47 Fem+54,74±3,72  

Boy uzunluğu = 2,90 Tib+59,24±3,66 

 

Yaşlılığa bağlı boy kaybını düzeltme işlemleri 

45 yaĢlarında baĢlayan ve yaĢ ilerledikçe hızlanan fizyolojik atrofi sonrasında 

ortaya çıkan boy kısalmasının, matematiksel yöntemle yapılan boy hesaplamalarında 

gözardı edilmemesi gerekir. Trotter ve Gleser (230)'in bu amaçla yaptıkları iĢlem yetersiz 

bulunarak yeni yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemlerden biri de Galoway (234) 

tarafından geliĢtirilen Galloway yöntemidir. Galloway bu yöntemde 45 yaĢın üzerindeki 

her yıl için, ölçülen boy uzunluğundan 0,16 cm eksiltmeyi önerir. Buna göre formül:    

Boy kaybı (cm) = 0,16X(yaĢ−45)  

DüzeltilmiĢ (canlı) boy = ölçülen boy−boy kaybı‟dır. 

 

Yukarıdaki öneriyi abartılmıĢ olarak niteleyen Giles (235) dekadlara göre daha 

kaba bir iĢlem önerir. Buna göre: DüzeltilmiĢ (canlı) boy = ölçülen boy−boy kaybı 

iĢleminde aĢağıdaki sayıları ortalama boy kaybı olarak önermektedir: 

 

Erkekler için: 40−49 = 0; 50−59 = −4; 60−69 = −12; 70−79 = −22; 80−89 = −36 cm 
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Kadınlar için: 40−49 = 0; 50−59 = 0;  60−69 = −7;   70−79 = −20; 80−89 = −38 cm. 

 

Matematiksel yöntemde, uzun kemiklerin yardımıyla boy uzunluğu 

hesaplanmasında etkili olan baĢlıca faktörler arasında en önemli olanları Ģunlardır (2,33); 

cinsiyet, yaĢ, ırk, sosyoekonomik durum, miadında doğmuĢ olmak/olmamak. 

1−Cinsiyet: Her toplumda erkek ve kadınlar arasında bir boy farkının bulunduğu 

bilinmektedir. Buna göre, cinsiyet tespiti yapılmadan önce hesaplanacak boy uzunluğu 

değerlerinde bazı sapmaların olabileceği unutulmamalıdır. 

2−YaĢ: YaĢlanma ile kemiklerde görülen ve belirli sınırlar içerisinde fizyolojik 

olarak kabul edilen atrofiler nedeniyle, gerçek boy uzunluğunun tespitinde iskeletin ait 

olduğu bireyin yaĢının tespitini öncelikli iĢlemler arasında saymak gerekmektedir. Trotter 

ve Gleser, 30 yaĢını aĢkın kiĢiler ile ilgili çalıĢmalarda formüllerden elde edilen sonuç 

sayılarından, her yıl için 0,06 cm'lik bir miktarın düĢürülmesini önermektedirler. 

Genelde, bir bireyde 60 yaĢını aĢtıktan sonra ortalama 1,77 cm' lik bir boy kısalmasının 

olduğu kabul edilir. 

3−Irk: Farklı ırklardan bireylerin oluĢturduğu toplumlarda önem kazanan bir 

faktördür. Örneğin, ABD'li zencilerdeki uzun kemiklerin boy ortalamaları, beyazların 

uzun kemiklerine oranla daha fazladır. Bu faktörün etkisiyle, zenci erkeklerin boyları, 

beyaz erkeklerin boylarından daha uzun olarak bulunur. Zenci erkeklerin kendi aralarında 

bile belirgin farklılıklar görülebilmektedir. Öte yandan, zenci kadınlar ile beyaz kadınlar 

arasında ve zenci kadınların kendi aralarında bu kadar belirgin bir farklılık göze 

çarpmamaktadır. 

Bu özellik nedeniyle ortaya ilginç bir soru çıkmaktadır: aynı tibia ve femur 

uzunluğuna sahip olduğu halde, hangi ırk veya cinste boy daha uzundur? Bu sorunun tek 

doğru yanıtı oldukça karmaĢık lineer regresyon eĢitlikleri ile elde edilebilmektedir. Bu 

nedenle, pratikte, belirli bir düzende hazırlanmıĢ bağımlı değiĢkenler içerisindeki 

ortalama ölçümler ele alınmalıdır. Bu iĢlemler, incelenen örneklerin karĢılaĢtırılmasının 

mümkün olabileceği değiĢkenlerin varlığıyla yapılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, 

bir toplumun ortalama değerlerini hesaplayabilecek cetvellerin ve formüllerin 

hazırlanabilmesi için eldeki örnek çok fazla olması gerekmektedir. 

4−Sosyoekonomik durum: Bir toplumun genel ve incelenen kiĢinin bireysel 

sosyoekonomik durumu, kemik geliĢimini etkileyen önemli faktörlerdendir. Belirli boy 

standartlarına sahip bir toplumda çok kısa boylu birinin uzun kemikleriyle kimlik 

tespitinin yapılmasına çalıĢılırken, çeĢitli morfolojik yöntemlerden de yararlanarak bu 
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kiĢideki bir malnütrisyonu göstermek ve böylece standartlar dıĢına çıkan bir boy 

kısalığının açıklamasını yapmak mümkün olabilmektedir. Ayrıca, bu amaçla yapılan 

çalıĢmalar sırasında hazırlanmıĢ olan bazı formüllerle, iskeleti bulunan bireyin canlı 

ağırlığı hesaplanabilir (33):  

Canlı ağırlık (g) = 0,024 (iskeletin tümü−kuru)+50,593±20,1  

Canlı ağırlık (g) = 0,233 (femur−kuru)+57,385±22,2 

 

Bu iĢlemle, her toplumdan bireylerin iskeletleri incelenirken, yaklaĢık ağırlıkları 

da hesaplanabilmekte ve kimlik tespiti için önemli verilerden biri daha elde edilmektedir. 

5−Miadında doğmuĢ olmak/olmamak: Miadında doğmuĢ olan kiĢilerin kemik 

geliĢimleri de normal koĢullar içerisinde meydana gelmiĢ ise, o topluma özgü standartlara 

uygun formüllerle yapılacak hesaplamaların sonuçları da gerçeğe en yakın veriler 

olacaktır. Ancak, miadından önce doğmuĢ olma faktörünün, bu standard formüllerin 

uygulanmasıyla elde edilecek veriler üzerindeki etkileri konusunda yapılmıĢ bir çalıĢma 

yoktur. AraĢtırıcılar, bunu yalnızca etkili bir faktör olarak tanımlamakla yetinmektedir. 

Benzer biçimde, cücelik ya da boy kısalığı ile özellik gösteren bazı sendromlarda da, 

uzun kemiklerde meydana gelmiĢ olan geliĢim bozuklukları nedeniyle, doğru bir boy 

hesaplamasının yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. 

 

II. 6. b. Anatomik Yöntem 

 

Fully Tekniği 

Boy hesaplamalarında matematiksel yöntemin yanında anatomik yöntem de 

kullanılır. Fully'nin 102 yetiĢkin erkek iskeleti üzerinde yaptığı incelemelerle geliĢtirdiği 

bu metot, kafatasından ayak kemiğine iskelet parçalarının ölçümlerinin birbirine 

eklenmesiyle vücudun bir anlamda yeniden inĢasına dayanır. Bu yöntemde, iskeletin 

büyük bir bölümünün elde edilmiĢ olması gereklidir. Masa üzerinde, anatomik durumuna 

getirilen materyalin, kıkırdak ve eklem yerleri yapıĢtırıcı macunlar kullanılarak restore 

edilir; bütünlüğü sağlanan iskeletin uzunluğu ölçülerek, kiĢinin hayatta iken boyunun ne 

kadar olduğu hesaplanır . Pek çok araĢtırmacı bu yöntemin yaĢayan boya en yakın 

tahmini verdiğini düĢünmektedir (244). Ölçümler bir araya getirildiğinde yumuĢak 

dokuların yerini tutacak bir düzeltme faktörü etkilenir. Bu yöntem hem adli, hem de 

arkeolojik vakalarda uygulanabilirliği olan bir yöntemdir (29,236). Fully kendi tekniği ile 

aynı iskelet örneklerini kullanan Rollet (1889) ve Manouvrier‟in (1892) uzun 
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kemiklerden regresyon analizi formüllerini karĢılaĢtırmıĢtır. Rollet ve Manouvrier‟in boy 

tahminleri ile kiĢilerin gerçek boyları arasında 90 mm‟lik bir fark bulunmuĢken, Fully 

anatomik yönteminde aradaki fark 35 mm'yi geçmemektedir (236).  

Fully'nin anatomik tekniği için iskeletin hemen hemen tüm parçaları 

gerekmektedir. Ancak iskeletler her zaman bütün olarak bulunamadığı için gerek adli 

gerekse arkeolojik olaylarda çok kullanıĢlı olmamaktadır. Bundan dolayı daha az sayıda 

materyale ihtiyaç duyulan regresyon analizinin uygulandığı teknikler günümüzde daha 

çok tercih edilmektedir. 

Bu yöntemin değiĢik bir modifikasyonunda, iskeletin bütünleĢtirilmesine gerek 

duyulmamaktadır (Fully modifikasyonu); iskelet bölümleri ölçülür ve sonra yumuĢak 

dokuları iĢleme sokan bir düzeltme faktörü eklenerek sonuçlar elde edilir (2,29).  

Fully modifikasyonunun uygulanabilmesi için aĢağıdaki ölçümlerin yapılması 

gerekir (ġekil 22): 

1−Basi−bregmatik yükseklik (ġekil 68, 1−AB). 

2−C2−S1 arasındaki her vertebranın maksimum anterior yüksekliği (ġekil 22, 

2−AB). 

3−Femur'un kondillerarası uzunluğu (ġekil 22, 3−AB). 

4−Tibia'nın kondillerarası uzunluğu (ġekil 22, 4−AB). 

5−Talus ve calcaneus‟un eklemleĢmiĢ durumdaki yüksekliği (ġekil 22, 5−AB). 

Bu ölçümlerden elde edilen sayıların toplamı "iskelet uzunluğu" adını alır. 

Ġskelet uzunluğu ölçümleri yapıldıktan sonra, yumuĢak dokuları iĢleme sokan bir 

düzeltme faktörü eklenerek hesaplama bitirilir. Düzeltme faktörleri (DF) ve kullanım 

alanları aĢağıda verilmiĢtir:  

153,5        >             için 10,0 cm                                                                                                                       

153,6−165,4 cm      için 10,5 cm                     

165,5 cm <              için 11,5 cm 

ilgili formüle uygulandıklarında 

Boy (cm) = iskelet uzunluğu + DF±2,015  

elde edilir. Fully modifikasyonunda iskeletin birleĢtirilmesi gerekmediği için 

uygulanabilirliği daha kolaydır; bu nedenle laboratuar dıĢındaki incelemelerde de 

kullanılabilir. 
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 ġekil 22. Anatomik yöntem uygulamasında yapılacak ölçümler (29). 

 

BaĢka bir modifikasyonda, yalnızca tibia uzunluğunun ve 5 adet lumbar 

vertebranın yüksekliklerinin bilinmesi anatomik yöntemle boy uzunluğunun 

hesaplanmasında yeterli olabilmektedir. Bu modifikasyonun uygulanması sırasında kayıp 

lumbar vertebralar olabilir. Kayıp vertebraların gerçeğe en yakın boylarının 

hesaplanabilmesi için matematiksel iĢlemler geliĢtirilmiĢ ya da vertebraların ortalama 

uzunluklarını tek tek belirten skalalar oluĢturulmuĢtur (2,29):  

Öte yandan, yaĢlanmaya bağlı etkilerin hesaplanabilmesi için Trotter ve Gleser 

(228−230), Galloway (234) ya da Giles (235)'ın önerdiği iĢlemlerin de yapılması gerekir. 

Fully modifikasyonun uygulanabilmesi için çok sayıda kemiğe gereksinim 

vardır; bu zorunluluk, anatomik yöntemin en önemli sakıncasıdır ve adli araĢtırmalardaki 

kullanım alanını daraltmaktadır. Ancak, uygulanan yöntemler arasında, her toplumda 

doğruya en yakın sonuçları anatomik yöntem vermektedir. Anatomik yöntemdeki 

iĢlemlerde kullanılan kemikler arasında en doğru sonuçlar, femur incelenmesiyle elde 

edilmektedir. 
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II. 6. c. Eksik Uzun Kemiklerden Boy Uzunluğu Hesaplama 

Bir bölümü kopmuĢ ve kaybolmuĢ uzun kemikler, Adli antropolojinin 

karĢılaĢtığı sorunlardan biridir. Böyle kemikler ile kiĢinin yaĢarken sahip olduğu boy 

uzunluğunun hesaplanması gerekebilir. Bu çalıĢma için bir dizi formül geliĢtirilmiĢtir. 

Steele (237), Missisipi bölgesinden çıkarılan prehistorik Amerikan iskeletleri üzerinde 

yaptığı araĢtırmada tam femur ve tibianın belli segmentleri arasındaki mesafeler ölçerek 

bu parçalardan kemiklerin bütünü hesaplanmıĢ ve regresyon eĢitlikleriyle 

değerlendirilmiĢtir. Günümüzde de kullanılan bu yöntem Steele yöntemi olarak anılmıĢtır 

(29,238,239).  

Steele yöntemini uygularken, kemikler üzerindeki belirli anatomik noktaları 

arasındaki oranlardan yararlanarak, kemiğin bütününün uzunluğu hesaplanır. Elde edilen 

sayı, matematiksel yöntemde tanımlanan biçimde, tüm boy uzunluğunun hesaplan-

masında da kullanılır. Ancak, yanmıĢ ve ileri derecede aĢınmıĢ materyallerde anatomik 

noktaları bulmak ve bunlar arasındaki oranları hesaplamak güçtür. Ġskelet bütünlüğünün 

korunmuĢ olduğu çalıĢmalarda anatomik yöntem ile, iskelet bütünlüğünün bozulmuĢ 

olduğu ancak kemiklerin zarar görmemiĢ olduğu materyaller üzerinde ise matematiksel 

yöntem ile sonuca gidilebilmektedir. Ġskeletlerin dağılmıĢ ve uzun kemiklerin zarar 

görmüĢ olduğu bir materyal ile karĢılaĢıldığında Steele'in geliĢtirmiĢ olduğu yöntemden 

yararlanılır. Bu yöntemi geliĢtiren Steele, boy kavramını açıklarken, bireyin sayısal 

olarak tanımlanabilen önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgulamakta ve yöntemini 

özellikle bu ilkeye dayandırmaktadır (237). 

 

Steele eşitlikleri 

Bu yöntemde femur, tibia ve humerus kemiklerinden yararlanılır. Adı geçen 

kemiklerde belirli noktalar ve bu noktalar arasında kalan parçalar (segment) tespit 

edilmiĢtir. Bu tür materyallerin incelenmesi için bu noktaların ve segmentlerin, eldeki 

kemik(ler) üzerinde belirlenmesi ve ölçümü gerekmektedir. Femur, tibia ve humerus 

kemiklerinden segmentlerin elde edilmesinde yararlanılan ölçüm noktaları Ģunlardır 

(ġekil 23) (29,237-239): 

 

Femur 

1−Femur baĢının proksimal uç noktası, 

2−Trochanter minor‟un orta noktası, 
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3−Medial ve lateral suprakondiler çizgilerin, linea aspera'nın altında birbirine 

paralel hale geldiği yerdeki popliteal yüzeyin proksimaldeki en geniĢ alanı, 

4−Fossa intercondylaris' in proksimaldeki uç noktası, 

5−Epicondylus medailis‟in distaldeki uç noktası. 

 

Tibia 

1−Condylus lateralis‟in lateral yarısı üzerindeki en çıkıntılı nokta. 

2−Tuberositas tibia'nın proksimaldeki uç noktası. 

3−Tuberositas tibia‟nın alt ucundan baĢlayan çizgilerin kaynaĢtığı nokta. 

4−Margo anterior ile Ģaftın medial sınırının, malleolus medalis üzerinde kesiĢtiği 

nokta. 

5−Ġnferior eklem yüzeyinin proksimal sınırı (malleolus medialis‟in zıt ucundaki 

bir nokta). 

6−Malleolus medialis‟n distaldeki uç noktası. 

 

Humerus 

1−Humerus baĢının proksimaldeki uç noktası,  

2−Humerus baĢı çemberinin distaldeki uç noktası, 

3−Fossa olecrani‟nin proksimal kenarı, 

4−Foss olecrani‟nin distal kenarı, 

5−Trochlea'nın distaldeki uç noktası. 

 

Bu ölçümlere göre oluĢturulan segmentler Ģunlardır (ġekil 23): 

 

Segmentler 

1. ve 2. noktalar arası I. Segment (S1), 

2. ve 3. noktalar arası II. Segment (S2), 

3. ve 4. noktalar arası III. Segment (S3), 

4. ve 5. noktalar arası IV. Segment (S4), 

5. ve 6. noktalar arası V. Segment (S5),    

olarak tanımlanmaktadır. 

 



93 

 

      

             Femur                        Tibia                               Humerus 

ġekil 23. Steele eĢitliklerinin uygulanabilmesi için yapılması gereken ölçümlerdeki özel 

noktalar (2,29). 

 

Bu iĢlemlerden elde edilen sonuçların kullanıldığı çeĢitli formüller 

geliĢtirilmiĢtir.  

 

Uzun kemik parçaları kullanarak boy tahmini konusunda pek çok çalıĢma 

yapılmıĢ ve Steele‟in (1970) bulduğu yöntem daha da geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan en 

önemlisi Simmons ve ark. (238) çalıĢmasıdır. Terry Koleksiyonu'na ait 200 bireyin 

femurları üzerinde yapılan çalıĢmada Steele‟in belirlediği ölçüm noktalarını değiĢtirerek 

yeni 8 ölçü belirlenmiĢ ve Steele‟in regresyon formülü yerine daha yüksek korelasyon 

gösteren yeni bir formül denemesi yapılmıĢtır. Steele yöntemini geliĢtirirken, Simmons 

(1990) Steele'in kemik üzerindeki kesme noktalarını tanımlarken hata yaptığı ve baĢka 

kesme noktalarının kullanılması gerektiği konusunda ısrar etmiĢtir. 



94 

 

Bu konudaki önemli bir araĢtırma da Jacobs‟un (239) Mezolitik ve Neolitik 

alanlardaki Avrupa popülasyonuna ait iskeletlerin 59 femur ve 38 tibia üzerinde yaptığı 

analizlerdir. ÇalıĢma Steele'in Avrupa prehistorik iskelet örneklerinden femur ve tibia 

uzunluklarını tahmin etmek üzere kullandığı regresyon denklemlerinin baĢarısızlığıyla 

baĢlamıĢtır. Ancak Jacobs'a (239) göre yaptığı çalıĢmanın sonucu, Steele'in uzunluk 

tahmininde kullandığı metodolojinin sağlamlığının kanıtı olarak kabul edilmelidir. Steele 

tarafından tanımlanan kemik segmentleri, birkaç öğretici istisna haricinde, Avrupa 

örneklerinin maksimum kemik uzunlukları ile son derece iliĢkilidir. Steele yöntemiyle 

geliĢtirilen denklemler, parçalı kemiklerden maksimum uzunluğun tahmin edilmesinde 

kullanılabilirler. Steele'in parçalı kemiklerden femur ve tibia uzunluğu tahmini için 

geliĢtirdiği denklemler, bir Avrupa prehistorik örneğe uygulandıklarında, özenli bir 

doğruluk sergilememesine rağmen, bu görünür hata, yapısal bir yöntemsel baĢarısızlığı 

yansıtmamaktadır. Daha doğrusu, bu hata, maksimum kemik uzunluğunun, çalıĢma 

örneğinin farklı kemik parçaları arasında sistematik olarak farklı dağıtılmasından 

kaynaklanmaktadır. Regresyon denklemleri bizzat çalıĢma örneği için hesaplandığında, 

Steele'in yöntemsel inĢası yeterince sağlam görünmektedir. Kimi kemik parçaları 

arasındaki göreli oranlar çalıĢma örneğinde bile farklılık göstermekte ve parça uzunluğu 

ve maksimum kemik uzunluğu arasında küçük de olsa anlamsız iliĢkiler ortaya 

çıkmaktadır. Bu sonuçlar, bu tür denklemlerin üretilmesi ve uygulanması sırasında 

oldukça fazla özen gösterilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Bidmos (240), yerli Güney Afrikalılar ve Avrupa kökenli Güney Afrikalıların 

femurları üzerinde yaptığı çalıĢmada sadece 4 ölçü kullanarak tüm femur boyunu 

hesaplamıĢtır. Femur boyu hesaplamasının ardından Fully metodunu kullanarak boy 

tahmini yapmıĢtır. Bu alanda yapılan çalıĢmalardan biri de Wright ve Vâsquez'e (241) 

aittir. 100 Maya adli ve arkeolojik iskeletinin humerus, femur, tibia ve fibulalarından 

yapılan çalıĢmada Steele metoduna sadık kalınmıĢ, ancak yeni ölçüm noktaları 

eklenmiĢtir. Bu çalıĢmayla geliĢtirilen ve güvenilir olduğu tespit edilen (r
2
 > 0,85) 

regresyon eĢitlikleriyle adı geçen kemiklerin tam boyu hesaplanmıĢtır. 

Toplumlarda zamanla görülen boy uzunluğu ortalamaları dalgalanmaları, bu tür 

formüllerin zaman zaman gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini gerektirmektedir. 

SJB modifikasyonu 

Femur parçalarından boy uzunluğunun hesaplanmasını amaçlayan, Simmonds ve 

ark. (238) tarafından önerilen bu yöntem, Steele uygulamasını bir modifikasyonudur. 
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Eldeki bir femur parçası üzerinde çeĢitli ölçümler alınır ve geliĢtirilen formüllerde 

yerlerine konarak boy uzunluğu hesaplanır. 

Müller yöntemi 

Bu yöntemde, radius, humerus ve tibia, Steele yönteminin uygulanmasından 

farklı bölümlere ayrılmakta ve bu bölümlerin ortalama uzunlukları aĢağıdaki formüllerle 

hesaplanabilmektedir. Hesaplanan kemik uzunlukları, Trotter−Gleser tabloları ile 

karĢılaĢtırılarak boy uzunluğu tahmini yapılabilmektedir. Bu yöntemde kullanılan kemik 

noktaları Ģu Ģekildedir (ġekil 24) (2,29): 

Humerus 

1−Humerus baĢının proksimaldeki en uzak noktası, 

2−Humerus baĢı çevresinin distaldeki en uzak noktası, 

3−Kas yapıĢmalarının tuberculum major'un hemen altındaki kesiĢme noktası, 

4−Fossa olecrani‟nin en üst sınırı,  

5−Fossa olecrani‟nin en alt sınırı,  

6−Trochlea‟nın en distal ucu. 

 

Radius 

1−Caput radii‟nin proksimaldeki en uzak noktası, 

2−Caput radii çevresinin distaldeki en uzak noktası, 

3−Tuberositas radii‟nin orta noktası, 

4−Distal epifiz çizgisi üzerinde bir nokta, 

5−Processus styloideus‟un ucu. 

 

Tibia 

1−Kondillerarası çıkıntının en proksimal ucundaki nokta, 

2−Tuberositas tibiae‟nın proksimal ucu yakınındaki proksimal epifiz çizgisi 

üzerinde bir nokta, 

3−Tuberositas tibiae‟nın en yüksek noktası, 

4−Crista tibialis anterior'un proksimaldeki en uç noktası, 

5−Kemik çevresi ölçümünün en küçük olduğu bölge, 

6−Distal epifiz çizgisi, 

7−Distal eklem yüzeyinde bir nokta, 

8−Malleolus medialis‟in distaldeki en uç noktası. 
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ġekil 24. Müller yönteminin uygulanabilmesi ipin yapılması gereken ölçümlerdeki özel 

noktalar (2).  

 

Müller yöntemi ile boy uzunluğunun saptanmasında kullanılan formüller tablo 

16‟da verilmiĢtir. 

 

Tablo 16. Müller yöntemi ile boy uzunluğunun saptanmasında kullanılan formüller 

Humerus (segment %, SD)     Radius (segment %, SD)     Tibia (segment %, SD) 

a−f  = 100,00                             a−e = 100,00                         a−h = 100,00   

a−b = 11,44±1,71                     a−b = 5,35+1,31                    a−b = 7,88±1,31 

b−c = 7,60±1,67                        b−c = 8,96±1,95                    b−c = 4,84±1,31 

c−d = 69,62±1,74                     c−d = 78,72±0,25                  c−d = 8,86±0,93   

d−e = 6,26±0,90                       d−e = 7,46±1,10                    d−e = 48,54±4,27 

e−f = 5,47±0,86                                                                     e−f = 22,09± 3,39 

                                                                                              f−g = 3,29±0,74 

                                                                                              g−h =5,05±0,92 

     (Fully 1956‟dan alınmıĢtır) (2). 

 

II. 6. d. Somatometrik yöntem 

Boy uzunluğunu etkileyen vücut bölümü (özellikle kafatası ya da alt 

ekstremitelerin) eksikliğinin bulunduğu cesetlerde, columna vertebralis uzunluğunun 
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yardımı ile boy hesaplanması yöntemidir; iskeletleĢmiĢ cesetlerde uygulanamaz (242). 

Columna vertebralis uzunluğu (CVU), fornix pharyngis' den baĢlayarak vertebal dizinin 

ön yüzü boyunca uzanan çıkıntıların ölçümü ile elde edilen sayıdır. Bu iĢlem sırasında 

kullanılan formüllere regresyon değerleri de eklenerek sonuç bulunur. 

Bu iĢlemleri yaparken, canlı bir insanın boyu ile onun kadavra halindeki boyu 

arasındaki farklılıkları unutmamak gerekir. Bu fark Fransızlarda ve kuzey Avrupalılarda 

ortalama 2 cm'lik bir uzama olarak bulmuĢtur. ABD toplumunda bu sayının ortalama 2,5 

cm olduğunu ileri sürülmüĢtür (2).  

 

II. 6. e. Boy Uzunluğunun Hesaplanmasında Kullanılan Diğer Yöntemler 

Bu konuda yapılan araĢtırmaların artması sonucunda yukarıda verilen 

yöntemlerin yanı sıra yeni uygulamalar gündeme gelmektedir. Glies ve Vallandigham 

(243), ABD askerlerinin ayak tabanı uzunluğundan yararlanarak boy uzunluğunu 

hesaplama çalıĢmaları yapmıĢtır. Osteometrik aygıtla yapılan ölçümlerde hazırol 

durumundaki bireyin sağ ayak tabanının maksimum uzunluğu (en uzun 

parmakucu−topukucu) ölçülmüĢ ve formüller geliĢtirilmiĢtir. Bu formüllerin 

uygulanmasından elde edilen sonuçlar gerçek boy uzunluğuna çok yakın sonuçlar 

vermektedir. Bu çalıĢmada önerilen bir baĢka iĢlem ayak tabanı uzunluğunun boy 

uzunluğuna oranı ile elde edilen verilerdir. Ancak, bu iĢlemden elde edilen sonuçlar, ek 

boy uzunluğundan 1−4 cm arasında uzun ya da kısa olmaktadır: 

 

Vertebra uzunluklarından yararlanarak boy uzunluğu hesaplanması 

Bu çalıĢmada önerilen iĢlem servikal, thoracal, lumbar, thoraco−lumbar (T−L) 

ve cervico−thoraco−lumbar (C−T−L) vertebraların uzunluğundan yararlanmaya 

yöneliktir. 167 erkek ve 58 kadın kadavrası üzerinde yapılan çalıĢmada lineer regresyon 

analizi yapılarak formüller geliĢtirilmiĢtir. Thoraco−lumbar ölçümlerin uygulandığı 

formüllerdeki doğruluk oranı %95 dolayındadır (85).  

 

Türk toplumunda vertebra uzunluğundan boy uzunluğunun hesaplanması 

Seyhan (244), 152 otopsi olgusu üzerinde yaptığı çalıĢmalarla, kafatası ya da alt 

ekstremiteleri bulunmayan iskeletlerde boy uzunluğunun hesaplanabilmesi için Türk 

toplumuna özgü bir dizi formül geliĢtirdi. Bu yöntemde, sırtüstü konumuna getirilen 

cesetlerde 1. servikal vertebranın üst sınırı ile promontorium arasındaki uzaklık, columna 
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vertebralis'in ön yüzüne paralel olarak uygulanan çelik metre ile ölçülür, elde edilne 

sonuçlar formüllere uygulanarak kiĢinin boy uzunluğu hesaplanır. 

 

Calcaneus ve talus ölçümleriyle boy uzunluğunun belirlenmesi 

Bu çalıĢmada önerilen iĢlemde 3 ölçüm yapılmaktadır (ġekil 25,26) (32,245): 

1−Calcaneus'un maksimum uzunluğu (MCal): uzun eksene paralel olarak 

calcaneus'un maksimum uzunluğunun ölçümüdür, 

2−Calcaneus'un posterior uzunluğu (PCal): uzun eksene paralel olarak 

calcaneus‟un facies articularis talaris posterior‟un posterior kenarından calcaneus‟un 

anterior ucu arasındaki mesafenin ölçümüdür, 

3−Talus'un maksimum uzunluğu (MTal): talus'un öndeki en uç çıkıntısı ile arka 

çıkıntı arasındaki uzaklığın maksimum uzunluğunun ölçümüdür. 

 

Holland  (245), beyaz erkekler için 4,beyaz kadınlar için 6 formül geliĢtirmiĢtir: 

 

                                        

 

ġekil 25. Talus‟ta Mtal ölçümü                ġekil 26. Calcaneus'ta Mcal ve Pcal ölçümü  

 

Türk toplumunda tibia ölçümleriyle boy uzunluğunun hesaplanması 

Günay ve ark. (246)'nın 18 yaĢından büyük 49 erkek, 31 kadın iskeleti üzerinde 

yaptıkları çalıĢmayla Türk toplumunun bireylerinde tibia uzunluğunun ölçümlerinden 

yararlanılarak boy uzunluğunun belirlenmesi için özgün formüller geliĢtirildi. Bu 

çalıĢmada, tibia ile boy uzunluğu arasındaki korelasyon katsayıları erkekler için 0,71, 

kadınlar için 0,62; elde edilen sonuçların doğruluk oranı erkeklerde %73,5, kadınlarda ise 

%74,2 olarak bulunmuĢtur. 
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Türk toplumunda el ve metakarp ölçümleriyle boy uzunluğunun 

hesaplanması 

El ve 2.metakarp ölçümlerinden yararlanarak boy uzunluğunun hesaplanması 

çalıĢmalarında 18−48 yaĢları arasındaki 184 erkek üzerinde ölçümler yapan Özaslan 

(247), el boyu uzunluğu ile boy uzunluğu arasındaki korelasyon katsayısını 0,57, 

2.metakarp boyu ile boy uzunluğu arasındaki korelasyon katsayısını ise 0,61 olarak 

belirlemiĢtir. 

 

Femur/Boy orantısının ırklara göre değişimi 

Feldsman ve Fountain (248), boy uzunluğunun femur/boy orantısına göre 

hesaplandığı yöntemlerde ırklara özgü farklılıkları incelemiĢler ve aĢağıdaki formüllerin 

uygulanmasını önermiĢlerdir: 

Asyalılar (boy)   = 40,167154+(2,841734 X femur) (ort.hata 3,266 cm)  

Zenciler (boy)    = 30,286687+(2,986895 X femur) (ort.hata 3,266 cm)  

Beyaz (boy)       = 21,676678+(3,254227 X femur) (ort.hata 3,266 cm)  

Tüm ırklar(boy) = 31,263362+(3,019390 X femur) (ort.hata 4,426 cm). 

 

Fetüs iskeletinde boy uzunluğu hesaplanması 

ÇeĢitli biçimlerde bulunmuĢ olan fetüslerin iskeletlerinden yararlanarak boyları, 

yaĢları, miadında olup olmadıkları gibi önemli özellikleri ortaya çıkarabilmektedir. 

Ayrıca, yaĢ hesaplanması bölümünde de belirtildiği gibi, iskelette bulunabilen çeĢitli 

kemikleĢme noktaları ve epifiz özellikleri, kimlik belirlenmesinde yardımcı olan öteki 

önemli faktörlerdir. 

Bu iĢlemler için aĢağıdaki formüller geliĢtirilmiĢtir (249):  

Boy (cm) = 6,5 (humerus uzunluğu)+8  

Boy (cm) = 5,6 (femur uzunluğu)+8 

Boy (cm) = 6,5 (tibia uzunluğu)+8 

Boy (cm) = 11,3 (clavicula uzunluğu) 

Boy (cm) = 9,2 (radius uzunluğu) 

 

Bu iĢlemlerden elde edilen sayı baĢka bir formüle uygulanarak fetüsün yaĢı 

hesaplanabilmektedir (2):  

YaĢ (hafta) = 5,6 (fetüs boyu)  
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Crown−Rump uzaklığı (CR; oturma durumunda kalvaryumun tepe noktası ile 

kalçaların yer düzlemine değdiği düzlem arasındaki uzaklık)'nın önemli olduğu 

incelemelerde kullanılmak üzere aĢağıdaki formüller geliĢtirilmiĢtir (2):  

CR (mm) = 5,35 (humerus uzunluğu) ±15 mm  

CR (mm) = 5,00 (femur uzunluğu) ±15 mm 

 

Fetüsteki boy uzunluğunun hesaplanması için geliĢtirilmiĢ olan diğer formüller 

Ģunlardır (30):  

Boy uzunluğu = 1,33 (humerus uzunluğu)−3,29 

Boy uzunluğu = 0,94 (radius uzunluğu)−1,99 

Boy uzunluğu = 1,22 (ulna uzunluğu)−2,90 

Boy uzunluğu = 1,55 (femur uzunluğu)−7,00 

Boy uzunluğu = 1,38 (tibia uzunluğu)−6,78 

Boy uzunluğu = 1,32 (fibula uzunluğu)−6,17 

 

Çocuk iskeletinde boy uzunluğu hesaplanması 

Çocuk iskeletlerinden yapılacak boy uzunluğu hesaplamaları için geliĢtirilen 

formüller, metacarp‟ların ve uzun kemiklerin diafizlerinin radyolojik uzunlukları ele 

alınarak düzenlenmiĢtir. Bu ilkeye göre, erkek ve kız çocukları için çeĢitli eĢitlik tabloları 

geliĢtirilmiĢtir (2).   

 

Kemiklerdeki kurumanın çalışmalara etkisi 

Bu konudaki ilk önemli çalıĢma,1888 yılında Rollet (2) tarafından yapılmıĢtır. 

AraĢtırıcı, 24−99 yaĢları arasındaki 50 erkek ve 50 kadın Fransız kadavrasını incelemiĢ, 

bazı cetveller hazırlamıĢtır. YaĢ ve kuru kemiklerin karĢılaĢtırıldığı bu araĢtırmada, yaĢ 

kemiklerde, 10 hafta bekletilmeyle meydana gelen kuruma sonrasında 2 mm'lik bir 

kısalma olduğu tespit edilmiĢtir. Kuruyan kemiklerde, sıvı kaybına bağlı olarak dikey ve 

enine boyutlarda %1−7 oranlarında bir küçülme olmaktadır. Bu kuruma, kafatasında 

%1−2, columna vertebralis'te %2,7 oranındadır (2).  
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II. 7. Kemik Koleksiyonları 

Ġskelet kalıntıları üzerinde "'dört büyükler" olarak adlandırılan cinsiyet, boy, yaĢ 

ve ırk tahmininin yapılabilmesi için en önemli kriterlerden bir tanesi popülasyon 

çalıĢmalarıdır. Çünkü elde edilen verilerden bir sonuca varmak için, verinin toplandığı 

toplumun özel anatomik ve genetik varyasyonunun araĢtırılması gerekir. Böylelikle 

veriler, içinde bulunduğu toplumun özelliğini gösterir (7). Ġskelet kalıntıları için 

yapılacak popülasyon çalıĢmaları için de kemik koleksiyonları kullanılmaktadır. 

Belli baĢlı kemik koleksiyonları Ģunlardır: 

1−Hamann−Todd Osteological Collection, USA 

2−Robert J. Terry Anatomical Collection, USA 

3−Raymond A. Dart Human Skeleton Collection, South Africa 

4−The Pretoria Bone Collection, South Africa  

 

Hamann−Todd Koleksiyonu 

Hamann−Todd Osteolojik Koleksiyon 1893−1938 yılları arasında C. A. Hamann 

ve T. W. Todd tarafından Western Reserve Tıp Okulu'nda toplanmıĢtır. Bugün 

koleksiyondaki iskeletlerin yaĢ, cinsiyet, ırk, boy, kilo ve ölüm nedenleri bilinmekle 

birlikte, somatolojik gözlemler ve ölçülerle ilgili dokümanlar da bulunmaktadır. 

Kadavralar Todd ve meslektaĢları tarafından patolojik koĢullar için otopsi sırasında 

dikkatlice kontrol edilmiĢtir. Fraktürler, anomaliler, yaĢ değiĢiklikleri ve enfeksiyon ya da 

enfeksiyon olmayan hastalıkların meydana getirdiği lezyonlar kaydedilmiĢtir. 

Koleksiyonun bireyleri 1825 ve 1910 yılları arasında doğmuĢ ve çoğunlukla düĢük 

sosyo−ekonomik statüye sahiptir (268,269). Ġskeletler ve bunlara ait kayıtlar 

Cleveland'taki Western Reserve Üniversitesi anatomistleri tarafından 1910−1940 yılları 

arasında oluĢturulmuĢtur. Bu materyaller Ģu anda daimi olarak Cleveland Doğal Tarih 

Müzesi'nde bulunmaktadır (250).  

Hamann−Todd Koleksiyonu iki koleksiyonun birleĢiminden oluĢmaktadır. Carl 

August Hamann 1893"te Western Reserve Üniversitesi'nde görevliyken öğretim 

numunelerini toplamaya baĢlamıĢtır. Bu kalıntılar ilk olarak anatomi eğitim örnekleri 

olarak kullanılmıĢtır ve Hamann Müzesi'nde saklanmıĢtır. T. W. Todd, C. A. Hamann 

Western Reserve Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin dekanı olduğu dönem yine aynı fakültede 

cerrah olarak görev yapmaktaydı. Todd Koleksiyonu 1912'de T. Wintage Todd'un 

Western Reserve Üniversitesi Anatomi Bölümü'nün baĢkanlığına getirilmesinde hemen 

sonra toplanmaya baĢlanmıĢtır ve T. W. Todd'un üniversitede görevde kaldığı 26 yıl 
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boyunca 3 bin 300'ün üzerinde iskelet koleksiyona dahil edilmiĢtir. Koleksiyondaki siyah 

bireylere ait iskeletler büyük oranda Amerika'nın güneyinden göç etmiĢken, beyaz 

bireylere ait iskeletlerin %60'ı Avrupa doğumludur (251,252).  

 

Terry Koleksiyonu 

Robert J. Terry Anatomik Koleksiyonu dünyanın en geniĢ çaplı çalıĢılmıĢ iskelet 

koleksiyonudur. R. J. Terry'nin akıl hocası George S. Huntington (1861−1927), 

iskeletlerde biyolojik araĢtırma için Tıp Fakültesi'ndeki insan kadavralarını saklamayı 

Ģiddetle savunmuĢtur. Huntington fakültedeki çalıĢma hayatı süresince diseksiyon 

sınıfından 3 bin 800'ün üzerinde iskelet toplamıĢtır. Robert Terry üzerinde yalnızca 

Huntington'un değil aynı zamanda, 19. yüzyılının sonunda Huntington'un yönetiminde 

çalıĢan Aleš Hrdlička (1869−1943)‟nın da önemli etkide bulunmuĢtur. Huntington'un 

emekliliğinden sonra, Hrdlička iskelet koleksiyonunu Smithsonian Enstitüsü"ne taĢımak 

için çalıĢmıĢtır. Terry 1898'den itibaren bir yıl boyunca Edinburg Üniversitesi'nde 

anatomi baĢkanı olan ve Ġngiliz anatomistlerine yol gösteren Sir William Turner 

(1832−1916)'ın altında çalıĢmıĢtır. Turner, Ġngiltere'de anatomi ve fiziki antropolojinin 

öncüsü idi ve Edinburg'ta iskelet koleksiyonu yapmıĢtır. Huntington New York'ta kimliği 

belirli iskeletleri topluyordu. Turner da Edinburg'ta yine kimliği bilinen geniĢ bir 

koleksiyon toplanmıĢtır. Terry Ġngiltere'den döndükten sonra anatomideki yeni görevini 

alıp, Missouri Tıp Fakültesi'ndeki yöneticisi A. V. L. Brokaw'dan izin alarak koleksiyonu 

toplamaya baĢlamıĢtır. Koleksiyon süreci 1898 yılında baĢlamıĢtır. Ne yazık ki, bu yeni 

koleksiyon yangın nedeniyle hasar görmüĢtür. 20. yüzyılın ikinci on yılında Terry, 

vaktini ve departmandaki kaynakları Tıp Fakültesi Anatomi sınıfında kullanılan 

kadavralardan insan iskeleti koleksiyonu yapmaya adamıĢtır. Koleksiyon St. Louis ve 

Missouri'den düĢük sosyoekonomik yapıdan alınmıĢtır. Trotter 1920 dolaylarında, 

koleksiyonu birkaç yüz birey olarak hesaplamıĢtır. Terry 1941‟de emekli olduğu zaman, 

Mildred Trotter (1899−1991), 1967'de emekli oluncaya kadar iskelet koleksiyonunu 

biriktirmeye devam etti. Trotter'in yönetimi altındayken koleksiyonun adı Washington 

Üniversitesi Koleksiyonu'nun yerine Terry Koleksiyonu olarak değiĢtirilmiĢtir.  

Terry Koleksiyonu 1920'nin baĢları ile 1960‟ın baĢları arasında, Missouri. St. 

Louis, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki anatomi derslerinde kullanılan 

kadavralardan toplanan bin 728 bireyden oluĢmaktadır. Ġskeletlerin yaĢları ve etnik veya 

atasal kimlikleri rapor edilmiĢtir. 1967 yılında koleksiyon Smithsonian Enstitüsü'ne 

taĢınmıĢtır ve hala orada saklanmaktadır (253-256).  
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Raymond A. Dart İskelet Koleksiyonu 

Hominid fosillerini keĢfeden Güney Afrikalı fiziki antropolog ve paleontolog 

Raymond A. Dart, 1893 yılında Avustralya'da doğmuĢtur. Dart'ın yeni bir cins ve tür 

(Australopetithecus africanus) keĢfetmesi, insan benzeri görünümündeki Taung 

Kafatası"nı teĢhisi insan evrimi çalıĢmalarına büyük katkılar sağlamıĢtır (257). Dart 

1920‟de Cleveland, Western Reserve Üniversitesi Anatomi Departmanı‟nda Thomas 

Wingate Todd'un altında görev yapmıĢtır ve Todd'un oluĢturduğu iskelet 

koleksiyonundan etkilenmiĢtir. Daha sonra St. Louis, Missouri, Washington Üniversitesi 

Anatomi Departmanı‟nda Robert J. Terry'nin altında 6 ay çalıĢmıĢtır. R.A.Dart, kendi 

adını verdiği koleksiyonu toplamaya ise 1923 yılında, Johannesburg. Witwatersrand 

Üniversitesi‟nin Anatomi Departmanı'na ikinci baĢkan olarak atandığı zaman baĢlamıĢtır. 

1923−1958 arasında kendi departmanında, temeli kadavralardan sağlanan ve cinsiyet, 

resmi yaĢ, ırk ve genellikle kabile grubu bilinen insan iskeletlerinden oluĢturmuĢtur. Dart 

1958'in sonunda emekli oluncaya kadar, koleksiyonu hemen hemen 2 bin iskelete 

ulaĢmıĢtır. Dart'ın varisi (P. V. Tobias) koleksiyonun adını Raymond A. Dart Ġnsan 

Ġskeletleri Koleksiyonu koymuĢ ve 1959'dan sonra koleksiyona yenilerini eklemiĢtir. 

Dart'ın koleksiyon için diseksiyon metodunu tarif etmesiyle ve sonrasında öğrencileri 

Philip V. Tobias ve M. Arnold'un bu metodu geliĢtirmesiyle birlikte neredeyse vücuttaki 

tüm kemiklerin diseksiyon süresince bozulmaması, koleksiyonun hemen hemen hasarsız 

insan iskeletlerinden oluĢmasını kolaylaĢtırmıĢtır (253,254). Koleksiyon bugün 3 binin 

üzerinde modern insan iskeleti bünyesinde barındırmaktadır. Arkeolojik iskeletler bu 

sayıya dahil değildir ve araĢtırmalarda da kullanılmamaktadır. Bireylerin büyük kısmı 

düĢük sosyo ekonomik yapıya sahiptir. Bunların çoğu da siyah erkeklerden oluĢmaktadır. 

Beyaz insan iskeletlerinin sayısı siyahlara nispeten daha azdır (253).  

 

Pretoria Kemik Koleksiyonu 

Koleksiyon. Ağustos 1942‟de Pretoria Üniversitesi Anatomi Departmanı ve Tıp 

Okulu'nda toplanmaya baĢlanmıĢtır. Tıp, dental ve sağlık öğrencileri ve çalıĢanlarının 

kullanması amacıyla ikinci bir koleksiyon ise 1943 yılında oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. 

Bütün iskelet, bütün kafatası ve bütün postcranial ile bazı eksik kafatasları ve postcranial 

kemikleri de ihtiva eden Pretoria Kemik Koleksiyonu araĢtırma yapmak üzere daha 

kullanıĢlıdır ve araĢtırıcılar için daha geniĢ imkânlar sunmaktadır. Bu koleksiyon Güney 

Afrika'da ve kökenleri buraya yakın coğrafik bölgelerde yaĢayan bireylerden 

oluĢmaktadır. Koleksiyondaki bireylerin cinsiyet, yaĢ, köken, boy gibi bilgileri 
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mevcuttur. Bugüne kadar 6 bin 476 kadavra enstitüye kabul edilmiĢtir. Pretoria Kemik 

Koleksiyonu 209 tam iskelet, 704 tam kafatası ve 541 tam postcranial kalıntılardan 

oluĢmaktadır Günümüzde de yerli ve yabancı pek çok bilim insanının çalıĢmasına 

kaynaklık etmektedir (258).   

 

II. 8. Adli Osteoloji’de Toplumsal Farklılıklar 

Adli osteolojide ve antropolojide toplumlararası ve bölgelerarası farklılıklar her 

zaman için olasıdır. Ġnsanlık tarihinde 20. yüzyıla dek savaĢlar ile büyük göçler "ırk" 

kavramını güçlendirmiĢ, özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı öncesi yaygınlaĢmıĢtır. 20.yüzyıl 

son on yıllık dönemi içerisinde meydana gelen büyük siyasi değiĢimlere bağlı olarak, 

insanları derisinin−gözünün−saçının rengine, kemik yapılarının özelliklerine ya da dinsel 

inançlarına göre sınıflandırmaya çalıĢan görüĢlerin etkinliği 21.yüzyıla girerken giderek 

artan bir ivme göstermektedir. 20.yüzyıl ikinci çeyreğinde ırkçı amaçlarla kullanılan fizik 

antropoloji çalıĢmalarının 21.yüzyıla girerken yöneldiği toplumlararası farklılıklara özgü 

araĢtırmalarının amacının, adli konulardaki sorunlara çözüm bulmak olduğu 

izlenmektedir (127,259,260).  

Bu tür çalıĢmaların büyük bölümü farklı kıtalardan gelen büyük göçmen 

kitlelerinin yerleĢtiği ABD'de yapılmaktadır. ABD'de geliĢtirilen adli osteoloji ve adli 

antropoloji yöntemlerini kendi toplumlarına uyarlamak isteyen araĢtırmacılar, bazı 

yöntemlerin sonuçları etkilemediğini göstermekte, sonucun etkilendiği yöntemleriyse 

kendi toplumlarının özelliklerine göre değiĢtirmektedirler (70,71,100,142,261,262).  

BaĢlangıç noktası olarak beyazlara ait bulguları ele alarak yapılan çalıĢmaların 

sonuçlarındaki farklılıklar genetik yapının yanı sıra beslenme ve çevre faktörleriyle 

bağdaĢtırılmaktadır (127). Bazı araĢtırmacılar, aynı toplumun farklı coğrafi bölgelerinde 

elde ettikleri değiĢik sonuçları iklim koĢullarının etkisine bağlamaktadır (262). Cranium, 

pelvis ve femur ile ilgili ırksal değiĢiklikler ile ilgili bulgular Ģu Ģekildedir. 

 

Cranium 

Morfolojik yöntemler 

Dar ve çıkıntılı burun, büyük bir spina nasalis anterior, keskin burun çevresi 

kemikleri, çıkıntılı zigomalar ile belirsiz prognatismus bulunması beyazlardaki önemli 

morfolojik bulgulardır. Zencilerde ise, büyük diĢler, azı diĢleri çapraĢıklığı, belirgin 

prognatismus, ramus mandibulae‟da içe dönüklük, geniĢ burun boĢluğu ve açıklığı, basık 

burun çıkıntısı, küçük spina nasalis anterior, burun çevresi kemiklerinin kenarlarında 
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belirsizlik, derin subnasal oluklar ve kemik üzerinde n. frontalis'in izleri dikkati çeker. 

Zencilerin pelvisi beyazlarınkine oranla dardır. Sarı ırkta ve Kızılderililerde diĢler 

büyüktür, kesici diĢler kürek biçimindedir. Yüz geniĢ, basık ve düzdür. Burun büyük 

fakat basık değildir, alına doğru çekilmiĢ gibidir. Ayrıca, kullanılan gıdaların sertlik 

derecelerine bağlı olarak diĢlerde meydana gelen aĢınmaların biçimleri, yüz geniĢliğini 

etkileyen os zygomaticum kemiklerinin özellikleri, uzun kemiklerin düz ya da eğri olması 

(özellikle femur zencilerde daha düz olma eğilimindedir), beyaz ve zencilerin öteki 

toplumların bireylerinden daha uzun boylu bulunmaları ayırıcı çalıĢmalarda yararlanılan 

önemli faktörlerdir (2). Avrupa'nın çeĢitli yörelerindeki toplumların kafatası biçimlerinde 

görülebilen farklılıklar tablo 17‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 17. Avrupa'nın çeĢitli yörelerindeki toplumların kafatası biçimlerinde görülebilen 

farklılıklar. 

Boyutlar Kuzey Avrupa Orta Avrupa Akdeniz 

Kafatası uzunluğu   Uzun Kısa Uzun 

Kafatası geniĢliği Dar GeniĢ Dar 

Kafatası yüksekliği  Yüksek Yüksek Orta yükseklikte 

Sagittal sınır  Yuvarlakça KöĢeli Yuvarlakça 

Yüz geniĢliği Dar GeniĢ Dar 

Yüz yüksekliği   Yüksek Yüksek Orta yükseklikte 

Orbita açıklığı   Açılı Yuvarlak Açılı 

Nazal açıklık   Dar Orta geniĢlikte Dar 

Damak biçimi Dar Orta geniĢlikte Dar 

Kafatasının genel 

izlenimi            

massif, engebeli, 

uzunca−oval           

büyük, hafif 

engebeli, yuvarlak 

Küçük, düz, uzun,      

sıkıĢmıĢ oval 

     (Krogman ve ĠĢcan 1986‟dan alınmıĢtır) (2) 

 

Yine cranium‟un morfolojik değerlendirilmesinde 2 çeĢit kafatası yapısı dikkati 

çeker: 

M−tipi kafatası; dik alın, sagittal düzlük (plato) görülmez, kiĢiden kiĢiye farklı 

yuvarlaklıkta occipital sınır. 

U−tipi kafatası; yuvarlak alın, sagittal sınırlar düz (sagittal  plato), sutura 

sagittalis ve sutura coronalis'in hemen arkasında (yani postbregmatik konumda) çöküntü,  

yuvarlak occipital sınır. 

 

Buna göre, tipik zenci kafatası biçimi U−tipi kafatası grubuna girer, tipik beyaz 

kafatası biçimi M−tipi kafatası grubuna girer (2). 
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Matematiksel yöntemler 

Kafatasının geniĢlik/uzunluk indeksi (GUI) ırk tespitinde yardımcı 

olabilmektedir: 

GUI = Kafatası geniĢliği / kafatası uzunluğu  

buna göre, 

geniĢlik < uzunluk (yani kafatası dikey boyutu uzun ise) zenci,  

geniĢlik = uzunluk (yani kafatası yuvarlak ise) sarı,  

geniĢlik> uzunluk (yani kafatası yatay boyutu uzun ise) beyaz, 

olabileceği düĢünülür. 

 

Craniometric çalışmalar 

Kafatası boyutları ile ırk belirleme çalıĢmaları değiĢik zamanlarda ve çeĢitli 

amaçlarla yapılmıĢtır. Adli osteoloji açısından önemli olan noktalar ve boyutlar Ģekil 

27‟de gösterilmiĢtir: 

 

 

ġekil 27. Irk tespitinde kullanılan interorbital boyutlar (29).  

 

ġekil 27‟de belirtilen noktalar ve boyutlar Ģunlardır (2,29): 

1−Maxillofrontal geniĢlik (1−1): iki orbita‟nın orta−iç kesimlerinden baĢlayarak, 

sutura frontomaxillaris ile crista lacrimalis anterior' u birleĢtiren doğru,  

2−Midorbital geniĢlik (2−2): orbita alt kenarının sutura maxillozygomaticus ile 

kesiĢtiği (sağ−sol) noktaları birleĢtiren doğru,  

3−Alfa−kord (3−3): maxilla‟nın sağda ve solda en çukur noktalarıdır; sutura her 

iki nasomaxillaris eklemlerini birleĢtiren çizginin apertura nasalis ve zygoorbitale ile 

kesiĢtiği yerdedir.  
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4−Naso−maxillofrontal düzlem (NMF): maxillofrontal noktalar ile nazal 

çıkıntının hemen altındaki en derin noktadan geçen düzlem,  

5−Naso−zygoorbital düzlem (NZO):  zygoorbital noktalar ile nazal çıkıntının 

hemen altındaki en derin noktadan geçen düzlem, 

6−Naso−alfa düzlemi (Na): alfa noktalarından ve nazal köprünün en derin 

noktasından geçen düzlemdir. 

Buna göre hazırlanmıĢ olan indeks formüller ise Ģunlardır: 

maxillofrontal indeks (MFI) = NMF X 100 / maxillofrontal geniĢlik  

zygoorbital indeks (ZOI) = NZO X 100 / zygoorbital geniĢlik  

alfa indeks = Na düzlemi X 100 / alfa−kord,  

 

Elde edilen indeks sonuçları ise Ģu anlama gelmektedir; 

İndeks                 Beyaz                                    Zenci 

MFI                      0,46±0,09                           0,34±0,08    

ZOI                      0,43±0,06                           0,35±0,09 

a-indeks        0,68±0,09                            0,31±0,09 

 

Pelvis 

Pelvis iç ölçümleri (biiliac geniĢlik, transvers çap ve antero−posterior yükseklik) 

yapılarak elde edilen değerlerin, bireyin ait olduğu ırkı tespitinde rolü üzerinde yapılan 

çalıĢmaların bir bölümünde, pelvis iç ölçülerinin kiĢi yaĢı ile yakın ilgisi olduğu 

görülmüĢtür. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için hazırlanmıĢ olan ve yaĢ gruplarına göre 

farklı değerler içeren regresyon eĢitlikleri gündeme gelmiĢtir. Irklara özgü pelvis iç açı 

ölçüleri regresyon eĢitlikleri hazırlanmıĢtır; bunların yardımı ile %80−95 doğrulukta bir 

ırk tespiti yapılabilmektedir. Belirtilen bu özelliklerden yararlanarak ırk tespiti yapılması 

her zaman kolay olmamaktadır. Toplumlardaki büyük değiĢim, bireyler arasındaki 

genetik farklılıklar ve farklı toplumlara ait bireylerin birbirleriyle kaynaĢarak 

özelliklerinin zayıflaması ya da kaybolması gibi faktörler, bu zorluğu oluĢturan baĢlıca 

nedenlerdir (2). 

 

Pelvis−Femur−Tibia Üçlü Sistemi 

Bu yöntemde, ĠĢcan ve Cotton ( Hamann Todd koleksiyonunu kullanarak pelvis, 

femur ve tibia‟yı incelemiĢler ve ĠĢcan Cotton yöntemi adı ile bilinen yöntemi 

geliĢtirmiĢlerdir (263).  
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Femur 

Yalnızca femur incelenmesiyle ırk tespiti yapılabilmektedir. Bu iĢlem sırasında, 

daha önce Krogman (1955) tarafından hazırlanmıĢ bir cetvelin yanısıra, femur 

kıvrıklığının morfolojik özelliklerinden de yararlanılmaktadır. Femur kurvaturu (kıvrımı) 

açısından yapılan çalıĢmalarda, diafizdeki kurvaturun zencilerde metafizin hemen altında, 

beyazlarda ise aynı bölgenin çok az aĢağısında bulunduğu tespit edilmiĢtir. Bu kurvatur, 

eskimolarda diafizin ortasındadır. Amerikan yerlilerinde ise, tüm diafiz boyunca, ancak 

alt yanda daha belirgin biçimde bulunur (ġekil 28) (2).  

 

 

ġekil 28. Femur kıvrımının (curvatura femoris) ırklara göre özellikleri. (2)  

 

II. 9. İnsan İskeletinde Major Yaş Periyotları 

Krogman, ĠĢcan‟a göre insan iskeletinde major yaĢ periyotları ve özellikleri 

aĢağıdaki gibidir (2): 

1−Birçok kemikleĢme merkezleri doğum ile 5 yaĢ arasında belirir. Geçici diĢler 

sürer, kalıcı diĢler kalsifiye olmaya baĢlarlar. Stabil ve oldukça kritik yaĢ periyodudur.  

2−Boyutlarda büyüme olur, biçimde ve formda değiĢiklikler olur. Bu dönem 

acetabular yapının bütünleĢmesiyle sınırlanır. Bu dönem 5 ile 12−13 yaĢları arasıdır. M3 

hariç tüm kalıcı diĢler sürmüĢtür. DeğiĢken ve kritik önemi az olan bir dönemdir. 

3−Symphysis pubis ve kostaların sternal uçlarında yaĢa bağlı değiĢikliklerin 

baĢladığı ve uzun kemiklerin epifiz birleĢmelerinin olduğu dönemdir.12−13 yaĢ ile 20 yaĢ 

arasında ve oldukça stabil ve kritik önemi olan bir dönemdir. 
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4−Bu dönem vertebral epifiz birleĢmesi symphysis pubis‟in yüzeyinin erken 

dönem değiĢikliklerinin baĢladığı, kosta sternal uç değiĢimleri ve kafatasının sutural 

kapanmanın baĢladığı dönemdir. Bu dönem 20−25 yaĢları arasıdır. Stabil ve kritik 

öneminin oldukça fazla olduğu dönemdir. 

5−Kafatası suturalarının kapanmasının aktif olduğu, symphysis pubis ve kostal 

değiĢimlerin orta fazının olduğu dönemdir. Bu dönem 25−36 yaĢ arasıdır. DeğiĢken ve 

kritik önemi az olan bir dönemdir. 

6−Kafatası suturalarının kapanma döneminin bittiği, meatus çevresindeki 

suturalarda kapanma değiĢikliklerinin olduğu, symphysis pubis değiĢikliklerinin hemen 

hemen sonlandığı, kostalarda cinsiyet değiĢikliklerinin faz 5 ve 6 olduğu, kemik eklem 

yüzeylerinde yaĢ değiĢikliklerinin baĢladığı, fossa glenoidalis‟te lipping‟in oluĢtuğu 

dönemdir. DeğiĢken ve kritik öneminin az olduğu 36−50 yaĢları arasındaki dönemdir. 

7−Yassı ve uzun kemiklerde erozyon ve osteoporosisin baĢladığı, radyolojik 

olarak kemiklerde trabeküler değiĢiklerin olduğu, kosta uçlarındaki değiĢiklerin son 

döneminin olduğu, meatal suturaların kapanmasının tamamlandığı son dönemdir. Bu 

dönem 50 yaĢından baĢlar ve ölüme kadar olan süreyi kapsar. Oldukça değiĢken ve kritik 

öneminin olmadığı bir dönemdir. 

Bu dönemlerle ilgili yaĢ hesaplamalarında değiĢkenlik sınırı aĢağıdaki gibidir: 

1. periyotta ±3 ay 

2. periyotta ±6 ay 

3. periyotta ±6 ay 

4. periyotta ±9 ay 

5. periyotta ±2 yıl 

6. periyotta ±2 yıl 

7. periyotta ±5 yıl yaĢ hesaplamalarında sapmalar olabilir. 

 

II. 10. İskelet Kriterlerinin Güvenirliği  

Krogman ve ĠĢcan yaĢ, cinsiyet ve ırka bağlı değiĢikliklerde iskelet kriterlerinin 

güvenirliği konusunda Ģu görüĢleri belirtmiĢlerdir (2): 

 

Yaş 

1−Dentisyon (doğumdan 20−25 yaĢına kadar): diĢ sürmesi 9 ay ile 3 yaĢ 

arasında olur. Kalıcı diĢler ise 6 yaĢ ile 20−25 yaĢları arasında görülür. DiĢ sürme 

zamanları oldukça güvenilirdir. 30‟lu yaĢlardan sonra diĢ aĢınmaları yaĢa bağlı olarak 
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görülür ve beslenme biçimi de burada etkili bir faktör olabilir. Molar diĢlerde kron düz 

Ģekilde ise kiĢinin 50 yaĢ civarında olduğu veya bu yaĢı bitirdiği düĢünülür. Üst ve alt 

diĢlerin yokluğu durumunda 70 üzeri yaĢı gösterir. 

2−Epifizler (doğumdan 28 yaĢına kadar): ortaya çıkıĢ zamanı ve sırası oldukça 

önemlidir. Genel olarak doğumdan 20 yaĢına kadar olan periyotta kadınlar erkeklere göre 

1−2 yıl öndedirler. 

3−Uzun kemik uzunlukları (diafiz) doğumdan 21 yaĢına kadar devam eder. Bu 

durum ırka, cinsiyete, herediter (kısa, orta, uzun), sağlık ve beslenme faktörlerine 

bağlıdır. 

4−Kostalar (14−80 yaĢına kadar): vertebral epifiz kapanması 20‟li yaĢlar 

ortasında olur. Kostaların sternal uçlarının büyümesinin sonlanması adolesan ortasında 

olur. Sternal uç değiĢiklikleri erken 10‟lu yaĢlardan 70‟li yaĢlara kadar sürer ve yaĢ tespiti 

açısından iyi bir belirteçtir. Metamorfoz kadınlarda erkeklere göre 3 yıl erken baĢlar. 

20‟li yaĢların sonuna kadar da kadınlarda erkeklere göre daha erken görülür. 30‟lu 

yaĢlardan itibaren erkek ve kadında aynı yaĢı gösterir. Erken fazlarda yaĢ hesaplamasında 

3 yıllık, geç fazlarda ise 10 yıllık yaĢ sapmaları olabilir.  

5−Symphysis pubis: pubik değiĢikliklerde kadınlar erkeklere göre 1 yıl daha 

erken değiĢiklikler gösterirler. Geç fazlarda ise erkeklerle kadınlar aynı yaĢ dönemini 

gösterirler. 20‟li yaĢlarda ±2 yıl, 30‟lu yaĢlarda ise ±3 yıl farkla yaĢ hesabı yapılabilir. 

40‟lı yaĢlardan itibaren ±3 yıl ve birkaç aylık sapmalar görülebilir.  

6−Suturalar: kafatası 20−50 yaĢlar arasında, circummeatal 65−70 yaĢ ve üzeri 

arasında, yüz suturaları geç 20‟li yaĢlar ve 30‟lu yaĢ ortası arasında kapanırlar. Sutural 

kapanma endocranial‟den ectocranial‟e doğrudur. Kafatasında sutural kapanma ilk önce 

radyoopasite Ģeklinde belirir. Lateral kafatası filminde coronal ve lambdoid suturaların 

incelenmesi daha iyi sonuçlar verir. YaĢa bağlı sutural kapanma oldukça fazla 

değiĢkenlik gösterir. YaĢ hesaplamasında ±5 yıl fark olabilir.  

7. Osteofitler: bunlar daha çok uzun kemiklerin eklem yüzeylerinde, fossa 

glenoidalis‟te, acetabulum‟da, condylus occipitalis‟te, mandibula processus condylaris‟te, 

alt torasik ve lombar vertebralarda daha sık olmak üzere vertebralarda görülürler. 

DudaklaĢma 40‟lı yaĢların erken dönemlerinde baĢlar ve 50‟li yaĢlara kadar giderek 

belirginleĢir. Kas yapıĢma yerlerindeki linealar‟da ve tuberositas‟larda 50‟li yaĢlardan 

70‟li yaĢlara kadar uzanan küçük osteofitik değiĢimler görülebilir. YaĢ ±5 yıl olarak 

hesaplanır.  
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8−Ġnternal kemik yapısı: bu inceleme daha çok radyolojik olarak yapılır. 

Radyografide yaĢa bağlı olarak trabekülasyonda progresif değiĢiklikler görülür. 20‟li ve 

30‟lu yaĢlarda mineralizasyon ile birlikte örgülü tarzda trabeküler görülürken, 40‟lı 

yaĢlardan itibaren demineralizasyona bağlı olarak daha az örgü tarzında trabeküla 

görülür. 40‟lı yaĢlarda fossa infraspinosus ve supraspinosus‟ta, fossa iliaca‟da 

demineralizasyona bağlı olarak atrofik alanlar belirir ve yaĢ ilerledikçe bu atrofik alanlar 

daha da büyürler. Bu durum scapula‟da daha fazla olmak üzere kemikleri daha frajil hale 

getirir. Yine bu duruma bağlı olarak parietal, occipital ve frontal kemik tabulalarında 

incelme görülür. Alveolar rezorpsiyon da artar. 

9−Sternum ve sacrum: bu kemiklerde epifiz birleĢmesi genel olarak orta 

yaĢlarda (35−40) görülür. 

10−Oldukça deneyimli olmak Ģartıyla kemiklerin mikroskopik olarak osteon 

analizinin yapılmasıyla 5 yıllık sapma ile birlikte doğumdan 70 yaĢ üzeri döneme kadar 

%90 oranında yaĢ tespiti yapılabilir (2). 

 

Cinsiyet 

Puberte sonrasına kadar cinsiyet tespiti güvenilir olarak yapılamamaktadır.  

1−Cranium: genel olarak kadınların kafatası mesocranic brachycranic, erkek 

kafatası ise dolichocranic ile mesocranic arasında değiĢim gösterirler. Erkek kafatası 

vücudun genel ölçülerine bağlı olarak daha büyük ölçülere sahiptir. AĢağıdaki morfolojik 

özellikler erkek kafatasında bulunur: büyük ve belirgin supraorbital hat, büyük processus 

mastoideus, oldukça belirgin linea temporalis ve linea nucahe occipitalis, dental kavis ve 

molar diĢler daha büyüktür, güçlü ve büyük mandibula, büyük protuberentia mentalis 

mevcutur. Kadınlarda ise orbitalar daha yuvarlaktır ve üst orbital kenar daha keskindir. 

Kafatası ile cinsiyet ayırımında güvenirlik %90 oranındadır.   

2−Pelvis: pelvisten cinsiyet tespiti oldukça güvenilirdir. Genel olarak kadınlarda 

pelvis giriĢ geniĢliği ile biiliac geniĢlik arasındaki oran yüksektir. Yine genel olarak 

pelvis giriĢi kalp Ģeklinde ise kadındır. Sagittal olarak oval pelvis giriĢi ise erkeği iĢaret 

eder. Kadınlarda subpubik açı daha yuvarlaktır ve U Ģeklindedir. Erkeklerde ise köĢeli 

(açılı)ve ters V Ģeklindedir. Kadınlarda incisura ischiadica major daha geniĢ açılı, erkekte 

ise daha dar açılıdır. Puberte sonrası (15−20 yaĢ) pelvisten cinsiyet tespiti %95 doğruluk 

ile yapılabilir. Büyük fossa acetabuli erkeği, dar olanı ise kadını gösterir. Kadınlarda 

gebelik ve doğuma bağlı olarak pubis dorsal yüzde çukur bölge bulunur. Ġlium‟da ise 
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sulcus preauricularis bulunur. Bu çukur ve oluk çok az değiĢkendir ve cinsiyet olarak 

kadını gösterir.  

3−Uzun kemikler: kadınlarda uzun kemik uzunlukları ortalama olarak erkeklerin 

%90‟ıdır. Erkeklerde uzun kemiklerdeki linea‟lar ve tuberositas‟lar daha belirgindir. 

Robusticity (dayanıklılık) indeksi erkeklerde daha yüksektir. Femoral ve tibial kondiller 

erkeklerde daha büyüktür. Femur baĢının AP ve transvers çapları erkeklerde daha 

büyüktür ve bu bulgu femurdan cinsiyet tespitinde %90 oranında doğruluk verir. Diğer 

uzun kemiklerden cinsiyet tespiti doğruluk oranı %75−80 arasındadır ve diğer kemikler 

özelikle kafatası, pelvis, femur kemikleriyle birlikte değerlendirilirse doğruluk payı 

yükselir (2). 

 

Irk 

1−Kafatası Ģekli: cranial indeks ile değerlendirilir. Ġndeks = cranial geniĢlik 

X100/cranial uzunluk. Kafatası Ģekli puberteden hemen sonra belirginleĢir ve 20‟li 

yaĢlarda sabit Ģeklini alır. Caucasoid‟ler dolichocranic ve brachycranic‟tir. Kuzeybatı ve 

güneybatı Avrupalılar dolichocranic. Güneydoğu ve doğu Avrupalılarda brachycranic 

(sırasıyla alpine, dinaric ve slavic), Asyalı mongolidlerde temel olarak brachycranic‟tir. 

Ancak Amerikan yerlileri kabilelere göre değiĢik Ģekillere sahiptirler. Batı Afrika 

siyahlarında dolichocranic, doğu Afrikalılarda dolichocranic ile mesocranic, güney 

Afrikalılarda mesocranic ve brachycranic kafatası yapısı görülür. Amerikan siyahlarında 

ise dolichocranic mesocranic arası kafatası yapısı görülür. 

2−Yüz Ģekli: kuzeybatı Avrupalılarda ve batı Afrikalılarda yüz Ģekli yüksek ve 

dar olma eğilimindedir. Mongollarda, slavlarda ve dinariklerde daha kısa ve geniĢ 

kafatası yapısı görülür. Batı Afrika siyahlarında yüksek, geniĢ yüz Ģekli görülürken, doğu 

afrikalılarda yüksek ve dar yüz Ģekli görülür. Caucasoidlerde ise ortognathic, siyahlarda 

prognathic yüz Ģekli görülür. Eskimolar oldukça geniĢ öne doğru uzanan elmacık kemiği 

görülür. Bu da düz yüz görüntüsü verir.  

3−Apertura nasalis: beyazlarda bu yapı yüksek ve dardır. Siyahlarda ise yüksek 

ve geniĢtir. Amerikan yerlilerinde ise geniĢlik orta derecededir. Caucasoid‟lerde nasal 

bölgenin alt kenarı oldukça keskin olarak sınırlanmıĢtır, siyahlarda ise alt nazal kenar 

daha yuvarlaktır, burada bir sulcus seçilir (sulcus praenasalis).  

4−Ġnterorbital geniĢlik ve nasal kök: interorbital geniĢlik siyahlarda beyazlara 

oranla belirgin olarak daha büyüktür. Nasal kök (interorbital geniĢlik seviyesinde) 
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siyahlarda daha çukur, beyazlarda ise daha kabarıktır. Bu özellik %90 oranında beyaz 

siyah ayırımı yapılmasını sağlar. 

5−Palatal dental kavis: genel olarak siyahlarda daha büyüktür. ġekil olarak ta 

beyazlarda parabolik, siyahlarda U Ģeklindedir. Mongollarda torus palatinus ve torus 

mandibularis oldukça belirgindir.  

6−Molar diĢler: Molar diĢler siyahlarda beyazlara göre daha büyüktür ve daha 

geniĢtir (dolichodont) . Beyazlarda molar diĢler 4 tüberkül (quadricuspid ve 

quandrangular) iken siyahlarda kalıcı PM1„de genellikle 5 tüberkül vardır ve Y Ģeklinde 

çukurlar görülür.   

7−Kesici diĢler: mongolidlerde üst santral ve yan kesicilerde kürek Ģeklinde 

görüntü vardır. Bu da diĢin laterolingual bölgesine fazladan enamel birikmesinden oluĢur. 

Bunun sonucu diĢ lingual taraftan küçük bir kürek Ģeklinde görülür. Kürek Ģeklinde diĢler 

güney Afrika yerlilerinde ( Hottentot−Bushman ve bantular) sık olarak görülür. 

8−Pelvik Ģekil: oldukça değiĢken özellikler gösterir. 

9−Uzun kemikler: alt ve üst ekstremite kemiklerinin değerlendirilmesinde 

tibiofemoral indeks ve radiohumeral indeks ile değerlendirilebilir. Siyahlarda tibia 

femura oranla daha uzundur ve radius humerusa oranla daha uzundur. Ancak bu oranlar 

oldukça değiĢkendir. Bunun nedeni Amerikan popülasyonunda siyah ve beyazlar 

arasındaki ırk karıĢması olabilir (2).  

 

Sonradan Kazanılmış İskelet Değişiklikleri 

Ġnsan vücudu birçok kültürel özellikler gösteren değiĢiklikler içerebilir. Ġskelet 

ve etrafındaki yapılarda kültürel değiĢikliklerin görülmesi iskelet kimliklendirmesinde 

önemli olabilir. Bu değiĢikler Ģöyle sıralanabilir (2):  

1−YumuĢak dokular mevcut ise özellikle parmak izi, ayak izi ve avuç izi 

epidermal izler olarak %100 kiĢiye özeldir. Yine ciltte dövmeler, skarlar, iyileĢmiĢ kesi 

izleri gibi bulgular önemlidir.  

2−Cranial deformasyonlar: bu bulgulara genellikle prehistorik toplumlarda 

rastlanır. Günümüz toplumlarında pek rastlanmamaktadır. Craniostenosis ile sonradan 

oluĢmuĢ deformasyonları karıĢtırmamak gereklidir.  Craniostenosis suturaların erken 

kapanmasıdır. Mikrosefali, hidrosefali gibi konjenital deformiteler de olabilir.   

3−DiĢlerin durumu: günümüz toplumlarında süs veya ritüel amaçlı dental 

mutilasyon çok nadirdir. Fakat ortodontik amaçlı dental restorasyonlar ise sıktır.  
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4−Travmalar: travma bulguları oldukça önemlidir. Bu ölüm nedeni hakkında 

(intihar, doğal, kaza veya cinayet) veya antemortem sağlık hakkında bilgi verebilir. 

Ġskelette travma bulguları (iyileĢmemiĢ yaralar) saptandığında bunun antemortem veya 

postmortem olup olmadığının saptanması çok önemlidir. Travmaya ait bulgular ölüm 

nedeni hakkında bilgi verebilir.   

5−Kırıklar, amputasyonlar ve cerrahi uygulamalar: bu yöntemler kiĢileĢtirmede 

oldukça ayırt edici olabilir. ĠyileĢmiĢ bir kırık veya yeni bir kırık yaĢ ve zaman tespitinde 

yararlı olabilir. Amputasonlarda ise radyolojik inceleme yapılmalıdır. Medikal veya 

dental çalıĢmanın kalitesi kiĢinin sosyoekonomik durumu hakkında da bilgi verebilir. 

Ayrıca uygulanan cerrahi yöntemler, diĢ dolguları, diĢ protezleri gibi kemik veya diĢ 

tedavi Ģekilleri de kiĢinin yeri hakkında bilgi verebilir. Tedavi yöntemleri yöreye özgü 

nitelikler taĢıyabilir ve bu da kimliklendirme de oldukça önemli bir bulgu niteliği 

kazanabilir.  

6−Stres: stres faktörleri de kemikler üzerinde bulgu bırakabilir. Strese bağlı 

morfolojik değiĢiklikler kiĢinin mesleği hakkında, uğraĢtığı spor hakkında, el iĢçiliğini, 

beslenme ve sağlık durumunu gösterebilir.  Bu bulgulara örneğin temporomandibular 

eklemde, cavitas glenoidalis‟te, el bileğinde, columna vertebralis‟te, dizde rastlanabilir. 

Bu bulgular yine kimliklendirmede önemli olabilir.  
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Antropolojide yaĢayan insanın ve iskelet kalıntılarının değerlendirilmesinde 

kullanılan metrik (antropometri) ve morfolojik (antroposkopi) yöntem biyolojik ve adli 

antropolojide en önemli araĢtırma yöntemidir. Bu iki yöntemin de kökenleri insan 

farklılıkların ilgi çekmeye, özellikle de Avrupa uluslarının kolonileĢmeye baĢladığı 18. 

yüzyıla kadar gider. 20. yüzyılın ilk yarısında bu metotlar (özellikle antropometri) insan 

varyasyonu ve evrimini anlamakta önemli bir rol oynamıĢtır (281). Fransız polis uzmanı 

olan Alphonse Bertillon, antropometrik ölçülere dayanan bir kriminal idantifikasyon 

sistemi geliĢtirerek, ilk kez 1882 yılında antropometriyi adli bilimler ve adli tıp alanında 

kullanmıĢtır (282). Her iki yöntem de insan geliĢimi, popülasyonlar arası farklar, sağlık 

ve hastalık problemleri, cinsi dimorfizm, cinsiyetler arası farkları doğuran sosyal ve 

fiziksel çevre faktörleriyle doğal seleksiyon gibi evrim mekanizmasının prensipleri gibi 

pek çok alanda antropoloji çalıĢmalarına katkıda bulunur (281). 

Antropometri Eski Yunanca anthropos (insan) ve metria (ölçme) sözcüklerinin 

birleĢtirilmesinden meydana gelen "antropometri," insan bedeninin ölçülmesi anlamına 

gelir. Daha ayrıntılı bir tanım yapılacak olursa, insan bedeninin ve iskeletinin boyut, 

biçim ve bileĢim yönünden ölçülmesidir. antropometri insan bedenini hem bütün olarak 

ele alır, hem de alt bölümlerin ve organların ölçülmesini konu edinir. Üzerinde durulması 

gereken ikinci nokta, antropometrinin ilgi alanına yalnızca "boyut"un girmediğidir. 

Boyutun yanı sıra vücut bölümleri arasındaki oranlar, yani "biçim" de antropometrinin 

ilgi alanına girer. Ağırlığın boya ya da bel çevresinin kalça çevresine oranı bu tip 

değerlendirmelere örnek olarak gösterilebilir. "Boyut" ve "biçim"in yanı sıra antro-

pometrinin ilgi alanına giren üçüncü konu "beden bileĢimi"dir. Bu terimle, vücudu 

oluĢturan yağ, kemik, kas gibi dokuların ne oranda bulunduğunun incelenmesi 

kastedilmektedir (283). 

Antropometrinin ilgi alanına, insanın nicelik (kantitatit) yönünden ele alınabilen 

özellikleri girer;  bu nedenle temelinde "ölçme" vardır. Antropometri iki alt bölüme ay-

rılabilir. Bu ayrımın yapılmasında teknik ya da metodolojik farklılıklar değil, incelenen 

materyalinin yumuĢak dokuyu barındırıp barındırmaması -kuru kemik ya da canlı/ka-

davra halinde olması- rol oynar. Antropometrinin alt bölümlerini Ģu Ģekilde 

açıklayabiliriz: 

1. Somatometri. Antropometrik ölçü ve iĢlemler canlı insan bedeninde ya da 

kadavra üzerinde yürütülüyorsa buna "somatometri' denir. Bacak uzunluğu, oturma 

yüksekliği, omuz geniĢliği, kalp ağırlığı gibi ölçümler bu baĢlık altında değerlendirilir.  
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Ancak bazı uzmanlar, canlı ya da ölü bedeninde baĢ ve yüz üzerinde alınan 

ölçüler ve buna iliĢkin teknikleri 'cephalometry' adında ayrı bir baĢlık altında toplama 

eğilimindedirler. 

2. Osteometri. Ġnsan iskeletini oluĢturan kemiklerin ölçülmesi "osteometri" 

olarak tanımlanır. Kafa ve yüz iskeletinde çok ayrıntılı ölçüler alınabildiği için bazı 

araĢtırıcılar, somatometri-cephalometry ayrımında olduğu gibi "craniometry' 

osteometriden bağımsız bir alan olarak ele almak eğilimindedirler. Diğer bir deyiĢle, kafa 

ve yüz iskeleti üzerinde alınan ölçüler için craniometry terimi kullanılır (283). 

Antropolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkmasında antropometrik ölçüm ve 

değerlendirmelerin çok önemli bir payı vardır. Bu terim ilk olarak Alman Hekim Johann 

S. Elsholtz (1623-1688) tarafından kullanılmıĢtır. Elsholtz'un 1654 yılında sunduğu 

mezuniyet tezinin baĢlığı Anthropometria idi. Böylelikle antropometri sanatçıların yanı 

sıra hekimlerin de ilgi alanına girmeye baĢladı. Ancak bu ilgi hekimlikle sınırlı kalmadı, 

kısa süre sonra baĢta doğa bilimleri olmak üzere bilimin diğer alanlarına da hızla sirayet 

etti (283). 

Antropometrinin kullanım alanı ve bu tekniğe yaklaĢım biçimi özellikle ikinci 

Dünya SavaĢı'ndan sonra köklü değiĢimlere uğradı. Bu değiĢimde "yeni biyolojik (fizikî) 

antropoloji" akımının kuĢkusuz önemli bir payı vardır. Bu yeni akım antropolojide 

betimsel ve sınıflamaya yönelik çalıĢmaların devrinin kapanıp, insan toplulukları 

arasındaki biyolojik farklılıkların nedenini açıklamaya yönelik çalıĢmaların ağırlık 

kazanmasıyla karakterizedir (283).  

Ölçülerin alınması uluslararası kurallara bağlanmıĢ ve standardize edilmiĢ bu 

yöntem, hem iskelet hem de yaĢayan insan için kullanılır. Adli antropometri de, metrik 

teknikler kullanarak insanda kimlik tespiti yapmaya çalıĢan adli antropolojinin ihtiyacı 

doğrultusunda ortaya çıkmıĢ bir bilimsel uzmanlıktır. Kemiklerden ve yaĢayan insandan 

alınan ölçüler dıĢında olay yeri video kayıtlarından veya fotoğraflardan alınan ölçüler de 

kiĢinin idantifikasyonu için kullanılmaktadır. Adli antropoloji, ayrıca arkeolojik 

sitelerden elde edilen insan iskeleti malzemesini analiz ederken ortaya çıkan tekniklerin 

pek çoğundan faydalanmaktadır, bundan dolayı iki disiplin birbiriyle yakından iliĢkilidir 

(281-283).  

Buna karĢılık antroposkopi, insan vücudunun çeĢitli özelliklerini nitel (kalitatif) 

yönden ifade etmede kullanılır. Diğer bir anlatımla antroposkopi, ölçülemeyen 

özelliklerin gözleme dayalı olarak incelenmesi tekniğidir. Antroposkopi ise daha 

komplekstir ve antropometriye göre daha fazla tecrübe gerektirmektedir. Bu teknikte 
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kullanılan kriterler, aynı zamanda antropometrinin de temelidir. Görünümden 

Ölçülemeyen morfolojik analizler genellikle antroposkopinin alanına girer. Ancak burada 

önemli olan nokta, gözlemlenebilir karakterlerin kolaylıkla sayısallaĢtırılamamasıdır. 

Bazı antropologlar morfolojik görünümleri karĢılaĢtırma tekniğinden yararlanırlar ve 

burada, insan türleri arasındaki coğrafi çeĢitlilik ve bunlar arasındaki farklardan dolayı 

deneyim fazlasıyla önemlidir. Adli antropolojide antroposkopinin kullanımı ise yaĢayan 

insandan ziyade iskelet kalıntıları üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Fotoğraf ve video imajları 

üzerine yapılan incelemeler buna istisnadır. Ġnsan bedeninin büyümesiyle ilgili 

değiĢiklikler, özellikle de fotoğraftan yaĢ tahmini üzerine yapılan çalıĢmalar önemlidir. 

Osteolojik kalıntıların morfolojik değerlendirmesi adli osteolojideki gözlemlerin önemli 

bir alanıdır. Bu sadece cinsiyet ve ırkları göstermez, aynı zamanda asimetri, patoloji ve 

anomalilerin açıklanmasına da yardımcı olur. Bunların her biri yaĢ. patoloji ve travma, 

ölüm zamanı, iskelet üzerindeki hayvan etkileri gibi konularda ve bazı özelliklerin 

antemortem, perimortem veya postmortem olup olmadığı konusunda bilgi sağlar 

(281,283). 

Belirli bir bölgede belirli bir anda yaĢayan bireylerin oluĢturduğu kitleye nüfus; 

insan nüfusunu büyüklüğü, yapısı ve geliĢimi açısından inceleyen bilim dalına nüfusbilim 

(demografi) denilmektedir. Toplumların nüfusuna iliĢkin veriler temelde nüfus sayımları, 

nüfusbilim araĢtırmaları ya da kayıtlardan yola çıkılarak elde edilebilmektedir. Üç 

alandan elde edilen veriler gerek yöntem gerekse içerdikleri bilgiler açısından büyük 

farklılıklar göstermekle birlikte, bunlar bir toplumun demografik yapısı hakkında önemli 

betimsel bilgiler içermektedir(283) . 

Dar anlamıyla bir toplumun gerçek büyüklüğünü belirlemeye çalıĢan bir bilim 

olarak algılanmakla birlikte, demografi bir toplumun artıĢ ya da azalıĢ hızını belirleyen 

değiĢimin doğumlar, ölümler ya da göçlerden hangisi ya da hangilerinin ürünü olduğunu 

saptamaya çalıĢan bir bilim olarak karĢımıza çıkmaktadır. Nüfusbilim araĢtırmalarında 

nüfus artıĢ hızı, doğurganlık ve ölümlülük oranları, yaĢ ve cinsiyet gruplarına ve yerleĢme 

birimlerine göre nüfusun dağılımı, göçler gibi birçok bilgi genellikle karmaĢık teknikleri 

kullanarak elde edilmektedir. Bu nedenle demografi insan toplumlarının analiz edilmesi 

ve istatistiksel olarak betimlenmesi olarak da tanımlanmaktadır (283). 

Dünyanın farklı bölgelerinde daha az sayıda insan yaĢarken diğer bölgelerinde 

neden daha yoğun bir nüfus bulunmaktadır? Neden bazı toplumlarda nüfus hızla artarken, 

diğerlerinde sabittir? Ötekilerde ise azalmaktadır? Neden bazı toplumlarda geniĢ aileler 

mevcut iken, diğerlerinde küçük ya da çekirdek aileler yaygındır? Neden doğum ve ölüm 
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oranları birbirini izleyen dönemlerde değiĢmektedir? Bunlar ve sayıları daha da 

artırılabilecek bu tür sorular ve bunların yanıtları ancak demografik araĢtırmalarla 

çözümlenebilmektedir. GeliĢmemiĢ ülkelerde nüfus artıĢı, geliĢmiĢ ülkelerde ise nüfus 

artıĢ hızının durağanlaĢması harta nüfusun azalması bir sorun oluĢturmaktadır. 

Nüfusbilim araĢtırmalarından elde edilen verilerle nüfusun bugünkü durumuna iliĢkin 

önemli bilgiler elde edilirken, nüfusun genel yapısında gözlenen değiĢimden yola 

çıkılarak gelecek için yapılacak kısa ve uzun vadeli planlamalarda güvenilir çıkar-

samaların yapılması da sağlanmaktadır. Dolayısıyla birçok kurum ve kuruluĢ ileriye 

dönük planlamalarında demografik veriler ve bunlardan elde edilen tahminlere ihtiyaç 

duymaktadır. Bu nedenle, dar anlamıyla bir toplumun yalnızca nüfus yapısını inceleyen 

bir bilim olarak algılanan demografi, aslında sosyal bilimler, doğa bilimleri ve beĢeri 

bilimlerin tamamını ilgilendiren, onların merkezinde yer alan kapsamlı bir bilimdir (283). 

Paleodemografi yok olmuĢ toplulukları nüfusunun yapısı, büyüklüğü, yoğunluğu 

ve hareketliliği açısından inceleyen bir bilim dalıdır. Paleodemografi, geçmiĢ dönemlerde 

yaĢamıĢ bir topluluğun nüfus yapısını yeniden canlandırmakta ve bu yapıda meydana 

gelen evrimsel değiĢimleri ele almaktadır. Ġlk paleodemografik araĢtırmalar mezar taĢları 

üzerindeki kayıtların toplanması ve bunların değerlendirilmesiyle baĢlamıĢtır. 20. 

yüzyılın baĢlarından itibaren, iskelet kalıntılarının yaĢ ve cinsiyetlerinin belirlenmesi 

çalıĢmaları, eski insan toplumlarının demografik özelliklerinin belirlenmesinde bu 

kalıntıların da kullanılmasına zemin hazırlamıĢtır. YaĢ ve cinsiyet belirleme kriterlerinin 

bilimsel zeminlere oturmaya baĢladığı 1950‟li yıllardan itibaren ise insan iskelet 

kalıntıları paleodemografik araĢtırmaların vazgeçilmez bilgi kaynağı olmuĢtur (283). 

Paleodemografinin temel çalıĢma alanlarını:  

1. nüfusun büyüklüğü, nüfusun yoğunluğu, nüfus büyümesi, doğurganlık ve 

ölümlülük oranları, nüfus içerisinde yaĢ ve cinsiyetin dağılımı, topluluklar arası göçler 

gibi nüfusun temel özelliklerini betimlenmesi; 

2. YerleĢik yaĢam ve evcilleĢtirme gibi yaĢam biçiminde meydana gelen köklü 

değiĢimlerin nüfus artıĢı/azalıĢı gibi demografik mekanizmalar üzerindeki etkileri;  

3. Topluluklar arasında evlenme kuralları, dil ve yaĢam biçimi farklılıkları gibi 

kültürel örüntülerin demografik yapının oluĢumundaki rollerinin belirlenmesi;  

4. Kültürel değiĢim ve kültürel evrimde demografik değiĢkenlerin nedensel 

rollerinin belirlenmesi;  

5. Prehistorik toplumlara iliĢkin nüfus teorilerinin geliĢtirmesi, oluĢturmaktadır 

(283). 
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Paleodemografik araĢtırmaların temelinde çözümlenmesi gereken önemli 

sorunlar bulunmaktadır. Eski insan toplumlarının yeniden kurgulanması araĢtırmalarında 

son derece önemli bir yere sahip olmakla birlikte, araĢtırma materyalleri ve yönteminin 

doğası gereği, bulgularının güvenilirliği üzerine yoğun eleĢtiriler mevcuttur. EleĢtirilerin 

temelinde, paleodemografinin veri kaynaklarının güvenilirliği ve geçerliliği ilk sırayı 

almaktadır. Çoğunlukla nüfus sayımları ve nüfus araĢtırmalardan verilerini sağlayan 

demografide, yaĢ ve cinsiyet gibi verilerin güvenilirliği oldukça yüksektir. Buna karĢın 

paleodemografide yaĢ ve cinsiyet gibi temel demografik değiĢkenler tahmine 

dayanmaktadır. Paleodemografik artırmalarda yaĢ ve cinsiyet belirleme metotları bir 

araĢtırmadan diğerine değiĢmektedir. Orta ve ileti yaĢ grubunda yer alan iskeletlerin ölüm 

yaĢının saptanması ile bebek ve çocuklarda cinsiyetin belirlenmesi oldukça güçtür. 

Sayıları daha da artırılabilecek olan bu tür temel demografik verilerdeki sorunların 

çözümlenememiĢ olması, bu alandan elde edilen verilerin de dikkatli bir Ģekilde 

değerlendirilmesini gerektirmektedir. Paleodemografik araĢtırmalarda incelenen 

örneklemin topluluğu temsil sorunu da oldukça önemlidir. Mezarlığın ne kadarının 

kazıldığı, ele alınan örneklemin mezarlığın tamamını mı yoksa yalnızca kazılan kısmının 

özelliklerini mi yansıttığı çözümlenmesi gereken temel sorunlar arasında yer almaktadır.  

Ġncelenen topluluğun yaĢ ve cinsiyet dağılımı, mezarlıktan gün ıĢığına çıkarılan iskelet 

kalıntılarının rastgele seçilip seçilmemesi, farklı yaĢ kategorilerinde yer alan iskeletlerin 

korunma durumları (bebek ve çocuk iskeletleri genellikle kötü korunmaktadır), farklı yaĢ, 

cinsiyet ve sosyal statü grupları için farklı mezarların/mezarlıkların oluĢturulup 

oluĢturulmadığı, topluluğu oluĢturan tabakaların temsil edilip edilmemesi araĢtırmanın 

sonuçlarını etkileyen nedenler arasında yer almaktadır.   Demografik araĢtırmalarda 

kolaylıkla çözümlenebilen bu tür sorunların, paleodemografik araĢtırmalarda 

çözümlenmesi bazen olanaksız gibidir (283).  

Demografik araĢtırmalar aynı yıl içerisinde doğan ya da yaĢayan kuĢaklar 

üzerinde yürütülürken, iskelet topluluklarında incelenen materyalin çoğunlukla hangi 

zaman dilimi içerisinde yaĢadıklarının belirlenmesi oldukça güçtür. Ġncelenen iskelet ka-

lıntılarının belirli bir zamana yayılmıĢ olması ve mezarlıklarda ölümlerin gerçekleĢtiği 

zamana iliĢkin bir tablonun oluĢturulmaması nedeniyle, aynı kuĢakta yer alan bireylerin 

saptanması da mümkün değildir. Paleodemografik araĢtırmalarda nüfusun yapısı, boyutu 

ve hareketliliğinin belirlenmesi görece kolay olmasına karĢın, topluluklar arasında 

gerçekleĢen iç ve dıĢ göçler, evlilik sistemleri, dilleri gibi kültürel örüntülerin 

belirlenmesi çoğunlukla mümkün değildir. Bu nedenle kültürel örüntülerin demografik 
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yapı üzerindeki etkisinin ya da demografinin kültürel yapı üzerindeki etkisinin 

saptanması da son derece zordur. Paleodemografik araĢtırmalarda kullanılan veri 

kaynakları yalnızca insan iskelet kalıntılarıyla sınırlı değildir. Toplulukların ardında kalan 

diğer kalıntılar da nüfusun büyüklüğü ve yapısı hakkında önemli veri kaynaklarıdır. 

Arkeolojik yerleĢmelerin büyüklükleri, konut sayısı, konutlarda kullanılan ocak sayıları, 

çöplüklerin sayısı ve yoğunluğu, çöp miktarı, hayvan ve bitki kalıntıları, arkeolojik 

yerleĢmeler ve çevresindeki kullanılabilir bitki, hayvan ve toprak miktarı, bunlardan 

sağlanacak optimal enerji miktarı gibi veri kaynakları nüfus büyüklüğünün belirlenmesin-

de kullanılmaktadır. Mezar taĢları, mezarlıkların büyüklükleri, mezarlıkların kullanım 

süresi de nüfusun yoğunluğu hakkında önemli veriler sağlamaktadır (283). 

Günümüz geleneksel topluluklarının nüfus yapısı üzerinde yürütülen etnolojik 

ve demografik araĢtırmalardan geçmiĢe yönelik çıkarsamalar yapmak ve nüfus teorileri 

oluĢturmak amacıyla yararlanılmaktadır. Dini ve resmi kayıtlar, mezar taĢları, vasiyetler, 

asker sayıları gibi tarihi kayıtlar da nüfus büyüklükleri ve nüfusun yapısının 

belirlenmesinde kullanılan en önemli bilgi kaynaklandır. Doğaları gereği, 

paleodemografik araĢtırmalarda kullanılan veri kaynakları önemli eksikler içerse de, ge-

liĢtirilen çeĢitli kuramlar ve istatistiksel analizler yardımıyla eski insan toplumlarının 

nüfus yapıları hakkında önemli ipuçları sağlarlar. Etnolojik, tarihsel, arkeolojik ve 

antropolojik çalıĢmalardan elde edilen bilgilerle oluĢturulan yaĢam tabloları aracılığıyla 

geçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ bir toplumun nüfus büyüklüğü, ölümlülük ve doğurganlık 

oranları, nüfusun yaĢ gruplarına göre dağılımı, nüfusun büyüme hızı, yaĢam beklentileri 

belirlenmektedir. Topluluğun nüfus yapısını betimleyen bu veriler, milyonlarca yıldır 

yeryüzünde varlığını sürdüren insan toplumlarının nüfus yapısında meydana gelen 

evrimsel değiĢimin, zaman zaman gerçekleĢen toplu yok oluĢların, nüfus patlamalarının 

belirlenmesi ve bunların olası nedenlerinin saptanmasının en temel yolunun 

paleodemografik araĢtırmalar olduğunu göstermektedir. Paleolitik dönemde insan 

nüfusunun 10 milyonun altında olduğu, Çatal Höyük Neolitik yerleĢmesinin ya da 

Truva'nın 5 ila 10 bin civarında bir nüfusa sahip olduğu, erken tarım toplumlarında ölüm 

yaĢının 30 civarında seyrettiği, doğurganlık aĢamasındaki kadınlarda ölüm riskinin 

erkeklerden daha yüksek olduğu, sütten kesme yaĢının prehistorik toplumlarda 2 ila 5 yıl 

arasında değiĢtiği, çocuk ölümlerinin binde 200-300 arasında değiĢtiği gibi bilgiler 

paleodemografik araĢtırmalara ürünleridir. Bu tür araĢtırmalar bir yandan geçmiĢe 

yönelik bilgilerimizi tamamlarken, diğer yandan geleceğe yönelik çıkarsamalar 

yapmamızda eri önemli veri kaynaklarından birini oluĢturmaktadır (283). 
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III. GEREÇ VE YÖNTEM   

Bizanslıların adli paleodemografik incelenmesinde Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri 

baĢkanlığında Mart 2004‟te baĢlayan Ġstanbul-Yenikapı Marmaray arkeolojik 

kazılarından elde edilen Ġskeletler antropometrik ve antroposkopik yöntemlerle 

incelenmiĢtir. Kazı alanı Yenikapı tren istasyonu arkasında Mustafa Kemal ve Küçük 

Langa caddeleri arasında bulunmaktadır ve yaklaĢık 24 bin metrekareyi kapsamaktadır. 

Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddelerinin arasında Birinci Bölge olarak adlandırılan 

alanda, deniz seviyesinden yaklaĢık 6 m aĢağıda su kabuklularının oluĢturduğu, yaklaĢık 

30 cm‟lik bir tabakanın hemen altında Son Neolitik döneme ait piĢmiĢ toprak kap 

parçaları ve dal örgü mimari tespit edildi. Bu bulgu Ġstanbul sur içinde Ġ.Ö. 5.–6. 

binyıllara kadar uzanan ilk tarımcı toplulukların varlığını kanıtlamaktadır. Bu kazıda 

Bizans döneminin en büyük limanlarından Theodosius Limanı‟nın (Portus Theodosiacus) 

kalıntıları bulunmuĢtur. Ġ.S. 4. yüzyıl sonları ile ĠS 7. yüzyıl baĢları arasında kentin deniz 

ticaret merkezi konumundaki bu büyük liman, Roma Ġmparatorluğu‟nun yeni baĢkentini 

desteklemek amacıyla Ġmparator I. Theodosius (Ġ.S. 379–395) tarafından kurulmuĢtu. 

Liman, ana hatlarıyla, büyükçe doğal bir koyun güney tarafına, batıdan doğu 

doğrultusunda uzanan geniĢ bir mendireğin inĢasıyla oluĢturulmuĢtu. Bu liman içerisinde 

alabora olmuĢ 24 adet antik gemi batığı bulunmuĢtur. Batıklar Ġ.S. 7. ve 10 yüzyıla 

tarihlendirilmiĢlerdir (5). ġekil 1-5‟de kazı alanı ile ilgili resimler verilmiĢtir. 

Yapılan kazı çalıĢmaları sırasında kazı alanında 24 adet mezar ve bu mezarlara 

ait iskeletler, bir adet toplu mezar, alanın çeĢitli yerlerinde dağınık Ģekilde insan ve çeĢitli 

hayvanlara ait iskelet kalıntıları bulunmuĢtur. Ġskelet kalıntıları çoğunlukla arkeologlar 

tarafından mezarlardan çıkarılmıĢ, kazı alanının çeĢitli yerlerinden toplanmıĢ, 

numaralandırma ve kodlandırma yapılmıĢtır. Kemikler Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü‟nün 28.05.2007 tarihli izni ile incelenmek üzere 

Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Antropoloji Laboratuarına getirilmiĢtir 

(Ek:1,2).   

Enstitüye getirilen kemiklerin önce fırça, spatüla ve stile yardımı ile kaba 

temizliği yapılmıĢtır. Daha sonra detaylı temizlik için su ile mümkün olduğu kadar kısa 

süre ile yıkanmıĢ ve hemen kurumaya bırakılmıĢtır. Kuruma iĢleminin sonunda 

bütünlüğü bozulmuĢ kemikler Uhu™ ile yapıĢtırılarak anatomik bütünlükleri 

sağlanmıĢtır. Ancak kemiklerin bir kısmında anatomik bütünlük sağlanırken, bazılarında 

eksik kemik parçalarından dolayı anatomik bütünlük sağlanamamıĢtır. TemizlenmiĢ ve 

anatomik bütünlükleri tamamlanmıĢ olan kemiklerin antropometrik incelemelerinde 
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iskelet parçalarından biyometrik ölçümler yapılmıĢ, antroposkopik incelemede iskelet 

parçalarının morfolojik yapıları değerlendirilmiĢtir. Antropometrik ve antroposkopik 

incelemeler için çap pergeli, Ģeritmetre, kumpas, osteometre tahtası, antropometre, tartı 

kullanılmıĢtır. Ölçümler sırasında 0.01 mm hassasiyetinde dijital kumpas ve uzun 

kemikler için de osteometrik tahta kullanılmıĢtır. Osteometrik tahta, üzerinde metrik 

bölümleri olan yatay bir zemin, buna dik ve sabit bir destek parçası, yatay zemine 

üzerinde dik bir hareketli parçadan oluĢur (32).  

Elde edilen veriler cranial ölçüler ve morfoloji, postcranial ölçüler ve morfoloji 

ve dental morfoloji formlarına uygun olarak kaydedilmiĢtir. Craniometric, 

postcraniometric ve morfolojik data formları ekte sunulmuĢtur (Ek 3,4). Ek 3 ve 4 Prof. 

Dr. M. YaĢar ĠĢcan‟dan alınmıĢtır. Farklı özelliklere sahip olan kemiklerin Casio EX-

Z1080 marka dijital fotoğraf makinesi ile resimleri çekilmiĢtir.  

Daha sonra kemiklerin eĢleĢtirme iĢlemine geçilmiĢtir. EĢleĢtirme iĢlemi kiĢi 

sayısının ve bu kiĢilerin özelliklerinin saptanmasında oldukça önemlidir. KiĢi sayısının 

saptanmasında minimum number of individuals (MNI) (en az birey sayısı) 

yöntemlerinden faydalanılmıĢtır.  MNI terimi adli antropoloji ve bioarkeolojide sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ġskelet kalıntılarından en az insan ve/veya hayvan sayısını gösterir. Bu 

yöntem toplu mezarların bulunduğu durumlarda oldukça faydalıdır (284).  En az birey 

sayısının (MNI) hesaplanmasında, önce örneklerimizde aynı kod numarası ile 

iĢaretlenmiĢ olan kemikler anatomik olarak tasnif edilmiĢtir. Daha sonra mümkün 

olabildiğince her kemiğin yaĢ ve boy hesaplaması yapılmıĢtır. Makroskopik görünümleri 

birbirlerine benzeyenler, yaĢ ve boy hesabı sonucu elde edilen değerlerin birbirlerine 

yakın olanlar aynı kiĢiye ait olarak değerlendirilmiĢtir. Bunun sonucu, örneğin 3 HC 1–3 

Hc3 Kilise Naos (3 no‟lu kutudan) en çok bulunan kemiğe göre yapılan değerlendirmede 

8 adet sağ femur diafizine ait parçalar bulunduğundan en az 8 kiĢiye ait iskelet 

parçalarının bulunduğu düĢünülmekle birlikte, uzun kemik boylarına göre yapılan yaĢ ve 

boy analizine göre bu kutuda en az 10 kiĢiye ait iskelet parçalarının olduğu saptanmıĢtır.  

ÇalıĢmada yaĢ, boy, cinsiyet tayini yapılırken varsa sağ tarafa ait kemiklerden, 

yoksa sol tarafa ait kemiklerin ölçümlerinden ve görünümlerinde yararlanılmıĢtır. Üst 

ekstremitelere göre hesaplanan boy uzunlukları, alt ekstremitelere göre hesaplanan boy 

uzunluğu sonuçlarından daha uzun çıktığından, boy uzunluğu hesapları yapılırken, eğer 

mevcut ise femur, femur yoksa tibia, tibia yoksa humerus, humerus yoksa radius veya 

ulna‟dan yararlanılmıĢtır. 
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Bu değerlendirmeler sırasında fetüs yaĢ tayini için ağırlıklı olarak Fazekas ve 

Kósa‟nın (30) çalıĢmalarından yararlanılmıĢtır. Çocuklara ve eriĢkinlere ait kemiklerin 

değerlendirilmesinde geçici ve kalıcı diĢlerin sürme yaĢlarından, epifiz kapanma 

yaĢlarından, uzun kemiklerin boylarından, pelvis kemiklerinin morfolojik yapılarından 

faydalanılmıĢtır. Cinsiyetin belirlenemediği durumlarda erkek olarak kabul edilmiĢ ve 

değerlendirmeler buna göre yapılmıĢtır.  

ÇalıĢma sırasında yaĢanan sıkıntılardan birisi de Türkçe tıbbi literatürün tam 

olarak yerleĢmemiĢ olmasıdır. Kemik isimlerinde ve ölçüm adlarında terimlerin birden 

fazla kullanımı bulunmakta ve bir istikrarsızlık göze çarpmaktadır. ÇalıĢma sırasında 

kemiklerle ilgili tanımlamalar yapılırken, terimlerin seçiminde Latince kullanılmıĢtır 

Laboratuar çalıĢmasının tamamlanmasından sonra tüm ölçüler SPSS istatistik 

programına girilmiĢtir. Ardından tablolar halinde çıktıları alınarak orijinaller üzerinden 

kontrolleri yapılmıĢ, tespit edilen yanlıĢlar bilgisayarda düzeltilmiĢ ve üçüncü bir 

kontrolden geçirilmiĢtir. Kontrollerin tamamlanmasından sonra tanımlayıcı istatistik ile 

ilk önce iskeletlerin cinsiyet ve boy ayrımı yapılarak frekansları incelenmiĢ ve yaĢ 

aralıkları belirlenmiĢtir. Elde edilen bulguların adli paleodemografik değerlendirilmesi 

yapılmıĢtır. 

 

 

 
ġekil 1. Kazı alanının harita üzerindeki görünümü (277). 
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ġekil 2. Kazı alanının harita üzerinde görünümü (277). 
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ġekil 3. Kazı alanının harita üzerinde görünümü (277). 
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ġekil 4. Kazı alanından mezar görünümü (277). 

 

 

 
ġekil 5. Kazı alanından mezar görünümü (277). 
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IV. BULGULAR  

 

1A 1d 3 27.12.2006 

Cranium 6 parça halinde idi kemikler yapıĢtırılarak anatomik bütünlük sağlandı. 

Ancak her iki os maxilla ve her iki os zygomaticum yok. Os occipitale kemiğinin pars 

basilaris‟i ve sol condylus occipitalis‟i yok os sphenoidale kemiğinin sol ala major‟u yok. 

Os frontale kemik sol facies orbitalis partis orbitalis üst dıĢ yanda granüler görünüm 

mevcut (ġekil 6). Processus mastoideus hafif içe dönük, glabella ve protuberentia 

occipitalis eksterna belirgin değil.  

 

 

ġekil 6. Sol facies orbitalis partis orbitalis‟te granüler görünüm.  

 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 5. 

Tam olmayan maxilla mevcut. Sutura incisiva kapalı, sutura mediana anterior ve 

posterior tam kapanmamıĢ, sutura transversa ince çizgi halinde seçiliyor. 1 adet kalıcı diĢ 

sürümü tamamlanmıĢ mandibula‟da 6 diĢ postmortem kayıp.  

Tam olmayan sağ clavicula, tam sol clavicula ve her iki scapula cavitas 

glenoidalis bölümleri mevcut.  

Cervical 1 adet axis, thoracal 6 adet 3 adedi bütün diğerleri değil, lomber 3 adet, 

sacral 4 adet, coccyx yok. 

Bütünlüğü tam olan birer adet sağ ve sol humerus.   

Bir adet sağ radius ve baĢ kısmı yok, sol radius bütünlüğü tam. Sağ ve sol radius 

distal epifiz hatları seçilebiliyor.  

Bütünlüğü tam birer adet sağ ve sol ulna. Her iki ulna distal epifiz hatları 

seçilebiliyor,  
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Sağ innominate os pubis kısmı yok, acetabulum‟un anterior parçası yok. Sulcus 

preauricularis mevcut. Incisura ischiadica major açısı geniĢ, crista iliaca labium externum 

epifiz tam kapanmamıĢ. Ramus ossis ischii epifizi tam kapanmamıĢ. Corpus ossis ilii ve 

fossa acetabuli superior ve posterior taraflarında granüler yapı mevcut (ġekil 7,8). 

Sol innominate os pubis yok. Acetabulum anterior kısmı yok. Crista iliaca orta 

kısmından yok. Sulcus preauricularis mevcut. Incisura ischiadica major açısı geniĢ, crista 

iliaca labium externum epifiz tam kapanmamıĢ. Ramus ossis ischii epifizi tam 

kapanmamıĢ. Corpus ossis ilii ve fossa acetabuli superior ve posterior taraflarında 

granüler yapı mevcut (resim 882, 883). Corpus ossis ischii‟den kırılmıĢ idi ve yapıĢtırıldı. 

 

           

ġekil 7. Sağ innominate granüler                ġekil 8. Sol innominate granüler 

        görünüm.                                                    görünüm. 

 

Sağ humerus’a göre boy 163.1 ± 4.45 cm uzunluğunda olan, sutura incisiva, 

radius ve ulna distal epifizleri ve crista iliaca epifizine göre 17-20 yaşlarında bir 

kadın iskeletine ait kemikler. 

 

1 Gb1 30.01.07 

Cranium‟da os zygomaticus‟lar yok, os maxillalar yok, os occipitale pars 

basilaris ve foramen magnum yok, sağ processus mastoideusun ucu yok, sağ os temporale 

pars squamosa‟nın ortasında kemik parçası eksik. Glabella çok hafif, arcus 

superciliaris‟ler belirgin, processus mastoideuslar içe dönük.  

Sol talus ve sol calcaneus ve bunlarla uyumlu bir adet eriĢkin tip sol os 

naviculare, yüksekliği ve geniĢliği ölçülemeyen bir adet sağ os ilium diafizi (çocuk). 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 5 ve bu değere göre sutural yaşı 43.4 

± 10.7 olan bir adet kadın iskeletine ait kemikler. 
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3 Ec4 26.09.07 

Sadece os frontale, os parietale ve os occipitale kemikleri mevcut. Os 

frontale‟nin her iki margo supraorbitalis tam ve facies orbitalis‟ler kısmen mevcut. Os 

occipitale‟nin foramen magnum‟u yok. Sol temporal kemik mevcut ve sutura hafif ayrık. 

Sol processus mastoideus hafif içe dönük. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 14 ve bu değere göre sutural yaşı 

45.2 ± 12.6 olan bir kadına ait iskelet kısımları. 

 

H 33 4. Tab 29.03.06 

Bir adet mandibula. Kalıcı diĢlerin sürümü tamamlanmıĢ. 21 yaşından büyük 

olması muhtemel bir kişiye ait mandibula. 

 

3 H-C1 19 No’lu Mezar 

Cranium‟da 15 adet yassı kafatası kemik parçaları, eĢleĢtirme yapılamadı. Sağ 

pars petrosa parçası, sağ os zygomaticum parçası 

Ġki adet maksilla alveolar kısım yapıĢtırıldı, ancak palatum durum ölçüme uygun 

değil. Geçici sağ ve sol ön ve yan kesiciler, caninler ve PM‟ler sürmüĢ, ancak 6 diĢ post 

mortem kayıp.  

Mandibula‟da geçici ön santral ve yan kesiciler, caninler, PM‟ler sürmüĢ. M1 

alveol çukurunda görülüyor. Sol yan kesici ve her iki PM yerinde diğerleri postmortem 

kayıp.  

Sağ ve sol scapula cavitas glenoidalis parçaları, sağ ve sol humerus diafizi, distal 

kısmı eksik sağ radius diafizi, distal kısımları eksik sağ ve sol ulna diafizleri, sol ilium 

diafizi, proksimal kısmı eksik sağ femur diafizi, tam sol femur diafizi, tam sağ ve sol tibia 

diafizleri, 2 adet tam olmayan fibula mevcut. 22 adet vertebra spinoz ve transvers çıkıntı 

parçaları, 49 adet kot parçaları. 

Sağ humerus’a göre 90.1 ± 3.0 cm boyunda, 2.5 yaşında, geçici diş 

sürümüne göre 24-26 aylık bir yeni doğana ait iskelet parçaları. 

 

3H-C1 20 No’lu Mezar 

Os frontale, sol os parietale, 4 adet birbiri ile eĢleĢtirilebilen os parietale 

parçaları, sağ os temporale. Sağ processus mastoideus hafif içe dönük, glabella hafif 

belirgin.  
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Kalıcı diĢ sürümü tamamlanmıĢ1 adet mandibula, 61 adet irili ufaklı ancak 

hiçbirinde bütünlük bulunmayan kot parçaları, Cervical axis vertebra yok diğer 6 cervical 

vertebra mevcut. 

Thoracal 12 vertebra mevcut 5 adet bütünlüğü tam vertebra. Thoracal 7. 9. Ve 

11. vertebralarda schmorl nodülleri mevcut (Ģekil 9-11), lomber 5 adet vertebra L1, L4 ve 

L5 vertebraların processus spinosus‟ları yok. L2 ve L3 tam, sacral 1., 3., 4., 5. vertebralar 

mevcut. Her iki pars lateralis‟ler yok. Coccyx yok. 

 

      

ġekil 9. 7. Thoracal vertebra schmorl           ġekil 10. 9. Thoracal vertebra schmorl         

     nodülü.                                                           nodülü. 

 

 

ġekil 11. Thoracal 11. vertebra schmorl nodülü  

 

Bir adet sol clavicula, birer adet sağ ve sol cavitas glenoidalis. 

Sağ humerus‟ta capitulum ve trochlea humeri‟de sonradan oluĢmuĢ kırıklar ve 

olecranonper deliği mevcut. (Ģekil 12). 
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ġekil 12. Sağ humerus olecranonper deliği.   ġekil 13. Sol humerus olecranonper      

                                                                         deliği  

 

Sol humerus cerrahi boyundan kırık yapıĢtırıldı. Diafiz orta kısımdan biraz 

aĢağıda kırık yapıĢtırıldı. Olecranonper deliği mevcut. (Ģekil 13) 

Tam sağ radius, distali olmayan sol radius, caput ulnae eksik sağ ulna, distali 

eksik sol ulna, tam sağ innominate, tam olmayan sol innominate, her ikisinde de sulcus 

preauricularis seçiliyor.  

Sağ os innominate pubis görünümü 4. 5. döneme uyuyor (Ģekil 14,15). Sacrum 

kemiği olmadığından pelvis ile ilgili tam değerlendirme yapılamadı. Ancak subpubic açı 

geniĢ durmakta, pelvis giriĢi oval görünmekte. 

    

ġekil 14. Sağ os innominate pubis‟in         ġekil 15. Sağ os innominate pubis‟in   

görünümü                                                                  görünümü. 
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Bir adet tam sağ ve sol femur, birer adet tam sağ ve sol tibia, bir adet proksimal 

kısmı olmayan sağ fibula, bir adet tam sol fibula, bir adet sağ patella, birer adet sağ ve sol 

calcaneus, birer adet sağ ve sol talus, birer adet sağ ve sol 1. metacarp kemiği, birer adet 

sağ ve sol 2. metacarp, bir adet sol 3. metacarp, bir adet sağ 4. metacarp, bir adet sağ 5. 

metacarp kemikleri mevcut. Sağ femur fossa intertrochanterica‟da ve sağ apex patella‟da 

granüler görünüm mevcut (Ģekil 16,17). Birer adet sağ ve sol ayak 1. phalanks, 3 adet 

ayak proksimal phalanks, 1 adet ayak distal phalanks, 1 adet sağ os cuboideum, birer adet 

sağ ve sol os naviculare, birer adet sağ ve sol lateral os cuneiforme. 

 

  

ġekil 16. Sağ femur granüler görünüm        ġekil 17. Sağ apex patella granüler görünüm. 

 

Sağ femura göre boyu 154.1 ± 3.72 cm olan, os pubis görünümü 19-30 

yaşları arasında olan bir kadına ait iskelet parçaları. 

 

3 H-C1 22 no’lu mezar 

1 adet mandibula ve kalıcı diĢ sürümü tamamlanmıĢ, 1 adet sağ ve 1 adet sol 

clavicula, 1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas glenoidalis, 37 adet kot parçaları, cervical 5 

adet vertebra, thoracal 7 adet tam, 3 adet corpus, 4 adet processus spinosus parçaları, 

lomber 5 adet vertebra, sacrum yok, coccyx yok.  Sağ humerus proksimal kısmı yok ve 

epicondylus medialis epifiz hattı tam kapanmamıĢ, tam sol humerus proksimal epifiz ve 

epicondylus medialis epifiz hatları tam kapanmamıĢ, distal kısımları olmayan ve 

proksimal epifizleri tam kapanmıĢ birer adet sağ ve sol radius, distal kısımları olmayan 

olecranon epifizleri kapanması bitmiĢ birer adet sağ ve sol ulna, bir adet sağ os hamatum, 

sağ el tüm metacarp kemikleri, sol el ilk dört metacarp kemikleri mevcut. 

Sağ innominate spina iliaca anterior superior kısmı ve ortaya yakın crista iliaca 

yok, acetabulum‟dan ayrılmıĢ 3 parça ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. Crista 
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iliaca epifizleri yok bu da tam kapanmamıĢ olduğunu göstermekte, os pubis yok, Incisura 

ischiadica major dar açılı, Sulcus preauricularis yok. 

Sol innominate os ilium iki parça ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı, 

ancak spina iliaca anterior superior ve inferior, spina iliaca posterior superior ve inferior, 

crista iliaca epifizleri yok, os pubis yok, Incisura ischiadica major dar açılı, Sulcus 

preauricularis yok. 

Sağ femur‟dan sadece caput femoris mevcut.  Sol femur distal epifiz yok, 

Trochanter major yok, proksimal epifiz tam kapanmamıĢ, trochanter minor epifizi tam 

kapanmamıĢ.  

17-21 yaşları arasında, sol humerus’a göre boyu 154.2 ± 4.45 cm olan bir 

erkeğe ait iskelet parçaları. 

 

3 HC 1–3 Hc3 Kilise Naos (1 no’lu kutudan) 

Bu torbadan fetüs ve yeni doğan iskelet parçaları çıktı (ġekil 18).  

 

 

ġekil 18. 3 HC 1–3 Hc3 Kilise Naos 1 no‟lu kutudan çıkan iskelet parçaları. 

 

14 adet sadece ikisinin eĢleĢtirilebildiği sutural skoru 0 olan kafatası yassı kemik 

parçaları 

2 adet sol hemithorax‟a ait kot parçaları, 22 adet corpus vertebrae, 11 adet uzun 

kemik epifizleri, 2 adet sağ 1 adet sol pars petrosa (sol pars petrosa sağ pars 
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petrosa‟lardan birisi ile uyumlu), 13 adet costa parçaları, 1 adet os sphenoidale sella 

turcica, 1 adet sol corpus mandibulae parçası, 1 adet sağ clavicula acromial, 1 adet sol 

clavicula sternal parçaları, 6 adet uzun kemiklere ait parçalar, 6 adet eĢleĢtirme 

yapılamayan küçük kafatası yassı kemik parçaları, 1 adet humerus diafiz distal kısmı. Bu 

kemikler metrik ölçüme uygun değil.  

2 adet sağ humerus diafizi,1 adet sol humerus diafizi, 2 adet sağ radius distal 

epifiz kısımları, 1 adet tam sol radius diafizi, 1 adet sağ ulna proksimal diafiz kısmı, 2 

adet sağ os ilium diafizi, 1 adet sol ilium anterior kısmı ve bu sol ilium‟dan birisi ile 

uyumlu, 2 adet sol os ischii diafizleri.   

Sağ humerus (1) 62 mm uzunluğunda ve miadında fetüse ait. 

Sağ humerus (2) 84 mm uzunluğunda ve 3-6 aylık çocuğa ait. Sol humerus ile 

sağ humerus 1 ölçümü aynı ve birbirleri ile uyumlu.  

Miadında fetüs ile 3-6 aylık çocuk olmak üzere 2 bireye ait iskelet parçaları. 

 

3 HC 1–3 Hc3 Kilise Naos (2 no’lu kutudan) 

22 No’lu Kafatası 

30 adet yassı kafatası kemiği yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. Glabellar 

bölge yok, foramen magnumun sol duvarı yok, her iki os zygomaticum yok, her iki os 

nasale yok, sol processus mastoideus yok. Arcus ciliaris‟ler belirgin değil, sağ processus 

mastoideus içe dönük. Protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil. Sağ os maxilla 

processus zygomaticus ve processus frontalis‟i yok. M3 hariç diğer diĢler sürmüĢ, ön ve 

yan kesiciler postmortem kayıp, diğer diĢler iyi, aĢınma çok az, periodontitis ve abse yok. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 5 olan ve bu değere göre sutural 

yaşı 34.7±7.8, ancak maksiler M3 sürmediği için buna göre yaşı 17-21 arasında olan 

bir kadına ait kafatası. 

 

24 No’lu Kafatası 

42 adet kafatası yassı kemikleri, 32 adedi yapıĢtırılıp anatomik bütünlük 

sağlandı. Os frontale sol kısmı ve orbital parçaları, os occipitale inferior‟dan kısımlar ve 

pars basilaris yok. Sol os temporale tam ve yapıĢtırılıp bütünlük sağlandı, ancak sağ os 

temporale pars squamosa yok ve kafatası ile bütünlük sağlanamadı. Her iki os 

zygomaticum yok, processus mastoideuslar içe dönük, glabella belirgin değil, arcus 

ciliaris‟ler belirgin değil, sutural skor 0. 
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Bir adet maksilla mevcut ve sutura incisiva, sutura mediana anterior, sutura 

mediana posterior, sutura transversa seçiliyor ve tam kapanmamıĢ. 

20 yaşında genç bir kıza ait kafatası. 

31 adet eriĢkin tip kot parçaları, 118 adet çocuk tipi kot parçaları. 

2 adet tam sağ humerus diafizi, 4 adet tam sol humerus diafizi, 2 adet tam sağ 

femur diafizi, 2 adet sağ femur proksimal diafizi, 2 adet tam sol femur diafizi, 2 adet tam 

sağ tibia, 1 adet sağ tibia proksimal diafizi, 1 adet tam sol tibia diafizi, 2 adet sol tibia 

distal diafizi, birer adet sağ ve sol talus, 2 adet çocuk tipi sol calcaneus mevcut.  

1-sağ humerus (1) diafizi 91 mm uzunluğunda ve 9 aylık, 79.2±2.5 cm boyunda 

çocuğa ait. 

2-sol humerus (1) diafizi 172 mm uzunluğunda ve 4.5-5 yaĢ 103.8± 3 cm 

boyunda çocuğa ait. 

3-sol humerus (2) diafizi 148 mm uzunluğunda ve 3 yaĢında 93.2±3 cm boyunda 

çocuğa ait. 

4-sol humerus (4) diafizi 105 mm uzunluğunda ve 1 yaĢında 74.3±3 cm boyunda 

çocuğa ait. 

5-sağ femur (1) diafizi 89 mm uzunluğunda ve 3 aylık 61.3±3.1 cm boyunda 

çocuğa ait. 

6-sağ femur (2) diafizi 86 mm uzunluğunda ve 3 aylık 59.8±3.1 cm boyunda 

çocuğa ait. 

7-sol femur (1) diafizi 258 mm uzunluğunda ve 5.5 yaĢında 109.8±4.1 cm 

boyunda çocuğa ait. 

8- sol femur (2) diafizi 73 mm, sağ humerus (2) diafizi 62 mm uzunluğunda. Sol 

femur(2)‟ye göre bu kemikle miadında fetüse ait. 

9- sağ tibia (1) diafizi 153 mm, sol tibia (1) diafizi 156 mm, sol humerus (3) 143 

mm uzunluğunda. Sağ tibia‟ya göre bu kemikler 2.5 yaĢında 90.8±3.3 cm boyunda 

çocuğa ait. 

10-sağ tibia (2) diafizi 110 mm uzunluğunda ve 1 yaĢında, 76.1±3.3 cm boyunda 

çocuğa ait. 

En çok bulunan kemiğe göre yapılan değerlendirmede 8 adet sağ femur 

diafizine ait parçalar bulunduğundan en az 8 kişiye ait iskelet parçalarının 

bulunduğu düşünülmekle birlikte, uzun kemik boylarına göre yapılan yaş ve boy 

analizine göre bu kutuda en az 10 kişiye ait iskelet parçalarının olduğu 

saptanmıştır.  
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3 HC 1–3 Hc3 Kilise Naos (3 no’lu kutudan) 

Bir adet çocuk tipi sağ pars petrosa, 2 adet mandibula mevcut. Mandibula 1 

corpustan ayrı iki parça halinde idi yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. Ön santral 

kesiciler, yan kesiciler, her iki canin diĢler postmortem kayıp. Her iki premolar diĢler 

mevcut, M1 alveol çukurunda, diğer molar diĢler görülmüyor, diĢ sürümü 

tamamlanmamıĢ.  

Mandibula 2 sağ ve sol ramus mandibula‟lar ayrı idi yapıĢtırıldı. Sol ramus 

mandibulae posterior kısmı ve sol processus condylaris, sol gonion yok. Ön yan kesiciler, 

her iki canin, sol premolar diĢler, sol M3, sağ M2 ve M3 diĢler postmortem kayıp, diĢ 

sürümü tamamlanmıĢ.  

Ġki adet çocuk tipi aynı mandibula‟ya ait sağ ve sol ramus parçaları processus 

coronoideus‟ları yok, processus condylaris‟ler mevcut. 

Sağ ve sol 2 adet maxilla sutura palatina mediana anteriordan yapıĢtırılıp 

anatomik bütünlük sağlandı. Ön santraller, yan kesiciler, her iki canin diĢler postmortem 

kayıp, sağ ve sol her iki premolar diĢler yerinde, sutura incisiva seçiliyor, sutura palatina 

mediana anterior kapanmamıĢ, sutura palatina posterior ve sutura palatina transversa 

kayıp. 

Sekiz adet tama yakın ve tam olan eriĢkin tip thoracal vertebra, 4 adet thoracal 

corpus vertebra parçaları, bir adet eriĢkin tip thoracal vertebra processus spinosus‟u, 10 

adet çocuk tipi thoracal vertebra processus spinosusu parçaları, 4 adet tam ve tama yakın 

eriĢkin tip cervical vertebra, bir adet axis, bir adet atlas sol fovea articularis superior 

parçası, 2 adet tam çocuk tipi thoracal vertebra, bir adet çocuk tipi thoracal vertebra 

processus spinosus‟u. Biri tam diğeri eksik, 2 adet eriĢkin tip sağ clavicula, bir adet çocuk 

tipi sol clavicula, 69 adet eriĢkin tip kot parçaları, 63 adet çocuk tipi kot parçaları. 

On yedi adet fetüs tipi vertebra processus spinosusu parçaları, 9 adet fetüs tipi 

corpus vertebra, 12 adet sağ hemithoraks‟a ait kot parçaları, 3 adet sağ 1 adet sol fetüs 

tipi clavicula mevcut, 2 adet fetüs tipi tam sağ radius diafizleri, birisi tam, diğeri 

proksimal diafizi olmayan 2 adet fetüs tipi sağ ulna, 1 adet fetüs tipi sağ os pubis mevcut. 

Üç adet sağ scapula cavitas glenoidalis, 14 adet uzun kemik diafiz parçaları, 4 

adet uzun kemik corpus parçaları, 1 adet eriĢkin tip corpus vertebrae, 3 adet tam, 3 adet 

proksimal epifizi olmayan, 2 adet diafiz distal kısmı olmayan toplam 8 adet sağ humerus 

diafizi, 5 adet tam, 2 adet diafiz proksimal kısmı olmayan, 2 adet diafiz distal kısmı 

olmayan toplam 9 adet sol humerus diafizi, 3 adet tam, 1 adet diafiz distal kısmı olmayan 

topla 4 radius diafizi, 4 adet tam sol radius diafizi, 3 adet tam, 3 adet diafiz distal kısmı 



137 

 

olmayan toplam 6 adet sağ ulna, 3 adet tam, 2 adet diafiz distal kısmı olmayan toplam 5 

adet sol ulna, Ġki adet sol os capitatum, 1 adet sağ os capitatum, 1adet sağ os 

scaphoideum, 2 adet sol os scaphoideum, 2 adet sağ os lunatum, 1 adet sol os lunatum, 1 

adet sağ os triquetrum, 1 adet sol os hamatum, 2 adet sağ os trapezoideum, 1 adet sağ os 

trapezium, 2 adet sol os trapezium, 1 adet sağ os pisiforme, 1 adet sol os pisiforme, 2 adet 

sağ 1. metacarp, 1 adet sağ 2. metacarp, 2 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 2 

adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 2 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ 5. 

metacarp, 1 adet sol 5. metacarp kemikleri, 2 adet metacarp epifizi, 4 adet el proksimal 

phalanks epifizi, 3 adet el orta phalanks epifizi, 2 adet el distal phalanks epifizi, 8 adet el 

proksimal phalanks kemikleri, 4 adet el orta phalanks kemikleri, ikisi çocuk biri eriĢkin 3 

adet el distal phalanks kemikleri mevcut. 

Bir adet eĢleĢtirme yapılamayan eriĢkin tip corpus femoris parçası, 1 adet 

eĢleĢtirme yapılamayan eriĢkin tip sağ corpus femoris parçası. 4 adet eriĢkin tip ve 

eĢleĢtirme yapılamayan os coxae parçaları.  

Sağ innominate os ilium üst orta kısmına bir parça yapıĢtırılmasına rağmen 

anılan bölgede eksiklik var. Incisura ischiadica major‟u dar açılı ancak sulcus 

preauricularis‟i hafif belirgin görünmekte (Ģekil 19) crista iliaca labium‟ları epifiz 

hattından yok. 1 adet sağ ilium diafizi, 2 adet sol ilium diafizi  (sulcus preauricularis 

seçilmiyor ancak auricula‟nın inferoanterior‟unda bir sulcus seçiliyor. Ġncisura ischiadica 

major geniĢ açılı (Ģekil 20). 4 adet sağ os ischii epifizleri, 4 adet sol os ischii epifizleri, 2 

adet sağ os pubis epifizleri, 3 adet sol os pubis epifizleri, 2 adet eriĢkin tip birbiri ile 

eĢleĢmeyen femur corpus parçaları mevcut. 5 adet tam, 5 adet proksimal diafiz epifizi 

olan toplam 10 adet sağ femur diafizi, 4 adet tam, 7 adet distal epifiz kısmı olmayan 

toplam 11 adet sol femur diafizi, 2 adet sağ femur distal epifizi, 2 adet sol femur distal 

epifiz, proksimal femurlarla eĢleĢtirme yapılamayan 2 adet sağ femur ve 4 adet sol femur 

distal epifizleri, 2 adet sağ patella, 4 adet tam, 2 adet distal epifizi olmayan sağ tibia 

epifizi, 1 adet eriĢkin tip sol tibia, 3 adet distal epifiz kısmı olmayan, 1 adet proksimal 

epifizi olmayan sol tibia epifizleri, 1 adet eriĢkin tip sol tibia, 1 adet eriĢkin tip tibia 

corpus parçası, 3 adet eriĢkin tip sağ fibula, 1 eriĢkin tip sol fibula, 1 adet sağ talus, 1 adet 

eriĢkin tip sol talus, 1 adet sağ talus epifizi, 3 adet sol talus epifizleri, 1 adet eriĢkin tip 

sağ calcaneus, 2 adet eriĢkin tip sol calcaneus, 2 adet sol os naviculare, 1 adet os 

cuboideum, 1 adet sağ os cuneiforme laterale, 1 adet sol os cuneiforme laterale, 2 adet 

sağ os cuneiforme mediale, ikiĢer adet sağ ve sol 1., birer adet sağ ve sol 2., birer adet sağ 

ve sol 3., 3 adet sağ, 1 adet sol 1., birer adet sağ ve sol 5. metacarp kemikleri, 2 adet ayak 
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proksimal phalanks, üç adet ayak orta ve iki adet ayak distal phalanks kemikleri, üç adet 

sağ ayak 1. parmak proksimal phalanks kemiği, 1 adet sol ayak 1. parmak distal phalanks 

kemiği, 4 adet ayak orta phalanks kemikleri mevcut. 

 

    

ġekil 19. Sağ innominate.                            ġekil 20. Sol ilium diafizleri. 

 

Mevcut kemiklerin özelliklerinin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen 

sonuçlar aĢağıdaki gibidir: 

1-Sağ humerus (2) diafizi 95 mm, sol humerus (1) diafizi 95 mm, sağ radius (3) 

diafizi 79 mm uzunluğunda. Sağ humerus (2)‟ye göre bu kemikler 0.5-1 yaĢında 83.2±2.5 

cm boyunda çocuğa ait. 

2-Sağ humerus (5) diafizi 69 mm, sağ radius (1) diafizi 55 mm, sağ ulna (1) 

diafizi 62 mm uzunluğunda. Sağ humerus (5)‟e göre bu kemikler 3-6 aylık 61.8+2.5 cm 

boyunda çocuğa ait. 

3-Sağ humerus (7) diafizi 82 mm, sol humerus (9) diafizi 83 mm, sol ulna (3) 

diafizi 73 mm, sağ femur (1) diafizi 103 mm, sol femur (11) diafizi 103 mm, sağ tibia (1) 

diafizi 82 mm uzunluğunda. Sağ femur (1)‟e göre bu kemikler 3-6 aylık 68.2±3.1 cm 

boyunda çocuğa ait. 

4-Sol radius (2) diafizi 63 mm, sağ tibia (2) diafizi 84 mm, sol femur (9) diafizi 

100 mm uzunluğunda. Sol femur (9)‟a göre bu kemikler 100 mm 6 aylık 66.8±3.1 cm 

boyunda çocuğa ait. 

5-Sol humerus (2) diafizi 86 mm ve 3-6 aylık 75.2±2.5 cm boyunda çocuğa ait.  

6-Sol humerus (6) diafizi 240 mm, sol fibula diafizi 265 mm uzunluğunda. Sol 

humerus (6)‟ya göre bu kemikler 10 yaĢında 134.3±4.2 cm boyunda çocuğa ait. 

7-Sol humerus (8) diafizi 117 mm uzunluğunda ve 1,5 yaĢında 79.5=3.0 cm 

boyunda çocuğa ait. 
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8-Sağ ulna diafizi 97 mm uzunluğunda ve 1-1.5 yaĢında 78.9±3.1 cm boyunda 

çocuğa ait. 

9-Sağ radius (2) diafizi 99 mm, sol radius (1) diafizi 98 mm, sağ ulna diafizi (2) 

107 mm, sol ulna (1) diafizi 110 mm, sol femur (6) diafizi 166 mm uzunluğunda. 

Mandibula (1) 24-26 aylık çocuğa ait. Sol femur (6)‟ya göre bu kemikler 2 yaĢında 

84.7±4.1 cm boyunda çocuğa ait. 

10-Sağ radius (4) diafizi 230 mm, sol radius (3) diafizi 227 mm, sağ ulna (1) 

diafizi 250 mm, sağ clavicula (2) diafizi 123 mm uzunluğunda. Sağ radius (4)‟e göre bu 

kemikler 14 yaĢında 167.5±4.6 cm boyunda çocuğa ait. 

11-Sol radius (4) diafizi 259 mm, sol ulna (5) diafizi 282 mm uzunluğunda. 

Mandibula (2) 17-21 yaĢları arasında bir bireye ait. Sol radius (4)‟e göre bu kemikler 

176.9±4.32 cm boyunda, mandibula (2)‟ye göre 17-21 yaĢları arasında bireye ait. Radius 

uzunluğu, radius baĢ çapı ve radius distal geniĢlik ile ulna uzunluğu ve ulna distal 

geniĢliğine göre cinsiyeti erkek olarak saptandı. 

12-Sağ Femur (2) diafizi 262 mm uzunluğunda ve 5.5-6 yaĢında 110,9±4.1 cm 

boyunda çocuğa ait. 

13-Sağ femur (3) diafizi 170 mm uzunluğunda ve 2 yaĢında 85.9±4.1 cm 

boyunda çocuğa ait. 

14-Sağ femur (8) diafizi 78 mm, sol tibia (4) diafizi 65 mm, sağ tibia (3) diafizi 

66 mm uzunluğunda. Sağ femur (8)‟e göre bu kemikler miadında fetüse ait.        

15-Sağ femur (10) diafizi 78 mm, sağ radius (2) diafizi 50 mm uzunluğunda. Sağ 

femur (10)‟a göre bu kemikler miadında fetüse ait. 

16-Sol tibia (l) diafizi 160 mm uzunluğunda ve 3 yaĢında 93.2±3.3 cm boyunda 

çocuğa ait. 

En çok bulunan kemiğe göre yapılan değerlendirmede 11 adet sol femur 

diafizine ait parçalar bulunduğundan en az 11 kişiye ait iskelet parçalarının 

bulunduğu düşünülmekle birlikte, uzun kemik boylarına göre yapılan yaş ve boy 

analizine göre bu kutuda en az 16 kişiye ait iskelet parçalarının olduğu 

saptanmıştır.  

 

3 HC 1/3 Hc3 Kilise Naos (4 no’lu kutudan)  

Kırk sekiz adet eĢleĢtirme yapılamayan çocuk kafatası yassı kemik parçaları, 1 

adet çocuk tipi sağ os parietale, sağ tama yakın çocuk tipi os temporale, sol çocuk tipi 

pars petrosa, sol os temporale pars squamosa parçası (sol pars petrosa ile uyumlu değil, 
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bu daha küçük bir çocuğa ait), 1 adet çocuk tipi os occipitale mevcut. 1 adet eriĢkin tip 

sol pars petrosa, 1 adet çocuk tipi sol os temporale pars squamosa parçası, Sağ ve sol pars 

petrosa parçaları, os occipitale pars basilaris‟i. 

Bir adet maxilla parçası, sol maksilla alveolar parça (çocuk) sol ön santral, sol 

yan kesici, sol canin, sol PM‟ler sürmüĢ, M1 alveol çukurunda, santral, yan kesiciler ve 

canin postmortem kayıp. 1 adet sağ ve 1 adet çocuk tipi sol os zygomaticum, 3 adet os 

zygomaticum parçaları. 

Dört adet değerlendirilebilen mandibula, bunun dıĢında 2 adet çocuk tipi 

mandibula‟lara ait corpus ve ramus parçaları mevcut.   

Mandibula (1) mental bölgeden ayrılmıĢ iki parça halinde yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlük sağlandı, gonion ve ramus kısımları yok. Ön santral kesiciler, yan kesiciler, 

canin‟ler, her iki yan PM1 ve PM2 sürmüĢ. Her iki PM‟ler yerinde diğer diĢler ise post 

mortem kayıp. 246-26 aylık çocuğa ait. 

Mandibula (2) canin‟ler, her iki PM1‟ler sürmüĢ, PM2 ve M1 alveol çukurunda 

sürmemiĢ, her iki canin ve sağ PM1 yerinde diğer sayılan diĢler postmortem kayıp. Bu 

mandibula ile uyumlu sağ maxilla alveolar ve fossa canina parçası. Sağ ön santral, sağ 

yan kesici, sağ PM‟ler sürmüĢ, sağ M1 alveol çukurunda, sağ PM‟ler yerinde sayılan 

diğer diĢler postmortem kayıp. Yine 1 adet sağ maksilla alveolar parça (sağ ön santral, 

sağ an kesiciler, sağ canin sağ PM‟ler sürmüĢ ancak PM‟ler dıĢında diğer diĢler 

postmortem kayıp. 14-18 aylık çocuğa ait. 

Mandibula (3) ön santral kesiciler, yan kesiciler, caninler, sağ ve sol PM1 ve 

PM2‟ler, sağ sol M1‟ler sürmüĢ. M2‟ler alveol çukurunda. Sol PM‟ler ve sağ PM2 yerinde 

diğer diĢler postmortem kayıp. 11-12 yaĢında çocuğa ait.  

Mandibula (4) mental bölgeden kırık iki parça halinde, mental bölge anterior 

duvar yok, yapıĢtırılıp zayıf anatomik bütünlük sağlandı. Her iki M3‟ler alveol 

çukurunda, diğer diĢler sürmüĢ. Ancak her iki M2, her iki M1, sağ PM1 ve sağ PM2 

yerinde, ön santral kesiciler, yan kesiciler, caninler ve sol PM‟ler post mortem çıkmıĢ ve 

mevcutlar. 13-17 yaĢında çocuğa ait. 

AltmıĢ iki adet yeni doğan veya miadında fetüse ait vertebra processus spinosus 

parçaları, 45 adet corpus vertebra kemikleri, 174 adet adolesan yaĢlara ait kot parçaları, 

96 çocuk adet kot, 4 adet bebek kot parçaları, 55 adet genç tipi vertebra processus 

spinosus parçaları, 4 adet corpus vertebrae,  2 adet axis, 6 adet cervical corpus vertebra, 

14 adet çocuk tipi thoracal vertebra, 13 adet thoracal vertebra processus spinosus 

parçaları, 3 adet eriĢkin tip thoracal vertebra, 3 adet küçük çocuk vertebra processus 
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spinosus parçaları, 3 adet corpus vertebrae epifizi, 1 adet eriĢkin tip cervical corpus 

vertebrae, 5 adet eriĢkin tip thoracal vertebra mevcut ve 2 vertebra oldukça osteoporotik 

ve osteofitler mevcut. 5 adet lomber vertebra, 5. lomber vertebranın sol lateral kısmı yok. 

Lomber vertebralar osteoporotik ve osteofitik çıkıntılarla dolu.  

Dört adet sağ 2 adet sol çocuk tipi scapula, 2 adet sağ scapula parçaları, 2 adet 

tam sağ clavicula, 1 adet tam olmayan sol clavicula mevcut.  

Yedi adet sağ humerus, 11 adet sol humerus diafizleri, 2 adet yön ayırımı 

yapılamayan humerus distal diafizleri, 1 adet sağ humerus distal diafizi, 1 adet sol 

humerus proksimal diafiz parçası, 1 adet sağ humerus proksimal diafizi, 1 adet eriĢkin tip 

humerus distal parça mevcut.  

Dört adet tam sağ radius diafizi, 2 adet tam sol radius diafizi, 1 adet anatomik 

bütünlüğü sağlanamayan 2 parça halinde sağ radius, distal ucu olmayan radiusa ait diafiz 

parçası, yine distal kısmı olmayan radiusa ait diafiz parçası mevcut. 

Üç adet tam sağ ulna, 4 adet sağ ulna distal diafizi, 3 adet sağ 1 adet sol ulna‟ya 

ait proksimal diafiz parçaları, 2 adet tam olmayan sol ulna diafizleri, 1 adet eriĢkin tip 

ulna olecranon parçası mevcut.  

Bir adet sağ os scaphoideum, 1 adet os hamatum, 1 adet os capitatum, 2 adet sağ 

os trapezium, 1 adet sağ os lunatum, 1 adet sağ os triquetrum, 1 adet sağ 2. metacarp, 2 

adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp, 4 adet 

el metacarp diafizleri mevcut. 11 adet el proksimal phalanks kemikleri, 4 adet el orta 

phalanks kemikleri, 3 adet distal phalanks kemikleri mevcut, 17 adet çocuk el phalanks 

kemikleri mevcut. 

Bir adet sağ ilium diafizi, 2 adet sol ilium diafizleri, birbirleri ile uyumlu 2 adet 

tam sağ ischii diafizleri, 2 adet tam 1 adet tam olmayan toplam 3 adet sol ischii diafizleri, 

1 adet sağ 1 adet sol pubis diafizleri, 1 adet sağ ve 1 adet sol eriĢkin tipi os ischii 

kemikleri, 1 adet sol eriĢkin tipi innominate acetabular kısım (sol os ischii ile anatomik 

bütünlük sağlanamadı) mevcut. Ġncisura ischiadica major dar açılı duruyor. 7 adet os 

ilium parçaları (birbirleri ile anatomik bütünlük sağlanamadı) ve 1 adet sol os pubis 

symphysis pubis yüzeyi mevcut. Symphysis pubis yüzeyi faz 8‟e (39-44 yaĢ) uyuyor. 1 

adet os sacrum sol pars lateralis‟i mevcut.  

Ġki adet tam sağ femur epifizi, 3 adet tam sol femur diafizi, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol femur proksimal parçaları, 6 adet femur diafizi proksimal kısımları, 1 adet sağ femur 

distal kısım, 1 adet femur diafiz parçası, 5 adet tam sağ tibia diafizleri, 3 adet sol tibia 
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diafizleri mevcut. 3 adet sol tibia proksimal diafizi, 1 adet sol tibia proksimal epifizi, 3 

adet sağ tibia distal diafizi, 20 adet tanımlanamayan uzun kemik diafizleri mevcut.   

Bir adet sol fibula, 1 adet sağ patella, 1 adet sol patella, 3 adet sağ calcaneus, 4 

adet sol calcaneus, 5 adet sağ talus, 3 adet sol talus, 2 adet sağ os naviculare, 1 adet sol os 

naviculare, 2 adet sağ os cuboideum, 1 adet sol os cuboideum, 1 adet sağ os cuneiforme 

laterale, 1 adet sol os cuneiforme laterale, 1 adet sağ os cuneiforme mediale, 1 adet sol os 

cuneiforme mediale, 1 adet sağ os cuneiforme intermedium, 1 adet sol os cuneiforme 

intermedium, 

Bir adet sağ, 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ, 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sol 

3. metacarp, 1 adet sol 4. metacarp, 2 adet sağ 5. metacarp kemikleri, 1 adet sol 5. 

metacarp kemikleri mevcut. sağ ayağa ait 3., sol ayağa ait 2. ve 3. metacarp kemik distal 

parçaları, 1 adet sol ayak 1. parmak proksimal phalanks kemiği, 1 adet sol ayak 1. parmak 

distal phalanks kemiği, 4 adet ayak orta phalanks kemiği mevcut. Sayılan ayak kemikleri 

eriĢkin bireylere ait. 3 adet ayak metacarp diafizleri, 

Mevcut kemiklerin özelliklerinin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen 

sonuçlar aĢağıdaki gibidir: 

1- Sağ humerus diafizi 67 mm, sol humerus diafizi 67 mm, sağ ulna (3) diafizi 

63 mm, sol ulna (3) diafizi 63 mm uzunluğunda. Sağ humerus‟a göre bu kemikler 3 aylık 

60.2±2.5 cm boyunda çocuğa ait.   

2-Sağ radius diafizi 64 mm, sol radius (2) diafizi 64 mm, sağ ulna (1) diafizi 69 

mm uzunluğunda. Sağ radius‟a göre bu kemikler 3-6 aylık çocuğa ait. 70.0±2.5 cm 

boyunda çocuğa ait. 

3-Sol humerus (1) diafizi 102 mm, sağ humerus diafizi 100 mm uzunluğunda. 

Sağ humerus‟a göre bu kemikler 1 yaĢında 72.1±3.0 cm boyunda çocuğa ait. 

4-Sol humerus (2) diafizi 112 mm, sağ radius (1) diafizi 85 mm uzunluğunda. 

Sol humerus (2)‟ye göre bu kemikler 1-1.5 yaĢında 77.3±3.0 cm boyunda çocuğa ait. 

5-Sol ulna (1) diafizi 112 mm uzunluğunda ve 2 yaĢında 87.8±3.1 cm boyunda 

çocuğa ait. 

6-Sağ tibia (2) diafizi 112 mm, sol ulna (2) diafizi 94 mm uzunluğunda. Sağ 

tibia (2)‟ye göre bu kemikler 1 yaĢında 76.8±3.3 cm boyunda çocuğa ait. 
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7-Sağ femur (1) diafizi 243 mm, sol humerus (1) diafizi 172 mm, sağ radius (2) 

diafizi 126 mm uzunluğunda. Sağ femur (1)‟e göre bu kemikler 5 yaĢında 105.8±4.1 cm 

boyunda çocuğa ait. 

8- Sol humerus (3) diafizi 157 mm uzunluğunda ve 3.5-4 yaĢında 97.2±3.0 cm 

boyunda çocuğa ait. 

9-Sol femur diafizi 110 mm, sağ radius diafizi 78 mm uzunluğunda. Sol femur‟a 

göre bu kemikler 6 aylık 71.7±3.1 cm boyunda çocuğa ait. 

10-Sağ humerus (1) maksimum uzunluk 313 mm, sol tibia 338 mm 

uzunluğunda. Sol tibia‟ya göre bu kemikler 20 yaĢında 163.7±3.37 cm boyunda bireye 

ait. Humerus baĢ çapı ve distal geniĢlik ile tibia uzunluğu, tibia proksimal ve distal 

geniĢliklere göre cinsiyeti kadın olarak saptandı.  

11-Sol humerus maksimum uzunluğu 337 mm, sol femur maksimum uzunluğu 

450 mm, sol tibia uzunluğu 380 mm, sol fibula 379 mm. Sol femur‟a göre bu kemikler 20 

yaĢlarında 169.2±3.27 cm boyunda bireye ait. Humerus, femur ve tibia ölçümlerine göre 

cinsiyeti erkek olarak saptandı. 

12-Sağ humerus (3) diafizi 91 mm uzunluğunda ve 1 yaĢında 68.1±3.0 cm 

boyunda çocuğa ait. 

13-Sol humerus (1) diafizi 143 mm uzunluğunda ve 3 yaĢında 91.0±3.0 cm 

boyunda çocuğa ait. 

14-Sol humerus (2) diafizi 86 mm uzunluğunda ve 6 aylık 65.9±3.0 cm boyunda 

çocuğa ait. 

15-Sağ tibia diafizi 108 mm, sol humerus (3) diafizi 105 mm uzunluğunda. Sağ 

tibia‟ya göre be kemikler 1yaĢında 74.4±3.3 cm boyunda çocuğa ait. 

16- Sağ femur diafizi 89 mm, sağ tibia (1) diafizi 82 mm, sağ humerus (1) diafizi 

73 mm, sol radius (1) diafizi 71 mm uzunluğunda. Sağ femur‟a göre bu kemikler 6 aylık 

67.2±3.0 cm boyunda çocuğa ait. 

17-Sol femur diafizi 252 mm uzunluğunda ve 5 yaĢında 108.2±4.1 cm boyunda 

çocuğa ait.  

18- Sağ tibia (1) diafizi 156 mm, sol tibia diafizi 153 mm, sol humerus (2) 

diafizi 147 mm uzunluğunda. Sağ tibia (1)‟e göre bu kemikler 3 yaĢında 91.9±3.3 cm 

boyunda çocuğa ait. 

19- Sağ tibia (2) diafizi 111 mm uzunluğunda ve 1 yaĢında 76.4±3.3 cm 

boyunda çocuğa ait. 
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20-Humerus (1) diafizi 48 mm, sol scapula (1) yüksekliği 23 mm, geniĢliği 15 

mm, sağ scapula (2) yüksekliği 23 mm, geniĢliği 15 mm. Sağ humerus (1)‟e göre bu 

kemikler 7-8 aylık fetüse ait. 

21- Sağ humerus (2) diafizi 62 mm, sağ ulna (2) diafizi 59 mm, sağ scapula 

diafiz yüksekliği 30 mm. Sağ humerus (2)‟ye göre bu kemikler miadında fetüse ait. 

En çok bulunan kemiğe göre yapılan değerlendirmede 11 adet sol humerus 

diafizine ait parçalar bulunduğundan en az 11 kişiye ait iskelet parçalarının 

bulunduğu düşünülmekle birlikte, uzun kemik boylarına göre yapılan yaş ve boy 

analizine göre bu kutuda en az 21 kişiye ait iskelet parçalarının olduğu 

saptanmıştır.  

 

Kilise (Şapel) Bahçesinden Çıkarılan İskeletler 

 

Tanımsız Torba 1 

Genel olarak çocuk kemikleri mevcut. 

Bir adet mandibula; sol yan kesici hizasında iki parça idi yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlük sağlandı. Santral kesiciler, her iki yan kesici, sol canin, sağ ve sol PM1,sol M1 

postmortem kayıp, sadece sol PM2 mevcut. Sağ canin alveolü yok, sağ PM2 alveolü 

kapanmıĢ, sağ muhtemelen M1„e ait geniĢ bir alveol çukuru mevcut, her iki M2 henüz 

sürmemiĢ. 

EĢleĢtirme yapılamayan 4 adet sağ, 3 adet sol çocuk tipi corpus mandibulae 

parçaları, 3 adet sol, 1 adet sağ eĢleĢtirme yapılamayan maxilla parçaları mevcut. 

Ġki adet tam sağ ve 5 adet sol clavicula, çocuk tipi 3 adet sağ ve 7 adet sol 

scapula, 2 adet humerus diafiz parçaları, 4 adet tam, 2 adet proksimal 1 adet distal kısmı 

olan sağ radius diafizleri, 2 adet tam ve 1 adet proksimal kısmı, 3 adet distal kısmı olan 

sol radius diafizleri, 1 adet proksimal kısmı olan sağ, 3 adet tam ve 1 adet distal kısmı 

olmayan sol ulna diafizleri mevcut. Sol scapula örneklerinin yükseklikleri 32-61 mm, 

geniĢlikleri ise 35-53 mm arasında değiĢmektedir. Bu ölçümlere göre bu scapula 

örnekleri miadında fetüs ve 4 yaĢ arası çocuklara aitler. 

Ġki adet sağ ve 1 adet sol ilium diafizleri, 4 adet sağ ve 1 adet sol pubis diafizleri, 

1 adet sağ ve 5 adet sol ischii diafizleri mevcut. 

Bir adet tam sağ, 1 adet proksimal kısmı olmayan ve 1 adet distal kısmı olmayan 

femur diafizleri, 1 adet tam sol tibia diafizi, 2 adet sağ tibia diafizi distal parça, 2 adet 
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fibula diafizleri, 1 adet çocuk tipi ayak 1. metacarp, 2 adet eriĢkin tipi ayak proksimal 

phalanks kemikleri mevcut. 

1-Sağ radius (1) diafizi 73 mm, sol ulna (2) diafizi 81 mm uzunluğunda. Sağ 

radius (1)‟e göre bu kemikler 0.5-1 yaĢında 69.5±3.1 cm boyunda çocuğa ait.  

2-Sağ radius (2) diafizi 110 mm, sol radius (2) diafizi 108 mm uzunluğunda. Sağ 

radius(2)‟ye göre bu kemikler 3 yaĢında 93.1±3.1 cm boyunda çocuğa ait. 

3-Sağ radius (3) diafizi 117 mm, sol ulna (1) diafizi 126 mm uzunluğunda. Sağ 

radius (3)‟e göre bu kemikler 3.5 yaĢında 97.6±3.1 cm boyunda çocuğa ait. 

4-Sol radius (1) diafizi 126 mm uzunluğunda ve 4-4.5 yaĢlarında 103.3±3.1 cm 

boyunda çocuğa ait. 

5-Sol ulna (3) diafizi 78 mm, fibula (1) 79 mm uzunluğunda. Fibula‟ya göre bu 

kemikler 6 aylık 65.6±3.8 cm boyunda çocuğa ait. 

6-Sağ femur (1) diafizi 75 mm, sağ radius (7) diafizi 57 mm uzunluğunda. Sağ 

femur (1)‟e göre bu kemikler miadında fetüse ait. 

7-Sol tibia diafizi 74 mm uzunluğunda ve 3 aylık 61.3±3.8 cm boyunda çocuğa 

ait. 

8-Fibula (2) diafizi 108 mm uzunluğunda ve 1 yaĢında 76.0±3.1 cm boyunda 

çocuğa ait. 

9- mandibula 11-12 yaĢında çocuğa ait. Ancak bu mandibula‟nın buraya 

karıĢmıĢ olduğu düĢünüldü. 

En çok bulunan kemiğe göre yapılan değerlendirmede 7 adet sol çocuk tipi 

scapula bulunduğundan en az 7 kişiye ait iskelet parçalarının bulunduğu 

düşünülmekle birlikte, uzun kemik boylarına göre yapılan yaş ve boy analizine göre 

bu kutuda en az 8 kişiye ait iskelet parçalarının olduğu saptanmıştır.  

 

Daha önce YK Kilise Naos içinden çıkarılmıĢ olan 3 HC 1–3 Hc3 Kilise Naos 

isimli 4 ayrı kutuda 49 adet çocuğa ait postcranial iskelet parçaları, yine kilise (Ģapel) 

bahçesinden çıkarılan ve tanımsız torba 1 olarak adlandırılan kutuda 8 adet çocuğa ait 

postcranial iskelet parçaları bulunmuĢtur. Ancak bu kemikler içinde kafatasına ait 

kemikler oldukça az. AĢağıda ise YK Kilise Naos içinde bulunmuĢ çocuklara ait kafatası 

kemik parçalarının özellikleri hakkında bilgi verilmiĢtir. YK Kilise Naos içinde olmak 

üzere aynı yerde bulunmaları, benzer yaĢ gruplarına ait olmaları dolayısıyla bu cranial ve 

postcranial kemiklerin aynı çocuklara ait olduğu düĢünülmüĢtür. Dolayısıyla kiĢi sayısı 

hesaplanırken 29 adet kafatası kemikleri değerlendirmeye alınmamıĢtır.  
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YK Kilise Naos 1 No’lu Kafatası 

Sadece bir adet sağ os parietale mevcut.  

1 adet çocuğa ait sağ os parietale kemiği. 

 

YK Kilise Naos 2 No’lu Kafatası  

12 adet eĢleĢtirme yapılamayan yassı kafatası kemik parçaları, sutural 

değerlendirme 0 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 3 No’lu Kafatası  

11 adet os frontale kemiğine ait eĢleĢtirilemeyen kemik parçaları skoral 

değerlendirme 0 

1 adet çocuğa kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 4 No’lu Kafatası  

13 adet yassı kafatası kemikleri, bunlardan iki adet os occipitale kemiğine ait 

olanlar yapıĢtırılıp eĢleĢtirildi. 2 adet pars basilaris‟e ait kemik eĢleĢtirilemedi, sol os 

parietale kemiğine ait 4 adet kemik yapıĢtırılıp eĢleĢtirildi, 2 adet muhtemelen sağ os 

parietale‟ye ait birbiri ile eĢleĢtirilen kemik parçaları, 1 adet sol pars petrosa mevcut. 

Sutural skor 0.  

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri 

 

YK Kilise Naos 9 No’lu Kafatası  

14 adet sadece ikisinin eĢleĢtirilebildiği sutural skoru 0 olan kafatası yassı kemik 

parçaları 

2 adet sol hemithorax‟a ait kot parçaları mevcut.  

1 adet çocuğa ait iskelet parçaları.  

 

YK Kilise Naos 10 No’lu Kafatası  

3 adet eĢleĢtirme yapılabilen os occipitale kemik parçaları skoral değerlendirme 

0 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 
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YK Kilise Naos 11 No’lu Kafatası  

6 adet eĢleĢtirme yapılamayan kafatası yassı kemik parçaları skoral 

değerlendirme 0 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 12 No’lu Kafatası  

Os occipitale kemiğine ait 3 adet, sağ os parietale kemiğine ait 3 adet kemik 

parçaları yapıĢtırıldı, ancak sağ os parietale, os frontale, sol os parietale parçası ve os 

occipitale parçaları arasında kemik eksikliği ve kurumaya bağlı deformayondan dolayı 

anatomik bütünlük sağlanamadı. Fonticulus majus açık halde, fonticulus minus 

olmadığından değerlendirilemedi. Aynı kutuda 1 adet humerus diafizi mevcut. 

Sağ humerus 1 yaĢında 74.3±3.0 cm boyunda çocuğa ait. 

1 yaşında 74.3±3.0 cm boyunda çocuğa ait iskelet parçaları. 

 

YK Kilise Naos 13 No’lu Kafatası  

16 adet birbiri ile eĢleĢtirilemeyen yassı kafatası kemik parçaları, skoral 

değerlendirme 0 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 14 No’lu Kafatası 

Bu kutuda kafatası yassı kemiklerinin yanında thorax, ekstremite ve kot 

kemikleri de çıktı. 

18 adet çocuğa ait kafatası yassı kemik parçaları, bunlardan 4 adedi ikiĢer olarak 

eĢleĢtirilebildi, diğerleri eĢleĢtirilemedi. 

Birbiri ile eĢleĢtirilemeyen biri sağ ve diğeri sol çocuk tipi ramus ve corpus 

mandibulae parçaları. Her ikiside ikiĢer parça idi ve yapıĢtırılıp bütünlük sağlandı. Sol 

PM1 ve PM2 yerinde, M1 ise henüz alveol içinde. Sağ PM1 yerinde PM2 postmortem 

kayıp, sağ M1 postmortem kayıp, sağ M2 ise alveol çukurunda. 1 adet çocuk tipi sağ 

maxilla parçası mevcut. 

2 adet eriĢkin tip ve 27 adet çocuk tipi kot parçaları mevcut. 

1adet tam sol clavicula, 1 adet sağ humerus corpus ve 1 adet sağ humerus distal 

parçalar, 1 adet tam sol humerus, 1 adet sol humerus diafizi proksimal kısmı, 7 adet el 

metacarp epifizleri, 2 adet el 1. parmak metacarp kemikleri mevcut. 
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2 adet sağ, 2 adet sol femur diafiz proksimal kısımları, 1 adet sol pubis diafizi, 

1adet sol talus mevcut. 

Mandibula diĢ sürümlerine göre 24-26 aylık çocuğa ait. 

Sol humerus diafizi 133 mm uzunluğunda 2-2.5 yaĢlarında 86.6±4.2 cm boyunda 

çocuğa ait. 

1 adet 2-2.5 yaşlarında 86.6±4.2 cm boyunda çocuğa ait iskelet parçaları.  

 

YK Kilise Naos 14 II No’lu Kafatası  

Os frontale sol orbital parça iki parça halinde idi yapıĢtırılıp bütünlük sağlandı, 

os frontale 3 adet ayrı sağ orbital parçalar, diğer sol orbital parça ile eĢleĢtirme 

sağlanamadı. 5 adet eĢleĢtirilemeyen yassı kafatası kemik parçaları. Bir adet sol pars 

petrosa ve processus mastoideus hafif dıĢa dönük. Sol os temporale processus mastoideus 

değerlendirilemeyecek kadar küçük. Çocuk tipi sol os zygomaticum mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 15 No’lu Kafatası 

10 adet yassı kafatası kemikleri yapıĢtırılarak anatomik eĢleĢtirme yapıldı. Her 

iki os temporale pars squamosa‟larında eksik olmasına rağmen kafatasına yapıĢtırıldı. Os 

occipitale pars basilaris‟i yok, her iki os zygomaticum yok, sol os maxilla parçası mevcut. 

Glabella hafif belirgin, arcus ciliarisler belirgin değil, processus mastoideuslar hafif içe 

dönük. Protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil.  

1 adet kız çocuğuna ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 16 No’lu Kafatası 

Os nasaleler yok, sağ orbita lateral ve inferior kısmı yok, sol orbita inferomedial 

kısmı yok, her iki os maxilla yok, sağ os zygomaticus yok, sol os zygomaticus os frontale 

kemiğine yapıĢtırıldı. 

Glabella ve arcus ciliarisler belirgin değil, processus mastoideuslar içe dönük 

gibi. Protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil. 

1 adet kız çocuğuna ait kafatası. 

 

YK Kilise Naos 20 I No’lu Kafatası 

14 adet kafatası kemikleri yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. Her iki os 

maxilla, her iki os zygomaticum, her iki os nasale, sağ orbita superioru, os occipitale pars 
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basilaris ve foramen magnum yok. Glabella ve sol arcus ciliaris belirgin değil, processus 

mastoideuslar içe dönük. Protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil. 

1 adet kız çocuğuna ait kafatası kemikleri 

 

YK Kilise Naos 23 No’lu Kafatası  

14 adet sadece ikisi eĢleĢtirilebilen yassı kafatası kemikleri, sağ maxillaya ait bir 

parça PM‟lar çıkmıĢ M1 alveol içinde 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 25 No’lu Kafatası  

12 adet eĢleĢtirme yapılamayan yassı kafatası kemik parçaları, 13 adet eĢleĢtirme 

yapılan sağ ve sol os parietale kemik parçaları, 6 adet eĢleĢtirme yapılan os occipitale 

kemik parçaları, tama yakın sağ ve sol os temporale kemikleri, sinus maxillaris superior 

duvarı olmayan ve eĢleĢtirilebilen 2 os maxilla,  (ġekil 19,20) 

 

   

ġekil 19: Kafatası kemiklerinin görünümü.         ġekil 20: Kafatası kemilerinin 

görünümü. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 27 No’lu Kafatası 

Sağ os parietaleye ait 6 adet kemik yapıĢtırılarak eĢleĢtirildi. Bir diğer os 

parietale‟ye ait 4 adet kemik yapıĢtırılarak eĢleĢtirildi ancak hangi tarafa ait olduğu 

saptanamadı ve diğer os parietale kemik ile eĢ gibi görünmüyor. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 
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YK Kilise Naos 29 No’lu Kafatası 

6 adet sağ parietale ait kemikler yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı, 6 adet 

eĢleĢtirme yapılamayan yassı kafatası kemik parçaları mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 31 No’lu Kafatası 

Tama yakın os occipitale, 6 adet eĢleĢtirme yapılamayan yassı kafatası kemik 

parçaları mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 32 No’lu Kafatası 

12 adet eĢleĢtirme yapılamayan, 19 adet eĢleĢtirme yapılan yassı kafatası 

kemikleri, 1 adet tama yakın sol os temporale, bir adet sağ pars petrosa ve processus 

mastoideus, eĢleĢtirilebilen ancak sinus maxillaris superior kısımları olmayan maxilla 

kemikleri. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 33 No’lu Kafatası 

10 adet eĢleĢtirme yapılamayan çocuk tipi yassı kafatası kemik parçaları mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 34 No’lu Kafatası 

43 adet eĢleĢtirme yapılamayan kafatası yassı kemik parçaları, 2 adet pars 

petrosa parçaları mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 35 No’lu Kafatası  

7 adet eĢleĢtirme yapılamayan kafatası yassı kemik parçaları mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 36 No’lu Kafatası 

3 adet yapıĢtırılarak anatomik bütünlük sağlanan çocuk tipi os frontale kemik 

parçaları mevcut. 
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1 adet çocuğa ait os frontale kemik parçaları.  

YK Kilise Naos 37 No’lu Kafatası  

8 adet eĢleĢtirme yapılamayan yassı kafatası kemik parçaları mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 40 No’lu Kafatası  

9 adet eĢleĢtirme yapılamayan küçük yassı kafatası kemikleri mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 41 No’lu Kafatası  

5 adet eĢleĢtirme yapılamayan çocuk kafatası yassı kemik parçaları 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 42 No’lu Kafatası  

4 adet eĢleĢtirme yapılamayan sutural küçük yassı kafatası kemik parçaları 

mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 45 No’lu Kafatası  

32 adet eĢleĢtirilemeyen oldukça küçük yassı kafatası kemik parçaları, bir adet 

sağ pars petrosa mevcut. 

1 adet çocuğa ait kafatası kemikleri. 

 

Bunda sonra özellikleri hakkında bilgi verilecek olan ve yine aynı yerde, YK 

Kilise Naos içinde, bulunan 13 adet kafatası kemik parçaları ise eriĢkin bireylere ait 

olduğundan ayrı kiĢiler olarak değerlendirildi. 

 

YK Kilise Naos 5 No’lu Kafatası  

27 adet yassı kafatası kemik parçaları yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. 

Sol os parietale inferior kısmı yok, her iki os zygomaticum yok, os occipitale pars 

basilaris yok, sol os temporale mevcut ancak eĢleĢtirilemedi, processus mastoideus hafif 

dıĢa dönük, glabella hafif belirgin, Orbita kenarları hafif keskin, arcus ciliarisler belirgin 

değil, her iki os maxilla spina nasalis anterior‟dan kısmen yapıĢtırılabildi, Protuberentia 

occipitalis eksterna belirgin değil. 
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1 adet genç erkeğe ait kafatası kemikleri. 

YK Kilise Naos 6 No’lu Kafatası  

35 adet yassı kafatası kemik parçaları yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. 

Sağ os zygomaticum ve os frontale birbirlerine yapıĢtırıldı, sağ os zygomaticum var 

ancak eĢleĢtirme yapılamadı, her iki os maxilla yok, glabella hafif belirgin, arcus 

ciliarisler belirgin değil, her iki processus mastoideus içe dönük. Protuberentia occipitalis 

eksterna belirgin değil. 

1 adet genç kadına ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 7 No’lu Kafatası  

21 adet yassı kafatası kemikleri yapıĢtırılıp birleĢtirildi. 7 adet os frontale 

kemikleri yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı.  Os parietale kemiklerinde zamanla 

oluĢan postmortem Ģekil değiĢikliğinden dolayı os frontale ile anatomik eĢleĢtirme 

sağlanamadı. Sağ os temporale 2 parça halinde yapıĢtırıldı, sol temporale eĢleĢtirilecek 

yapıda değil, os occipitalis basion kısmı yok (her iki condylus occipitalis mevcut), her iki 

os zygomaticum yok, her iki os nasale yok, glabella hafif belirgin, arcus ciliaris‟ler 

belirgin değil, processus mastoideus hafif içe dönük. Birbiri ile uyumlu ancak anatomik 

bütünlük sağlanamayan sağ ve sol os maxilla kemikleri. Sutura palatina mediana anterior 

yok, sutura palatina mediana posterior yok (yerlerinde kemik eksikliği var), sutura 

palatina transversa, sutura incisiva henüz kapanmamıĢ. 

1 adet genç kadına ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 8 No’lu Kafatası  

28 adet yassı kafatası kemik parçaları yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. 

Glabella belirgin değil, arcus ciliarisler belirgin değil, processus mastoideuslar hafif içe 

dönük. Her iki os zygomaticum, her iki os maxilla yok, os occipitalis pars basilarisi yok. 

Protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil. 

1 adet genç kadına ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 17 No’lu Kafatası 

Sol os parietale eminentia parietalis‟e yakın yerde tabula eksternada 10X14 mm 

ölçüsünde çöküntü mevcut (ġekil 21,22), glabella belirgin, processus mastoideuslar dıĢa 

dönük, rhomboid kafatası mevcut, kafatasının posterior yüzü oldukça geniĢ ve uzun. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 15. 
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ġekil 21. Sol os parietale‟deki çökünütünün   ġekil 22. Sol os parietale‟deki çöküntünün  

görünümü                                                            görünümü                                                                 

Ectocranial sutural skora göre 45.2±12.6 yaşında bireye adet erkeğe ait 

kafatası. 

 

YK Kilise Naos 18 No’lu Kafatası  

12 adet yassı kafatası kemik parçaları yapıĢtırılıp eĢleĢtirme sağlandı. Os 

occipitalis pars basilaris‟i yok, her iki os temporale yok, her iki os zygomaticum yok, her 

iki os nasale yok, her iki os maxilla yok. Glabella hafif belirgin, her iki arcus ciliarisler 

hafif belirgin, protuberentia occipitalis hafif belirgin. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 9. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skora göre 39.4±9.1 yaşlarında cinsiyeti 

muhtemelen erkek olan 1 adet bireye ait kafatası. 

 

YK Kilise Naos 19 No’lu Kafatası 

7 adet yassı kafatası kemikleri yapıĢtırılıp eĢleĢtirildi. Ġki adet sol bir adet sağ os 

maxilla, sağ ve sol maxillalar eĢleĢtirilemedi, her iki os zygomaticus yok, os occipitale 

pars basilaris‟i yok, her iki os nasale yok, sol os parietale inferior kısmı yok, her iki os 

temporale pars squamosa anterior kısımları yok, glabella yok, arcus ciliarisler belirgin 

değil, her iki processus mastoideuslar içe dönük, protuberentia occipitalis eksterna 

belirgin değil. Os occipitale ile os parietale kemikleri arasında vormian kemiği 

olduğundan art kafa ölçümleri değiĢik çıktı. Ancak vormian kemiği yok sadece yeri 

mevcut (ġekil 23). 
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ġekil 23. Vormian kemiğinin yeri.  

 

1 adet genç kadına ait kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise Naos 20 II No’lu Kafatası 

19 adet kafatası kemikleri yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. Her iki os 

maxilla, her iki os zygomaticum, her iki os nasale, sol orbita superioru, os occipitale pars 

basilaris ve foramen magnum sağ ve sol kısımları yok, her iki os temporale pars petrosa 

kısımları mevcut ve processus mastoideuslar hafif içe dönük, kalan 18 adet yassı kafatası 

kemikleri ile anatomik bütünlük sağlanamadı, Glabella ve arcus ciliarisler belirgin değil. 

Protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil. Sağ ve sol maxilla yapıĢtırılıp 

eĢleĢtirildi. Sutura palatina mediana anterior, sutura palatina mediana posterior, sutura 

palatina transversa, sutura incisiva henüz kapanmamıĢ. 

1 adet 20 yaşından küçük genç kadına ait kafatası kemikleri 

 

YK Kilise Naos 24 No’lu Kafatası  

Os zygomaticum kemiğinin processus frontalis ile processus temporalis 

kısımları kırık. Sağ maxilla molar bölge processus alveolaris‟i kırık. Ectocranial kafa 

kubbesi sutural skoru 13. 

1 adet mandibula; 3 parça halinde idi. Sol ramus M1‟e yakın yerden, gnathion‟un 

hemen solundan ve sağ corpus mandibula‟dan kırılmıĢ idi, kırıklar yapıĢtırıldı. Her iki M1 

yok, sağ PM1 ve PM2, sağ ve sol ön ve yan kesiciler postmortem kayıp.  

1 adet 45.2±12.6 yaşlarında bireye ait kafatası kemikleri. 
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YK Kilise Naos 26 No’lu Kafatası 

Sağ os parietaleye ait 5 adet kemik yapıĢtırılıp eĢleĢtirme sağlandı, sol os 

parietaleye ait 10 adet kemik yapıĢtırılıp eĢleĢtirme sağlandı, os occipitaleye ait 7 adet 

kemik yapıĢtırılarak eĢleĢtirildi, bir adet sağ pars petrosa (processus mastoideus hafif dıĢa 

dönük) 6 adet kemik parçası ise eĢleĢtirilemedi. Glabella hafif belirgin.  

1 adet genç, cinsiyeti muhtemelen kadın olan kafatası kemikleri. 

 

YK Kilise 1 No’lu Torba  

45 adet genç tipi kot parçaları, 1 adet tam sağ clavicula, 1 adet sağ ve 2 adet sol 

cavitas glenoidalis mevcut. 

5 adet cervical, 5 adet thoracal vertebra, 5 adet lomber vertebra mevcut. 10 adet 

thoracal ve lomber corpus vertebralarda schmorl nodülü mevcut.  

Muhtemelen 1 adet erişkine ait iskelet parçaları. 

 

3H-C2 23.01.07 birincisi 

Cranium yok, maksilla yok.  

Bir adet mandibula, sol processus condylaris yok, sol ramusun yukarıdan 

aĢağıya posterior kısmı yok, sağ processus condylaris ve coronoideus yok, sağ ve sol 

gonion yok, sağ M3, sol ön santral kesici, sol canin PM kayıp, sağ ön santral kesici, sağ 

M3 AM kayıp. 

Yirmi altı adet değiĢik boylarda kot parçaları 

On bir adet thoracal vertebra corpus parçaları bunun yanında processus 

spinosusu parçaları mevcut. 

Dört adet scapula kemik parçaları, sol cavitas glenoidalis, 1 adet sol clavicula, 1 

adet sağ humerus proksimal parça, 1 adet caput humeri‟si olmayan sol humerus, 1 adet 

caput radii‟si olmayan sağ radius, 1 adet tam sol radius, 1 adet proksimal kısmı olmayan 

sağ ulna, 1 adet distal ucu olmayan sol ulna, 1 adet sağ, 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ 

2. metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. 

metacarp kemikleri mevcut. 

Sol innominate os ilium ortadan posteriora kadar olan kısmı, os pubis, 

acetabulum anterior kısmı yok. Incisura ischiadica major geniĢ açılı, sulcus preauricularis 

belirgin. Sağ innominate sadece os ilium‟un gövdesi var anterior, superior ve inferior 

kısımlarında eksiklikler var, Incisura ischiadica major geniĢ, sulcus preauricularis 
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belirgin. Os sacrum sadece 1. vertebraya ait proksimal kısmı mevcut, bu da iki parça 

halinde idi ve yapıĢtırıldı, distal 2 vertebra mevcut.  

1 adet tam sağ, 1 adet tam sol femur, malleolus medialis‟leri olmayan 1 adet sağ 

ve 1 adet sol tibia, 1 adet tam sağ, 1 adet distal ucu eksik sol fibula, 1 adet sağ calcaneus, 

1 adet sol talus, 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sol 5. metacarp 

kemikleri mevcut. 

Sağ femur boyuna göre 158.7±3.27 cm boyunda 1 adet erişkin kadına ait 

iskelet parçaları. 

 

3H-C2 23.01.07 ikincisi 

Sağ 4 adet, sol bir adet os parietale kemik parçaları. Sağ parçalar yapıĢtırıldı ve 

bütünlüğü sağlandı. Her iki os parietale sutura sagittalis‟ten uyum sağladı ve yapıĢtırıldı. 

Ancak her iki os parietale kemik tam değil. Sutura sagittalis sutural skor 2, 2 adet 

eĢleĢtirme sağlanamayan os occipitale kemik parçası. 

2 adet mandibula parçaları mevcut.  

Mandibula (1) mental bölgeye yakın corpus‟tan ikiye ayrılmıĢ idi yapıĢtırılıp 

anatomik bütünlük sağlandı. Sol processus condylaris yok, sağ processus coronoideus 

ucu yok, sağ gonion yok. Sağ M3 alveolü kapanmıĢ, sağ M2 çürük, sol M3 alveolü 

kapanmaya baĢlamıĢ, sol M2 alveolü kapalı, ön santral kesiciler, yan kesiciler, caninler, 

sağ ve sol PM1, sol PM2 postmortem kayıp. 

Mandibula (2) 1 adet sağ ramus mandibula mevcut, diĢler sağlam. 

1 adet sağ humerus proksimal kısım, 1 adet tam sol radius mevcut.  

Sağ innominate os ilium parçası ve spina iliaca anterior superior, spina iliaca 

posterior superior kısımları yok, sulcus preauricularis yok, incisura ischiadica major dar 

açılı, sol innominate os ilium parçası spina iliaca posterior superior kısmı yok, sulcus 

preauricularis belirgin, incisura ischiadica major geniĢ açılı, dolayısıyla sağ innominate 

erkeğe, sol innominate ise kadın ait. 

1 adet tam olmayan sağ, 1 adet tam olmayan sol femur, 1 adet condylus medialis 

ve incisura fibularis‟i olmayan sağ tibia, 1 adet condylus medialis‟i olmayan sağ tibia, 

1 adet erişkin erkek, 1 adet erişkin kadına ait olmak üzere toplam 2 erişkin 

bireye ait iskelet parçaları mevcut. Sol radius kadına ait ve kadının boyu 157.7±4.24 

cm.  
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3 H-C3 5 No’lu İskelet 

44 adet Kosta kemik parçaları, 3 parça halinde sternum mevcut. 

7 adet cervical, 12 adet thoracal, 5 adet lomber, 1 adet sacrum mevcut, os coccyx 

yok. 

1 adet tam sol, 1 adet eksik sağ ve sol clavicula, 1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas 

glenoidalis, 1 adet tam sağ, 1 adet epicondylus medialis‟i olmayan sol humerus, 1 adet 

tam sağ, 1 adet distal ucu eksik sol radius, 1 adet kas yapıĢma yerleri kaba görünümlü 

tam sağ (ġekil 24), 1 adet processus styloideus‟u olmayan sol ulna, 1 adet sol el os 

scaphoideum, 1 adet sol el os capitatum, 1 adet sol el 3. metacarp mevcut. 

Sağ innominate sulcus preauricularis yok, symphysis pubis yüzü dönem 7-8‟e 

uymakta, incisura ischiadica major dar açılı, Sol innominate sulcus preauricularis yok, 

symphysis pubis yüzü dönem 7-8‟e uymakta, incisura ischiadica major dar açılı. Pelvis 

subpubic açı dar. 

1 adet tam sağ, 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 1 

adet tam sağ fibula, 1 adet tam olmayan sol fibula, 1 adet sol patella, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol os cuboideum,  1 adet sağ ve 1 adet sol os naviculare, 1 

adet sağ ve 1 adet sol os cuneiforme mediale, 1 adet sağ ve 1 adet sol os cuneiforme 

intermedium, 1 adet sağ ve 1 adet sol os cuneiforme laterale mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol 1. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. Metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 3. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol 5. Metacarp, 1adet sağ ve 1 adet sol 1. parmak proksimal phalanx, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol 1. parmak distal phalanx, 7 adet ayak proksimal phalanx kemikleri mevcut. 

 

ġekil 24. Sağ ulna‟da kas yapıĢma yerlerinin kabalaĢmıĢ görünümü. 
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Sağ femur 35-44 yaĢlarında 173.2±3.27 cm boyunda bir bireye ait. 

35-44 yaşlarında 173.2±3.27 cm boyunda 1 erkeğe ait iskelet parçaları. 

 

3 H-C3 7 No’lu İskelet 

Cranium 20 adet kafatası kemiği yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı (ġekil 

25,26,27)  glabella belirgin değil, protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil, 

processus mastoideuslar içe dönük (kadın)). Os occipitale pars basilaris anterior kısmı 

yok. Metopik sutura açık. (ġekil 27,28)  

   

ġekil 25. 20 adet kafatası kemiklerinin                 ġekil 26. kafatası kemiklerinin  

görünümü                                                               yapıĢtırıldıktan sonra üstten görünümü    

 

    

ġekil 27. Kafatası kemiklerinin                      ġekil 28. Sutura Metopica 

yapıĢtırıldıktan sonra önden görünümü   

 

1 adet sol humerus diafiz proksimali, 2 adet sol ilium diafizi, 2 adet sağ ve sol os 

ischii mevcut.  

1 adet sağ ve 1 adet tam sol femur diafizleri, 1 adet sağ ve 1 adet sol tam tibia 

diafizleri, 2 adet fibula diafizi mevcut. 
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Yine bu kutuda 1 adet eriĢkin sol maxilla, (maksiller diĢlerde sol M3 hariç 

diğerleri sürmüĢ, ancak ön santral ve yan kesiciler, caninler, sağ premolar‟lar, sağ M2 ve 

M3 postmortem kayıp),  1 adet eriĢkin tip sol calcaneus, 1 adet eriĢkin corpus vertebrae, 1 

adet eriĢkin tip sol humerus proksimali ancak baĢ kısmı yarı olarak ve ayrı duruyor, 1 

adet eriĢkin tip kot parçası, 1 adet eriĢkin tip sağ el 2. ve 1 adet eriĢkin tip sağ el 5. 

metacarp kemikleri, 1 adet el proksimal phalanks kemiği mevcut. 

Sağ femur diafizi 2-2.5 yaşında 87.8±4.1 cm boyunda çocuğa ait. 

Sol M3’ü sürmüş, ancak sutural skoru 5’in altında olan 20 yaş civarında 1 

adet kadına ait iskelet parçaları olmak üzere toplam 2 bireye ait iskelet parçaları 

mevcut. 

 

3H-d1 2 No’lu Mezar  

Kutuda 2 kiĢiye ait kemikler mevcut. 

1. Kişiye ait Kemikler 

1 adet sağ os zygomaticum, 2 parça halinde olan ve yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlükleri sağlanan 1 adet sağ ve 1 adet sol tam humerus‟lar, 1 adet sol os hamatum, 1 

adet sol os capitatum, 1 adet sol os scaphoideum, 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 

adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 5. metacarp kemikleri, 5 adet sol el proksimal phalanks kemikleri 

mevcut. 

Sağ humerus epifizleri tam kapandığı için 23 yaşından büyük, sağ 

humerusa göre 147,01±4,45 cm boyunda kadına ait. 

 

2. Kişiye ait Kemikler 

26 adet eriĢkin tip kot parçaları, 1 adet axis, bir adet tama yakın atlas, 2 adet 

thoracal vertebra processus spinosus parçaları, 5 adet corpus vertebrae parçaları, 6 adet 

tama yakın thoracal vertebra, 1 adet schmorl nodülü olan lomber corpus vertebrae (ġekil 

29) mevcut. Vertebra corpus‟larında osteofitik oluĢumlar yaygın olarak bulunmakta 

(ġekil 30).   
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ġekil 29. Lomber vertebrada schmorl    ġekil 30. Vertebralarda osteofitik oluĢumlar. 

nodülü        

1 adet sağ scapula cavitas glenoidalis, 1 adet tam olmayan sağ clavicula, 3‟er 

parça halinde olan ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlükleri sağlanan 1 adet sağ ve 1 adet sol 

tam humerus, 1 adet sağ ve 1 adet sol tam radius, distal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 

adet sol ulna, 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ 5. metacarp 

mevcut. 

Sağ innominate os ilium parçası mevcut. Ġncisura ischiadica major geniĢ açılı, 

sulcus preauricularis hafif belirgin, sol innominate os ilium parçası, tama yakın 

acetabulum, tuber ischii superior parçası mevcut. Incisura ischiadica major geniĢ açılı, 

sulcus preauricularis hafif belirgin. 

Sacrum S1 kısmı iki parça idi yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı, sağ pars 

lateralis yok. 

1 adet sağ femur, 1 adet distal kısmı olmayan sol femur, 1 adet sağ 1 adet sol 

tam olmayan tibia, 3 adet anatomik bütünlüğü sağlanamayan corpus fibulae parçaları, 1 

adet sol talus, 1 adet sol calcaneus anterior kısım, 1 adet sağ os cuboideum, 1adet sağ ve 

1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 5. metacarp kemikleri mevcut. 

Sağ femur’a göre 157.8±3.27 cm boyunda 1 adet kadına ait iskelet 

parçaları. Vertebraların görünümü bu kişinin 40’lı yaşlarda ve ağır işlerle 

uğraştığını düşündürmekte.  

 

3H-d1 12 No’lu Mezar   

Cranium her iki maksilla yok. 15 adet cranium kemiği yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlük sağlanmaya çalıĢıldı. Mandibula sağ ramus yok, mandibula ön santral kesiciler 

yok sol M2 yok ve alveol kapanmıĢ. Her iki os zygomaticum yok, os occipitale pars 
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basilaris yok, her iki os frontale processus zygomaticus ucu yok. Os sphenoidale ala 

major yok.  

1 adet sağ ve 1 adet sol tam clavicula, 1 adet sağ ve 1 adet sol tam humerus, 1 

adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan sol radius, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan sol 

ulna, 1 adet sol os scaphoideum, 1 adet sağ ve 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 1 adet sağ ve 

1 adet sol 5. metacarp, 8 adet el proksimal, 1 adet el orta phalanks kemikleri mevcut. 

Sağ innominate os pubis yok, os ischium os ilium‟dan ayrı yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlük sağlandı. Incisura ischiadica major geniĢ açılı, sulcus preauricularis belirgin, sol 

innominate os pubis yok, crista iliaca superior ve posterior kısımları yok, spina iliaca 

posterior superior ve inferior yok. Incisura ischiadica major geniĢ açılı, sulcus 

preauricularis bariz belirgin (ġekil 31). 

1 adet sağ trochanter majoru ve crista intertrochanterica‟sı olmayan ve 1 adet 

trochanter minor ucu, crista intertrochanterica‟sı, malleolus medialis anteromedial kısmı 

olmayan sol femur, tam olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol tibia, 1 adet corpus fibulae 

parçası mevcut. 

 

 

ġekil 31. Sulcus preauricularis‟in görünümü 

 

Sağ femur 157±3.72 cm boyunda bireye ait. 

1 adet 157±3.72 cm boyunda erişkin kadına ait iskelet parçaları mevcut. 

 

3 H-d 1 13 no’lu iskelet 

8 adet Cranium kemik parçaları 6 adedi yapıĢtırılarak anatomik bütünlük 

sağlandı, sol os temporale ve os occipitale pars basilaris ile bütünlük sağlanamadı, sol os 
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parietale posteroinferiorundan bir kısım, os occipitale sağ inferiordan bir kısmı yok. Her 

iki os zygomaticus yok. Her 2 maksiler kemik alveolar kısımları arasında anatomik 

bütünlük sağlamadı. Processus mastoideuslar hafif içe dönük. Cranium rhomboid Ģekilde 

(ġekil 32). Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 10. 

 

ġekil 32. Cranium‟un üstten görünümü  

 

Mandibula; Sol ramus mandibula processus condylaris var ancak mandibula ile 

eĢleĢtirme sağlanamadı, sol gonion yok, corpus iki parça idi yapıĢtırılıp eĢleĢme sağlandı. 

Sağ PM1 antemortem kayıp alveol çukuru kapalı, sağ corpus iç yüz yok, 5 diĢ ayrı Ģekilde 

duruyor, maksilla ön ve yan kesicilere ait 3 diĢ ayrı olarak duruyor. 

9 adet thoracal corpus vertebrae parçaları, 5 adet ölçüme uygun olmayan lomber 

corpus vertebrae parçaları, 1 adet cervical vertebra, 45 adet kot parçaları mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas glenoidalis,1 adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan 

sol clavicula, 1 adet sağ ve 1 adet sol tam radius, 1 adet sağ ve 1 adet sol tam ulna 

mevcut. 

Sağ innominate crista iliaca üst kısımdan labium‟ları yok, spina iliaca posterior 

superior yok, os pubis yok, tuber ischiadicum yok. Incisura ischiadica major geniĢ açılı, 

sulcus preauricularis belirgin, sol innominate os pubis yok, incisura ischiadica major 

geniĢ açılı, sulcus preauricularis belirgin. 

Sacrum; sacral 1. vertebra sacral 2. vertebradan ayrılmıĢ, kemikleĢme tam 

olmamıĢ. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 

distal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol fibula mevcut. 

Sağ femur 145.4±3.72 cm boyunda bireye ait. 

Kafatası sutural skora göre yaş 39.4±9.1, ancak 1. sacral ve 2. sacral 

vertebra füzyonu oluşmamış. Bu füzyon pubertede olmakta, dolayısıyla sacral 
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vertebraların füzyon durumu, crista iliaca epifizlerinin tam kapanmamış 

olduğundan 16-18 yaşlarında olan ve 145.4±3.72 cm boyunda 1 adet kadına ait 

iskelet parçaları. 

 

3H-d2 12.01.07 

21 adet yassı kafatası kemiği eĢleĢtirme yapıldı yalnız os occipitaleye ait parça 

diğer kemiklerle eĢleĢtirilemedi. Kafatası kemikleri uzun süre birbirinden ayrı 

olduğundan yapılan eĢleĢtirmeden sonra kafatası yapısı kenardan basık halde. Her iki os 

zygomaticum, sağ os maxilla (sol os maxillaya ait küçük alveolar parça, sol yan kesici, 

sol canin ve sol PM diĢleri sürmüĢ durumda), her iki os temporale yok, os occipitale, her 

iki os parietale ve os frontale kemiklerinde eksikler var.  

Mandibula; birbirleri ile eĢleĢmeyen sağ ve sol corpus mandibulae parçaları, sağ 

ramus mandibula parçası, sol corpusta sol canin, her iki sol PM, sol M1, sol M2 sürmüĢ 

ancak sol M2 postmortem kayıp, sağ corpusta M1 yerinde M2 alveolü boĢ (postmortem 

kayıp), her iki M3 alveolleri kapalı. 

20 adet eriĢkin tip kot parçaları mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas glenoidalis, 1 adet tam sağ clavicula, 1 adet tam 

sağ ve 1 adet tam olmayan sol humerus diafizleri, 1 adet distal kısmı olmayan sol radius 

diafizi, 1 adet sağ ve 1 adet sol distal kısımları olmayan ulna diafizleri mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol ilium diafizleri, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan sol 

femur diafizleri mevcut. 

Sağ femur diafizi 285 mm uzunluğunda ve buna göre 116.8±4.1 cm boyunda 

6.5-7 yaşlarında 1 çocuğa ait kemikler mevcut. 

 

3H-d2 13.01.07 

1 adet mandibula mevcut. 

Sağ temporal processus mastoideus kadın tipi. 

51 adet eriĢkin tip kot parçaları 

7 adet cervical vertebra, 12 adet thoracal vertebra ancak 6 adedinin bütünlüğü 

bozulmuĢ, 3 adet lomber vertebra mevcut. 1 adet sol cavitas glenoidalis, 1 adet sağ ve 1 

adet sol tam clavicula,   adet sağ ve 1 adet sol tam humerus, 1 adet sağ ve 1 adet sol tam 

radius, 1 adet distal kısmı eksik sağ ve 1 adet tam sol ulna, 1 adet sol os trapezium, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol os capitatum, 1 adet sağ ve 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 
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1 adet sağ 5. metacarp, 8 adet el proksimal phalanks kemiği, 3 adet el orta phalanks 

kemiği mevcut. 

Sağ innominate os ilium anterior kısmı os pubis tamamen kırık ve yok, sol 

innominate os iliumun anterior ve superior kısmı os pubis tamamen kırık ve yok.  

1 adet tam sağ femur. Corpus femoris kısmında deformite mevcut. 

Subtrochanteric geniĢlik 39.2 cm iken hemen aĢağıdaki transvers geniĢliğin en çok 

olduğu yerde ölçü geniĢlik 42 mm, radyolojik incelemede ise kortikal kalınlık dikkati 

çekmekte (ġekil 33,34). 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 1 

adet tam sağ ve 1 adet tam sol fibula, 1 adet sağ ve 1 adet sol patella mevcut. Sağ femur 

maksimum uzunluk 425 mm, sol femur maksimum uzunluk ise 438 mm. Sağ ve sol 

femur boyunda farklılıkların olması kiĢide yürüme ve buna bağlı postür değiĢikliği 

olduğunu düĢündürmektedir. 

1 adet sağ ve 1 adet sol os cuboideum, 1 adet sağ os naviculare, 1 adet tam sağ 

ve 1 adet tam sol talus, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol calcaneus, 1 adet sol 1. metacarp, 

1 adet sağ 2. metacarp, 2 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. 

metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp, 3 adet proksimal phalanks, 1 adet 1. 

parmak proksimal phalanks mevcut.  

Sağ innominate corpus ossis pubis ve acetabulumda kırık 3 parça yapıĢtırılıp 

anatomik bütünlük sağlandı, ancak os iliumun anterior parçası, ramus superior ossis pubis 

dıĢında os pubisin diğer kısımları yok, os ischii yok. Incisura ischiadica major dar açılı, 

sulcus preauricularis yok. Sol innominate os ilium posterior kısmı, os pubis, os ischii 

inferoanterior kısmı yok. Incisura ischiadica major geniĢ açılı, sulcus preauricularis 

belirgin. 

 

ġekil 33. Sağ femur‟un görünümü. 
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ġekil 34. Sağ femur‟un radyolojik görünümü. 

 

Sağ femur deforme olduğundan boy ölçümü için sağ femur kullanılmıĢtır. 

Sol femur maksimum uzunluk 438 mm ve buna göre 165.6±3.27 cm 

boyunda, erişkin bir erkeğe ait iskelet parçaları. 

 

 3H-d2 22.01.07 17 no’lu mezar 

Cranium; os frontale orbital kısımları yok, sol os temporale var ve cranium ile 

birlikte, sağ os temporale ise pars squamosa margo parietalis kısmı yok ve cranium‟dan 

ayrı, os zygomaticum yok, os nasale yok, os maxillalar yok, os occipitalis pars basilaris 

yok, foramen magnum‟un 2 condylus occipitalis‟leri ayrı idi yapıĢtırıldı ancak tam 

foramen magnum elde edilemedi. Bir adet sol os zygomaticum parçası mevcut. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 10.  

Mandibula; sol M3, sol PM2 antemortem kayıp, sol PM1 postmortem kayıp, sağ 

processus coronoideus yok, 4 adet diĢ mevcut, aĢınma pek yok muhtemelen 1 molar 1 

premolar 2 canin.  

2 adet tam olmayan sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 1 adet sağ ve 2 adet sol 

cavitas glenoidalis mevcut. 

5 adet cervical vertebra, 10 adet thoracal vertebra, 5 adet lomber vertebra 

mevcut. 

1 adet tam olmayan ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet tam olmayan sağ ve 1 adet 

tam olmayan sol radius, 1 adet tam olmayan sağ ve 1 adet tam olmayan sol ulna, 1 adet 

sağ ve sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. 
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metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp 

mevcut. 

Sacrum; basis ossis sacri‟den ikiye ayrılmıĢ idi yapıĢtırıldı, ancak sol pars 

lateralis yok, son 3 vertebra sacralis yok. 

1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 1 adet tam sağ 

fibula, 1 adet sağ ayak 1. metacarp kemiği mevcut. 

Sol femur maksimum uzunluğu 418 mm ve buna göre 160.8±3.27 cm 

boyunda 39.4±9.1 yaşlarında 1 adet kadına ait iskelet parçaları mevcut. 

 

3H-d2 22.01.07 18 no’lu mezar 

Cranium; 13 parça halinde yassı kafatası kemikleri birbirine yapıĢtırıldı. Os 

frontale anteroinferior kısmı, her iki maksilla, her iki os zygomaticus, foramen magnum 

ve os nasale kemikleri yok. Processus mastoideus hafif içe dönük (kadın tipi?) glabella 

olmadığından değerlendirilemedi. Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 10. 

4 ayrı palatinal kısımları olan maksilla kemik parçaları. ĠkiĢer adedi birbirine 

uydu ve yapıĢtırıldı. Birisinde sutura palatina anterior tamamen kapanmıĢ diğerinde ise 

hat seçiliyor. 

11 adet thoracal vertebra ancak hiçbiri tam değil, 5 adet lomber vertebra mevcut. 

Vertebralarda ileri derecede osteoporoz, osteoartroz mevcut (ġekil 35,36).  

 

      

ġekil 35. 10. thoracal vertebra                    ġekil 36. 11. thoracal vertebra   

 

26 adet kot parçaları, 3 parça halinde ancak eĢleĢtirilemeyen 1 adet sternum 

mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 

radius, 1 adet tam sağ ve 1 adet distal kısmı olmayan sol ulna, 1 adet sağ os capitatum, 1 
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adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sol 5. metacarp kemikleri 

mevcut. Uzun kemiklerde kas yapıĢma yerleri oldukça belirgin (ġekil 37,38) 

 

      

ġekil 37. Sol humerus‟ta belirgin          ġekil 38. Sağ ulna‟da belirgin kas yapıĢma yerleri 

     kas yapıĢma yerleri                                                          

 

1 adet sağ innominate 4 parça halinde ve yapıĢtırılarak anatomik bütünlük 

sağlandı. Ancak os iliumun crista iliaca kısmı yok. Symphysis pubis ucu kırık. Sulcus 

preauricularis yok. Incisura ischiadica major dar açılı. 1 adet sol innominate os ilium 

superior (crista iliaca kısımları) ve posterior kısmı, ramus ossis ischii yok. Kalanı 3 parça 

halinde idi ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. Sulcus preauricularis yok. Ġncisura 

ischiadica major dar açılı.1 adet sacrum mevcut. 

1 adet sağ femur, trochanter tertius var ve proksimal ve distal uçta granüler 

görünüm mevcut (ġekil 39,40). 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 

tibia, 1 adet sol patella, 1 adet tam ve 1 adet tam sağ fibula, 1 adet tam ve 1 adet tam 

olmayan toplam 2 adet sol fibula mevcut. 2 adet sağ ve 2 adet sol talus, 1 adet sağ ve 2 

adet sol calcaneus, 1 adet sol os naviculare, 1 adet sağ ve 1 adet sol 1. Metacarp, 2 adet 

sağ ve 1 adet sol 2. Metacarp, 2 adet sağ ve 1 adet sol 3. Metacarp, 2 adet sağ ve 1 adet 

sol 4. Metacarp, 2 adet sağ ve 2 adet sol 5. Metacarp,  1 adet sağ ve 1 adet sol ayak 

proksimal phalanks kemikleri,  6adet ayak orta phalanks kemikleri mevcut. 
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ġekil 39. Sağ femur trochanter tertius         ġekil 40. Sağ femur distal uç granüler   

                                                                     görünüm 

 

Sağ femur 163.7±3.27 cm boyunda bireye ait. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skora göre yaĢ 39.4±9.1 yaĢlarında bireye ait. 

2 adet sağ ve 2 adet sol talus, 2 adet sol calcaneus, 2 adet sağ 2. Metacarp, 2 adet 

sağ 3. metacarp, 2 adet sağ 4. Metacarp kemiklerinin olması ikinci bir bireyi 

düĢündürmekte. Ancak bu fazla kemiklerin buraya karıĢmıĢ oldukları düĢünüldü. 

Sağ femur maksimum uzunluk 430 mm ve buna göre 163.73.27 cm 

boyunda, 39.4±9.1 yaşlarında 1 adet erkek bireye ait iskelet parçaları mevcut.  

 

4 H-a1 4 No’lu İskelet I ve 4 H-a1 4 No’lu İskelet II  

Ġki ayrı kutu Ģeklinde teslim edilen kemiklerin incelenmesinde birbirini 

tamamlayan ve aynı bireylere ait kemikler oldukları saptanmıĢtır. Bundan dolayı bu 2 

kutu birlikte değerlendirilmiĢtir.  

2 adet cranium mevcut.  

Cranium (1) 14 adet kafatası yassı kemiği ile 2 adet temporal kemik yapıĢtırılıp 

anatomik bütünlük sağlandı. Os frontale orbital kısım, sağ os parietale anterior kısmı yok. 

Ġki parça halinde olan ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlanan maksillalar bu cranium 

ile uyumlu. Her iki os zygomaticum mevcut ancak cranium ile anatomik bütünlük 

sağlanamadı, sol os frontale parçası ile de anatomik bütünlük sağlamadı (adı geçen 

kemikler bu kemikler bu cranium ile uyumlu). Processus mastoideus içe dönük. 

Maksillada her iki ön santral kesiciler, her iki yan kesiciler, sağ canin, sol PM1 

postmortem kayıp. Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 9. 39.4±9.1 yaĢında. 

Cranium (2) 6 adet yassı kafatası kemiği yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. 

Os frontale sol orbital kısım yok, sol os parietale pars squamosa kısmında eksik var. 
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Processus mastoideus içe dönük, glabella çok hafif belirgin, sağ arcus ciliaris belirgin 

değil. Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 7. 39.4±9.1 yaĢında. 

Cranium (3) 1 adet os frontale, 1 adet os parietale parçası, 1 adet os occipitale 

parçası, 1 adet sol os temporale, 1 adet sağ os temporale mevcut. Sağ os temporaleye ait 

processus mastoideus dıĢa dönük. Sutural skoru değerlendirilemedi. 

3 adet eĢleĢtirilemeyen yassı kafatası kemik parçası 

Bir adet sağ maksillaya ait alveolar kısım M1 yerinde, yan kesici, canin, 

premolar diĢlerin alveolleri boĢ (postmortem kayıp), 2 adet mandibula mevcut. 

Mandibula (1) Sağ corpus mandibulae ayrı idi yapıĢtırılıp anatomik bütünlük 

sağlandı, sağ processus condylaris ve sağ processus coronoideus ucu yok. Kalıcı diĢ 

sürümleri tamamlanmıĢ, ön santral kesiciler, sol PM1, sol M1 postmortem kayıp, sol M2 

antemortem kayıp ve alveol çukuru kapanmıĢ. 

Mandibula (2) kalıcı diĢ sürümleri tamamlanmıĢ ve sol M1 postmortem kayıp. 

82 adet eriĢkin tip kot parçaları, 9 adet cervical vertebra mevcut bunlardan 2 

adedi atlas, 21 adet thoracal vertebra 11 tanesi tama yakın, 3 adet sadece corpus vertebra, 

9 adet lomber vertebra mevcut. 2 adet thoracal vertebrada ve 2. lomber vertebra superior 

yüzünde schmorl nodülleri mevcut. 

1 adet manibrium sterni, 1 adet tam sağ clavicula, 2 adet tam ve 1 adet tam 

olmayan sol clavicula, 2 adet sağ ve 2 adet sol cavitas glenoidalis mevcut.  

2 adet tam sağ humerus, 1 adet tam 1 adet caput humeri‟si olmayan sol humerus,  

1 adet tam ve 1 adet tam olmayan sağ radius, 2 adet tam olmayan sol radius, 2 adet sağ ve 

2 adet sol distal kısımları olmayan ulna mevcut. 2 adet sağ os capitatum, 1 adet sol os 

hamatum, 2 adet sağ os scaphoideum, 4 adet sağ 1. metacarp, 2 adet sağ ve 2 adet sol 2. 

metacarp, 2 adet sol ve 2 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ 3 adet sol 4. metacarp, 1 adet 

sağ ve adet sol 5. metacarp, 1 adet sol el 1. parmak proksimal phalanks, 15 adet el 

proksimal phalanks 6 adet orta phalanks kemikleri mevcut. 

2 adet tam olmayan incisura ischiadica major‟ları geniĢ açılı ve sulcus 

preauricularis‟leri belirgin olan sağ innominate, 1 adet tam olmayan incisura ischiadica 

major‟u geniĢ açılı ve sulcus preauricularis‟i belirgin olan sol innominate mevcut. Yine 1 

adet sol innominate; corpus ossis ischii ve acetabulumdan ayrılmıĢ 2 parça idi yapıĢtırılıp 

anatomik bütünlük sağlandı. Incisura ischiadica major geniĢ açılı, sulcus preauricularis 

belirgin. Symphysis pubis 8. döneme (39–44 yaĢ) uyuyor. 1 adet sağ os ischii, 

vertebraları birbirine kaynaĢmıĢ Ģekilde 1 adet os sacrum mevcut. 
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1 adet tam ve 1 adet tam olmayan sağ ve 2 adet tam sol femur, 2 adet tam sağ ve 

2 adet tam sol tibia, 2 adet sol patella, 2 adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan sol fibula 

mevcut. 2 adet sağ talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus, 1 adet sağ os cuboideum, 1 

adet sol os naviculare, 1 adet sol os cuneiforme mediale, 1 adet sağ os cuneiforme 

laterale, 2 adet sağ ve 1 adet sol 1. metacarp, 2 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 2 adet 

sol 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. Metacarp, 1 adet sol 

ayak distal phalanks, 2 adet sağ bir adet sol ayak 1. parmak proksimal phalanks 

kemikleri, 3 adet ayak proksimal phalanks kemikleri, 2 adet ayak orta phalanks kemikleri 

mevcut. 

Sağ humerus (1) 292 mm, sağ femur (1) maksimum uzunluk 420 mm, sol femur 

(1) maksimum uzunluk 425 mm, sağ tibia (1) 342 mm, sol tibia (1) 342 mm ve bu 

kemikler 161,3±3,27 cm boyunda bireye ait. 

Sağ humerus (2) 286 mm, sol humerus (2) 282 mm, sağ radius 209 mm, sol 

femur (2) maksimum uzunluk 405 mm, sağ tibia (2) 321 mm, sol tibia (2) 321 mm, sağ 

fibula (1) 314 mm uzunluğunda ve bu kemikler 154.1±3.72 cm boyunda bireye ait. 

Ectocranial sutural değerlendirme bu bireylerin 40 yaĢ civarında olduklarını 

göstermektedir. Sağ innominate (1) geniĢliği 146.5 mm, sağ innominate (2) geniĢliği 

167.5 mm, sol innominate (1) geniĢliği ölçülemedi, sol innominate (2) geniĢliği 197 mm 

olarak ölçülmüĢtür.  

4 adet innominate kemiklerinin geniĢliklerinin birbirlerine uymamaları ve 

özellikleri bunların en az 3 kadına ait olduklarını göstermektedir. 

Craniumlardan birisi erkeğe ait ve sağ humerus (1) distal geniĢlik, sağ femur (1) 

baĢ çapı ve distal geniĢlikleri, sol femur (1) baĢ çapı ve distal geniĢlikleri, sağ tibia (1) 

uzunluğu, proksimal ve distal geniĢlikleri, sol tibia (1) uzunluğu, proksimal ve distal 

geniĢlikleri bu grubun erkek ortalamalarına uymakta. Bu durum en az 1 erkeğin de 

bulunduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak bu kemikler boy ortalamaları 154.1±3.72 cm olan en az 3 

kadın ve boyu 161,3±3,27 cm olan bir adet erkek olmak üzere yaşları 40 civarında 

en az 4 bireye ait. 

 

 4 H-a2 6 no’lu  

Cranium, her iki maksillanın alveolar kenarları, 2 adet os zygomaticum ve kalıcı 

diĢ sürmesi tamamlanmıĢ 1 adet mandibula mevcut. Cranium 7 parça halinde idi 

yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. Os zygomaticum‟lar ile maxilla parçaları 



171 

 

anatomik bütünlüğe uygun değil. Maxilla kemikleri ayrı kiĢilere ait çünkü fossa 

caninaları farklı. Fossa caninası derin olan mevcut mandibula ile uygun değil. Glabella 

yok. Os nasale kemikleri yok. Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 15. 

45.2±12.6 yaşlarında erişkin bireye ait iskelet parçaları. 

 

4 H-a2 10-b 

Cranium; os frontale arcus ciliarislere kadar mevcut gerisi yok. Orbita üst ve yan 

kenarlar yok. Maksilla üst kısmı ve nazal kemikler yok. Cranial tabanda corpus ossis 

sphenoidalis kısmen mevcut ve ala major ve ala minör yok.  1 adet kalıcı diĢ sürümü 

tamamlanmıĢ mandibula mevcut. 

47 adet eriĢkin tip kot parçaları, 5 adet cervical vertebra, 12 adet normal 

görünümlü, patolojik özelik göstermeyen thoracal vertebra, 5 adet genç eriĢkin tipi 

patolojik özellik göstermeyen lomber vertebra mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas 

glenoidalis, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 

radius, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol ulna mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol os hamatum, 1 adet sol os capitatum, 1 adet sağ 1. 

Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 

adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp 8 adet proksimal 

phalanks kemikleri, 5 adet orta phalanks kemikleri mevcut. 

1 adet sağ innominate, sulcus preauricularis belirgin, incisura ischiadica major 

belirgin, symphysis yüzeyi 2. döneme uymakta. 1 adet sol innominate, sulcus 

preauricularis belirgin, incisura ischiadica major belirgin, symphysis yüzeyi 2. döneme 

uymakta. 1 adet tam olmayan sacrum mevcut.  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 1 

adet sağ ve 1 adet sol patella, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol fibula mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol talus, 2 adet sol calcaneus, 1 adet sol os cuneiforme 

laterale, 1 adet sol os naviculare, 1 adet sağ ve 1 adet sol 1. Metacarp, 3 adet sol ve 2 adet 

sağ 2. Metacarp, 2 adet sol ve 1 adet sağ 4 Metacarp, 2 adet sol ve 1 adet sağ 5. Metacarp, 

1‟er adet sağ ve sol ayak 1. proksimal phalanks kemikleri, 6 adet ayak orta phalanks 

kemikleri mevcut. 

Sağ femur 151.1±3.72 cm boyunda bireye ait. 

20-21 yaşlarında 151.1±3.72 cm boyunda 1 adet kadına ait iskelet kısımları. 
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I 45 1. TAB  

5 adet kafatası kemikleri mevcut. os Occipitale kemiğine ait kısmi sutura 

lambdoidea sutura sagittalis‟in posterior kısmı mevcut ve suturalar kapanmaya henüz 

baĢlamıĢ. Maxilla kemiğinin sağ parçası mevcut. Ölçümler yapılamadı. 

1 adet erişkine ait cranial iskelet bölümleri mevcut. 

 

2Id1 22.05.07 YKM 07 

18 adet cranial kemik yapıĢtırılarak anatomik bütünlük sağlandı (ġekil 41,42). 

Fonticulus major açık minor ise kapanmıĢ. Sol os parietale inferior bölümünde kemik 

eksikliği, os occipitale sol margo mastoideus ve margo lambdoideus kenarlarında kemik 

eksikliği mevcut. Sağ os parietale sutura sagittalis anterior kısmında kemik eksikliği 

mevcut. Os occipitale her iki condylus occipitalisler yok. Her iki os zygomaticum 

processus frontalis‟leri, margo infraorbitalis kısmen, facies lateralis kısmen mevcut. 

Maksilla processus frontalis ve processus zygomaticus‟lar yok. Her iki os nasale yok. 

Maksiler kemik iki parça halinde idi (sutura palatina mediana anteriordan 

ayrılmıĢ idi) yapıĢtırıldı ve ön santral ve yan kesici diĢlerin alveolleri boĢ (postmortem diĢ 

kaybı),  1. premolar çıkmıĢ, 2. premolar ve 1. molar alveol içinde görülüyor.  

 

   

ġekil 41. Kafatasının üstten görünümü.      ġekil 42. Kafatasının yandan görünümü. 

 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 0. 

1 adet mandibula, ön kesiciler, sol yan kesici, sol canin yok alveolleri boĢ 

(postmortem kayıp) sağ yan kesici, sağ canin ve her iki geçici PM1‟ ler yerinde, geçici 

PM2 ve molarlar sürmemiĢ. Her iki processus coronoideuslar kırılmıĢ.  
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10 adet sağ hemithorax‟a ait tam kotlar, 8 adet sol hemithorax‟a ait tam kotlar, 1 

adet sağ hemithorax‟a ait 4 adet sol hemithorax‟a ait tam olmayan kotlar. Tam olmayan 

sol 1. kot mevcut. Vertebralara ait corpus ve processus spinosus parçaları mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol clavicula diafizleri, 1 adet sağ ve 1 adet sol humerus 

diafizleri, 1 adet sağ ve 1 adet sol radius diafizleri, 1 adet sağ ve 1 adet sol ulna diafizleri 

mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan sol os ilium diafizleri, 1 adet sağ tam 

femur diafizi, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia diafizleri, 1 adet tam ve 1 adet tam 

olmayan fibula diafizleri mevcut. 

Sağ femur 130 mm uzunluğunda ve 74.4±4.1 cm boyunda bireye ait. 

16-22 aylık 74.4±4.1 cm boyunda 1 adet çocuğa ait iskelet kısımları. 

 

3I-C2 21 No’lu Mezar 29.01.07 

16 cranium parçaları yapıĢtırıldı, 2 adet yapıĢtırılan kemikten oluĢan os frontale 

ile kalan 14 kemiğin yapıĢtırılmasından oluĢan parietooccipital parçalar arasında 

anatomik bütünlük sağlanamadı. Os frontale internal yüzde cribriform oluĢum mevcut 

(ġekil 43,44). Glabella oldukça belirgin, protuberentia occipitalis eksterna spinöz çıkıntı 

Ģeklinde belirgin, suturalar skor 1‟e uyuyor, sağ temporal kemik processus mastoideus 

dıĢa dönük erkek tipi, her iki os zygomaticus, os frontale kemik posterior kenarı sutura 

coronalis kısmı yok. Maxilla her iki alveolar kısım mevcut ve sutura palatina mediana 

anteriordan yapıĢtırıldı. Sutura palatina mediana posterior ve sutura incisiva çok ince 

çizgi halinde seçilebiliyor. Maksiler her iki M3 her iki yan kesiciler, sağ santral kesici ve 

sağ canin postmortem kayıp.  

 

   

ġekil 43: Os frontale kemiği iç yüzünde              ġekil 44: Os frontale kemiği iç yüzünde 

granüler görünüm.                                                 granüler görünüm.                                                                  
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1 adet kalıcı diĢ sürümü tamamlanmıĢ 1 adet mandibula, 1 adet sol tam 

clavicula, 6 adet cervical vertebra, 9 adet bütünlüğü tam olmayan thoracal vertebra, 2 

adet thoracal corpus vertebrae parçası, 5 adet lomber corpus vertebrae parçaları, 1 adet 

sacrum mevcut.   

1 adet proksimal kısmı olmayan sağ ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet tam sağ 

ve 1 adet tam sol radius, 1 adet tam sağ ve 2 adet tam sol ulna, 1 adet sağ os hamatum, 1 

adet sağ os capitatum, 1 adet sol os capitatum, 1 adet sağ os scaphoideum, 1 adet sağ ve 

bir adet sol os trapezium, 1 adet sağ 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 

adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sol 5. metacarp, 9 adet el proksimal phalanks 

kemikleri, 6 adet el orta phalanks kemikleri 1 adet el distal phalanks kemiği mevcut. 

1 adet sağ innominate; os pubis, pecten ossis pubis corpus ossis pubis yok. 

Sulcus preauricularis sulcus ince çizgi halinde seçiliyor, crista iliaca epifizleri kapanmıĢ, 

incisura ischiadica major dar açılı. 1 adet sol innominate 3 parça halinde idi yapıĢtırıldı. 

Symphysis pubis ve ramus ossis ischii yok tuber ischiadicum var. Crista iliaca epifizleri 

kapanmıĢ, incisura ischiadica major dar açılı, ince bir çizgi halinde sulcus preauricularis 

var.  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, 1 adet sağ ve 1 adet sol patella, 1 adet 

tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 1 adet distal ucu olmayan sağ ve 1 adet tam sol fibula 

mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus, 2 adet sağ 1 

adet sol os cuboideum, 1 adet sağ bir adet sol os naviculare, 1 adet sol os cuneiforme 

mediale, 1 adet sağ os cuneiforme laterale, 1 adet sol os cuneiforme intermedium mevcut. 

1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet 

sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp 2 adet ayak orta phalanks kemiği 

mevcut. 

Maxilla suturalarına göre 20-26 yaşında, sağ femur maksimum uzunluğu 

454 mm ve buna göre 169.4±3.27 cm boyunda erkeğe ait iskelet parçaları. 1 adet sol 

ulna ve 1 adet sağ os cuboideum başka bireylere ait ve buraya karışmış durumdalar. 

   

3 I-C2 23 no’lu mezar 

27 adet kafatası kemiği yapıĢtırılarak anatomik bütünlük sağlandı. (ġekil 45,46) 

EĢleĢtirme yapılamayan 2 maxilla parçası mevcut, 2 adet zygomaticum mevcut ancak sol 

os zygomaticum yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı sağ ise yapıĢtırılamadı. Os 
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nasale kemikleri yok. Glabella hafif belirgin, processus mastoideuslar içe dönük. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 5. 

1 adet mandibula; mental bölgeye yakın 2 parça idi yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlük sağlandı, ön santral kesiciler, yan kesiciler, caninler, sağ PM1 post mortem 

kayıp. Sağ M1 sağ M2 antemortem kayıp, her iki M3 alveol çukurunda ve sürmemiĢ, sol 

M1 ve M2 çürük var. DiĢ yapısının iyi olmaması bu kiĢinin beslenme sorunu yaĢadığını 

göstermekte.  

 

   

ġekil 45. Kafatasının üstten görünümü.           ġekil 46. Kafatasının yandan görünümü. 

 

53 adet kot parçaları, 7 adet thoracal corpus vertebrae parçaları, 5 adet tama 

yakın thoracal vertebra, 14 adet thoracal vertebra processus spinosus parçaları, 3 adet tam 

cervical vertebra, 3 adet cervical corpus vertebrae parçası, 5 adet lomber vertebra mevcut. 

Lomber 4. ve lomber 5. vertebraların superior yüzünde schmorl nodülleri mevcut (ġekil 

47,48). 

 

      

ġekil 47. Lomber vertebra 4‟de schmorl         ġekil 48. Lomber vertebra 5‟de schmorl 

nodülü.                                                             nodülü.                                                                   
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2 adet tam sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 2 adet sağ ve 2 adet sol cavitas 

glenoidalis, 1 adet tam olecranonper deliği olan sağ ve 1 adet tam sol humerus (ġekil 

49,50), 1 adet tam sağ ve 1 adet distal ucu olmayan sol radius, sağ radius distal epifiz 

hattı seçiliyor, 1 adet tam sağ ulna mevcut. 

1 adet sağ os scaphoideum, 1 adet sol os capitatum, 1 adet sağ os trapezium, 1 

adet sağ os trapezoideum, 1 adet sol os trapezoideum, 1 adet sağ os hamatum, 1 adet sağ 

ve 2 adet sol 1. metacarp, 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 1 

adet sağ ve 1 sol 5. metacarp, yine kendi aralarında uyumlu ve diğer metacarp kemikleri 

ile uyumsuz olan 1 adet sağ 2. ve 4. , 1 adet sol 3. ve 5. metacarp kemikleri, 6 adet aynı 

kiĢiye ait el proksimal phalanks kemikleri, 4 adet baĢka kiĢiye ait el proksimal phalanks 

kemikleri, 5 adet el orta phalanks kemikleri, 1 adet el distal phalanks kemiği mevcut.  

 

   

ġekil 49. Sol humerus‟ta olecranonper          ġekil 50. Sol humerus‟ta olecranonper deliği. 

     deliği. 

 

1 adet sağ innominate; os pubis, os ischii yok, tuber ischiadicum ayrı parça 

halinde ancak eĢleĢtirme yapılamadı, crista iliaca labium externum epifiz hattı 

seçilebiliyor, incisura ischiadica major geniĢ açılı, sulcus preauricularis belirgin. Sağ 

Symphysis pubis ayrı parça halinde pubis yüzeyi 2. döneme uyuyor. 1 adet sol 

innominate; ramus ossis ischii ve os pubis yok, incisura ischiadica major geniĢ açılı, 

sulcus preauricularis belirgin, crista iliaca labium externum epifiz hattı seçilebiliyor. 

1 adet os sacrum; sağ pars lateralis ayrı idi yapıĢtırıldı anatomik bütünlük 

sağlandı. 1. sacral vertebra 2. sacral vertebradan epifiz hattından ayrılmıĢ. Distal kısma 

ait kalan 2 parça eĢleĢtirilemedi. 
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1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, 1 adet distal kısmı olmayan sağ ve 1 adet 

distal kısmı olmayan sol tibia, 1 adet proksimal kısmı olmayan sağ ve 1 adet proksimal 

kısmı olmayan sol fibula mevcut. 

1 adet sağ os cuneiforme mediale, 1 adet sağ 1. metacarp, 2 adet sol 2. metacarp, 

1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ, 1 adet sol ayak 1. parmak proksimal ve 1 adet distal 

phalanks, 2 adet ayak proksimal phalanks kemikleri mevcut. 

Sağ femur maksimum uzunluk 411 mm ve 155.6±3.72 cm boyunda bireye ait. 

Fazladan 1 adet sağ clavicula, 1 adet sağ cavitas glenoidalis,  adet sol 1. 

metacarp, 1 adet sağ 2. ve 4. , 1 adet sol 3. ve 5. metacarp kemikleri, 4 adet baĢka kiĢiye 

ait el proksimal phalanks kemikleri, 2 adet sol 2. metacarp kemikleri baĢka bireylere 

aitler ve buraya karıĢmıĢ durumdalar.  

20-21 yaşlarında 155.6±3.72 cm boyunda 1 adet kadına ait iskelet kısımları. 

 

J–48 Mezar 1 

1 adet mandibula; sağ ve sol ramus mandibulae mevcut, sol molar diĢler, sol 

premolar diĢler ve sol canin yerinde.  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 1 adet sol cavitas glenoidalis, 41 adet 

eriĢkin tip kot parçaları mevcut. 

5 adet cervical vertebralar, atlas ve axis yok, 8 adet eriĢkin tipi tam thoracal 

vertebralar, 3adet tam olmayan thoracal vertebralar, 3 adet thoracal vertebra processus 

spinosus parçaları, 1 adet os sacrum mevcut.  

Proksimal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol humerus, 1 adet tam sağ ve 

1 adet tam sol radius, 1 adet tam sağ ve 1 adet distal kısmı olmayan sol ulna mevcut. 

1 adet sağ 2. metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 1 adet sağ 

5. metacarp, 1 adet el proksimal phalanks kemiği mevcut. 

Sağ radius 223 mm ve 163.3±4.32 cm boyunda bireye ait. 

Sağ radiusa göre 163.3±4.32 cm boyunda erişkin 1 adet erkeğe ait iskelet 

kısımları. 

 

J–142 MRY 07 2–28.07.06 

Bir adet kafatası. Ancak maxilla, os zygomaticum kemikleri yok, os frontale 

lateral yanlarında kemik eksikliği var. Os temporale kemiklerinin pars squamosa 

parçalarının anterior kısımları yok. Os nasale kemikleri yok. Os frontale kemiğinin 

mevcut kısmı sutura coronalis civarında yapıĢtırıldı. Sağ os temporale inferior ve 
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posterosuperior kısımlarından yapıĢtırıldı. Sol os temporale kemiğin pars mastoidea ve 

pars petrosa parçası occipitale yapıĢtırıldı. Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 13. 

Sutural skora göre 56.2±8.5 yaşlarında 1 adet erişkin bireye ait kafatası 

kemik parçaları. 

 

K 125 28.03.2007  

Os frontale, sağ sol os zygomaticum (processus temporalis ucu kırık), sağ sol os 

maxilla, sağ sol os nasale, sol os sphenoidale kemiğin ala majoru olan kafatası. 

Maksillada sol 1. molar diĢ (posteriorunda caries mevcut), sağ 2. molar diĢler yerinde. 

Sağ 1. molar diĢ horizontal olarak ikiye ayrılmıĢ durumda. Sağ 2. kesici diĢin kökü alveol 

içinde, kuronu yok. Diğer diĢlerin alveol boĢlukları açık olarak bulunmakta.   

1 adet erişkine ait cranium ve os maxilla parçaları. 

 

K–35 27.04.06 5/a karelajı 

Her iki ramusu olmayan mandibula. Her iki taraf 3‟er molar diĢler mevcut diğer 

diĢler yok. 

1 adet erişkine ait mandibula. 

 

Kod 21 Açma Adı J 24 

2 adet mandibula mevcut.  

Mandibula (1); kalıcı diĢleri tam sürmüĢ eriĢkin bireye ait. 

Mandibula (2)  Sol ramus mandibulae ve sol gonion yok, sağ M3 alveol içinde 

(henüz sürmemiĢ) sağ ön kesici, sağ canin, sol PM2 alveolleri boĢ (postmortem kayıp). 17 

yaĢından küçük bireye ait. 

1 adet erişkine, 1 adet 17 yaşından küçük bireye ait 2 mandibula. 

 

L 60 MRY 06 15.06.05 

6 adet tanımlanamayan yassı kafatası kemik parçaları, sağ os parietale temporal 

kısmına yakın parça ve sağ sutura lambdoidea‟nın 5.5 cm kısmı mevcut. Sutural skor 2. 

2 adet birbirin uymayan eriĢkin tipi corpus femoris parçaları. 1 adet eriĢkin tipi 

corpus tibiae parçası. EriĢkin bireye ait. 

Sutura lambdoidea sutural skoru 2 ve buna göre ectocranial kafa kubbesi 

sutural skoru 10 olarak kabul edildiğinde, 1 adet 39.4±9.1 yaşlarında erişkin bireye 

ait iskelet parçaları mevcut. 
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L–146 09.12.06 

EriĢkin birey ve çocuk iskelet parçaları karıĢmıĢ Ģekilde. 

8 parça halinde eriĢkin tip kafatası kemikleri, yapıĢtırılarak anatomik eĢleĢtirme 

yapıldı, sağ os zygomaticum yok, sol os temporale pars petrosa ve processus styloideus‟u 

var ancak pars squamosa yok ve eĢleĢtirme yapılamadı, sağ os maxilla mevcut ancak 

cranium ile eĢleĢtirme yapılamadı, os occipitale pars basilaris ve foramen magnum‟u yok. 

Glabella belirgin, protuberentia occipitalis externa hafif belirgin, processus mastoideus 

nötr görünümde (ġekil 51). Ectocranial sutural skor 5. 

  

 

ġekil 51. Protuberentia occipitalis externa‟nın görünümü.  

 

3 adet çocuğa ait kafatası yassı kemik parçaları eĢleĢtirme yapılamadı. 25 adet 

çocuğa ait kot parçaları.  

3 adet mandibula mevcut. 

Mandibula (1) Mental bölgeden ayrılmıĢ iki parça idi yapıĢtırılıp bütünlük 

sağlandı, her iki ön santral ve sağ yan kesiciler post mortem kayıp. 

Mandibula (2) kalıcı diĢlerden ön, yan kesiciler, canin diĢleri çarpık, sağ M2, sağ 

PM1 ve PM2, sol M2 postmortem kayıp, sağ M3 alveol çukurunda değil.   

Mandibula (3) sol ramus mandibula yok, sağ ramus mandibula‟nın processus 

condylaris kısmı yok, kalıcı diĢlerden ön santral kesiciler, yan kesiciler, caninler, PM‟ler 

sürmüĢ, sağ M1 alveol çukurunda, sol M1 yok. 

2 adet eriĢkin tip scapula parçası, 2 adet sağ 1 adet sol eriĢkin tip clavicula 

parçaları, 2 adet eriĢkine ve sol hemithorax‟a ait kot parçası, 2 adet eriĢkin tipi sağ 

hemithorax‟a ait kot parçası, 2 adet yön tayini yapılamayan kot parçası, 2 adet eriĢkin tip 

thoracal vertebra, 2 adet eriĢkin tip lomber vertebra mevcut. 
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1 adet distal kısmı olmayan sağ ve 1 adet sol tam eriĢkin tip humerus. Sol 

humerus proksimal kısmı medial tarafa doğru konkavitesi artmıĢ (ġekil 52,53). 

Radyolojik incelemede herhangi bir patolojiye rastlanmadı (ġekil 54). 1 adet baĢ kısmı 

olmayan eriĢkin tip sağ radius, 1 adet distal kısmı olmayan eriĢkin tip sol ulna mevcut.  

1 adet tam ve 1 adet proksimali olmayan 2 adet sağ humerus diafizi, 2 adet 

proksimal kısmı olmayan sol humerus diafizleri, 1 adet tam 1 adet distal kısmı olmayan 2 

adet sol radius diafizleri, 2 adet tam sol ulna diafizi mevcut. 

1 adet sol innominate; eriĢkin tipi sol os ilium, corpus ossis ischii mevcut. 

Incisura ischiadica major dar açılı, sulcus preauricularis yok.  

Distal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol eriĢkin tip femur, 1 adet 

proksimal kısmı olmayan sağ ve 1 adet malleolus medialis‟i olmayan eriĢkin tip sol tibia, 

sağ ve sol eriĢkin tip femur epicondylus parçaları, 1 corpus fibulae parçası, 1 adet 

proksimali olmayan sol fibula mevcut. 

2 adet sağ tibia diafiz proksimal kısmı, bir adet sol tibia diafiz proksimal kısım, 

bir adet tibia diafiz parçası, bir adet sol tibia diafiz proksimal kısım, bir adet femur diafiz 

parçası 

1 adet tam sağ ve 1 adet proksimal kısmı olmayan femur diafizleri, 1 adet femur 

diafiz parçası, 2 adet sağ tibia diafiz proksimal kısmı, 1 adet sol tibia diafiz proksimal 

kısım, 1 adet tibia diafiz parçası, 1 adet sol tibia diafiz proksimal kısım mevcut. 

   

ġekil 52. Sol humerus‟un görünümü.          ġekil 53. Sol humerus‟un görünümü.     
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ġekil 54. Sol humerus‟un radyolojik görünümü. 

 

1-Mandibula (3) 11-13 yaĢında çocuğa ait.  

2- Sol humerus uzunluk 328 mm uzunluğunda. Mandibula (1) 17 yaĢından 

büyük eriĢkin bireye ait. Ectocranial sutural skoru 5 olan kafatası muhtemelen bu 

kemiklere ait. Bu kemikler Ectocranial sutural skora göre 34.7±7.8 yaĢında ve sol 

humerus‟a göre 171.4±4.05 c boyunda bireye ait.  

3- Sağ humerus (1) diafizi 184 mm, sol ulna (1) diafizi 144 mm uzunluğunda ve 

sağ humerus‟a göre bu kemikler 5 yaĢında 109.1±3.0 cm boyunda çocuğa ait. 

4- Sol radius (1) diafizi 131 mm, sol ulna (2) diafizi 146 mm, sağ femur diafizi 

246 mm uzunluğunda ve bu kemikler sağ femur‟a göre 5 yaĢında ve 106.6±4.1 cm 

boyunda çocuğa ait  

5- Sol tibia 333 mm 11 yaĢında ve 155 cm boyunda çocuğa ait. Mandibula (2) 

11-12 yaĢında çocuğa ait. 

Bu kutuda eşleştirilemeyen 1 adet mandibula ve eşleştirme yapılabilen 4 

bireye ait kemiklerin varlığı, burada en az 2 erişkin ve 3 çocuk olmak üzere 5 bireye 

ait kemiklerin olduğunu göstermektedir. Erişkinlerden biri erkek ve sol humerusa 

göre 171,4±4,05 cm boyunda. 

 

M/145 05.04.07 II. Vardia 

Sağ os parietale kemiğine ait üç parça yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı, 

sağ os temporale yok, os frontale yok, os occipitale pars basilaris anterior kısmı yok.  
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Ön santral ve yan kesiciler, caninler, premolar diĢler sürmüĢ, molar 1 ve 2 alveol 

çukurunda. 

26 adet kot parçaları, 4 adet tama yakın cervical vertebra, 2 adet cervical 

vertebra processus spinosus parçaları, 1 adet atlas kemik parçası. 

1 adet sağ ve 1 adet sol clavicula, 1 adet tuberculum majus‟u olmayan sağ 

humerus diafizi, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol radius diafizleri, distal kısımları 

olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol ulna diafizleri mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan ilium diafizleri, 1 adet trochanter major‟u 

olmayan sağ ve 1 adet distal kısmı olmayan sol femur diafizleri, distal kısımları olmayan 

1 adet ağ ve 1 adet ol tibia diafizleri, distal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol 

fibula diafizleri mevcut. 

1 adet sağ 1. metacarp kemiği mevcut. 

Sağ femur diafizi 2-2.5 yaĢlarında 87.0±4.1 cm boyunda çocuğa ait.  

2-2.5 yaşlarında 87.0±4.1 cm boyunda 1 adet çocuğa ait iskelet kısımları. 

 

M 146/147 15.03.07 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skoru 14. 

Mandibula gnathion‟dan ikiye ayrılmıĢ yapıĢtırıldı, sağ ramus processus 

coronoideus‟tan yukarıdan aĢağıya ikiye ayrılmıĢ yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. 

Ön santral kesiciler PM‟ler ve M3 antemortem kayıp. 

32 adet kot parçaları, 6adet cervical vertebra, 12 adet thoracal vertebra, 5 adet 

lomber vertebra, 1 adet os sacrum mevcut. L4 ve L5 vertebraları osteofitler içermekte 

(ġekil 55)   

 

   

ġekil 55. L4 ve L5‟de osteofitik oluĢumlar.  ġekil 56. Birbirine yapıĢmıĢ el orta ve distal  

                                                          phalax‟larının görünümü. 
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1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 

humerus, 1 adet distal kısmı olmayan sağ ve 1 adet tam sol radius, 1 adet distal kısmı 

olmayan sağ ve 1 adet tam sol ulna, 1 adet sağ 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. 

metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 

adet sol 5. metacarp, 4 adet proksimal, 3 adet orta 1 adet distal phalanks kemikleri 

mevcut. Orta ve distal phalanks birbirine yapıĢmıĢ Ģekilde (synostosis ) (ġekil 56)  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol innominate, sulcus preauricularis yok, incisura 

ischiadica major dar açılı ve symphysis pubis dönem 9‟a uyuyor, 1 adet os sacrum 

mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 1 

adet tam sağ ve 1 adet tam sol fibula mevcut. 

1 adet sol talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus, 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 

1 adet sağ 5. metacarp, 2 adet ayak proksimal phalanks kemikleri mevcut. 

Sağ femur 171.6±3.27 cm boyunda bireye ait. 

171.6±3.27 cm boyunda, 45-50 yaşlarında 1 adet erkeğe ait iskelet kısımları. 

 

N 146 MRY 07 10.03.07 

33 adet kot parçaları, 2 adet sağ ve 2 adet sol cavitas glenoidalis, 2 adet cervical, 

12 adet thoracal, 5 adet lomber vertebra, 1 adet sternum mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 1 adet epicondylus lateralisi olmayan 

sağ ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol radius, 1 adet tam sağ ve 

1 adet tam sol ulna mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol 1. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. Metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 3. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. Metacarp, 1 adet sol 5. 

Metacarp, 8 adet proksimal, 3 adet orta phalanks kemikleri mevcut. 

1 adet tam olmayan sağ ve 1 adet tam sol, innominate ve sulcus preauricularis 

yok, incisura ischiadica major dar açılı. Sol symphysis pubis görünümü dönem 3‟e 

uymakta. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 1 

adet sol patella, 1 adet tam sağ fibula mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus, 1 adet sağ ve 1 

adet sol os cuboideum, 1 adet sağ ve 1 adet sol Os naviculare, 1 sağ sol 2 adetadet sağ ve 

1 adet sol os cuneiforme laterale, 1 adet sol os cuneiforme mediale, 1 adet sağ ve 1 adet 
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sol 1. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. 

Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. Metacarp, 1 ade 

sağ ve 1 adet sol 5. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol ayak 1. parmak proksimal ve bir 

adet 1. parmak distal phalanks, 2 adet ayak proksimal phalanks kemikleri mevcut. 

Sağ femur 157.8±3.27 cm boyunda bireye ait. 

22-24 yaşlarında, 157.8±3.27 cm boyunda 1 adet erkeğe ait iskelet kısımları. 

 

N 146 Mezar 2 21.03.07 

4 parça cranium kemiği yapıĢtırıldı. Sağ os temporale pars squamosa anterior 

kısmı, her iki os nasale, her iki os zygomaticum yok. Glabella çok belirgin değil. 

Processus mastoideuslar içe dönük.  

Mandibula; her iki M3 henüz sürmemiĢ. Her iki ön santral ve yan kesiciler, sol 

canin ve PM1 postmortem kayıp. Sağ PM1 antemortem kırık. 

9 adet kot parçaları, 7 adet cervical vertebra, 12 adet thoracal vertebra, 5 adet 

lomber vertebra mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 

scapula, yapıĢtırılarak anatomik bütünlükleri sağlanmıĢ proksimal epifizlerinde ayrılma 

bulunan 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol humerus, epifizleri olmayan 1 adet sağ ve 1 adet 

sol radius diafizleri, 1 adet sağ ve 1 adet sol ulna diafizleri mevcut. 8 adet el proksimal 

phalanks, 6 adet el orta phalanks kemikleri mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol ilium diafizleri, her ikinde de sulcus preauricularis hafif 

belirgin. Os sacrum 4 ayrı parça halinde, vertebraların ayrıldığı yer epifiz 

kemikleĢmesinin olmadığını göstermekte. 

Proksimal epifiz hatları ayrık ve yapıĢtırılarak anatomik bütünlükleri sağlanmıĢ 

1 adet sağ ve 1 adet sol femur, proksimal epifizleri yapıĢtırılarak anatomik bütünlükleri 

sağlanmıĢ ancak distal epifizleri olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol tibia, 1 adet tam sağ ve 

1 adet tam sol fibula mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus, 1 adet sol os 

cuneiforme intermediate,  1 adet sağ ve 1 adet sol 1. Metacarp, 4 adet tam 

tanımlanamayan metacarp, 3 adet tam tanımlanamayan sol metacarp, 1 adet ayak 1. 

parmak proksimal phalanks mevcut. 

Sağ femur 137.7±5.3 cm boyunda çocuğa ait. 

1 adet 10 yaşında, 137.7±5.3 cm boyunda genç kıza ait iskelet kısımları.  
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R-S ve 26.12.06 kafatası 

6 adet olarak tasnif edilmiĢ kafatası kemik parçalarının 4 adedi os parietale ve 2 

adedi os occiptale kemiklerine ait. Yapılan değerlendirme sonucu bu kafatası kemik 

parçalarının 1 veya 2 kiĢiye ait olduğu düĢünüldü.   

 

R-S 13 26 no’lu kafatası 26.12.06 

Sağ os parietale kemiğine ait parça. Sutura sagittalis‟e ve sutura temporalis‟e 

yakın 2 adet çökme görüntüsü. Çökmenin tabula interna‟da konveksitesi hissediliyor 

(ġekil 57). 

 

ġekil 57. Sağ os parietale tabula externa‟da çöküntünün görünümü.  

Sutural bölgelerden ayrıldığı için sutural skoru düşük olarak 

değerlendirilen 1 adet genç bireye ait sağ os parietale kemiği. 

R-S 13 27 no’lu kafatası 26.12.06 

Os occipitale kemiğine ait inion parçası.  

1 adet bireye ait os occipitale parçası. 

 

R-S 13 29 no’lu kafatası 26.12.06 

3 adet sağ ve sol os parietale kemik parçası. Obelion ve sutura sagittalis anterior 

sutural skoru 1‟e uyuyor. 

1 adet genç bireye ait sağ ve sol os parietale kemik parçaları. 

 

R-S 13 30 no’lu kafatası 26.12.06 

1 adet muhtemelen os parietale kemiğine ait parça 

R-S 13 31 no‟lu kafatası kemiği ile eĢ gibi görünüyor. 
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R-S 13 31 no’lu kafatası 26.12.06 

Sağ os parietale kemiğine ait 2 parça ve R-S 13 30 no‟lu kafatası parçası ile eĢ 

gibi benzer renkte ve onunla uyumlu olabilir. 

1 adet erişkin bireye ait sağ os parietale kemik parçaları. 

 

R-S 14 28 no’lu kafatası 26.12.06 

Muhtemelen os occipitale kemiğine ait iki adet ancak eĢleĢtirilemeyen yassı 

kafatası kemik parçaları, diğer kemiklerle uyumsuz. 

1 adet erişkin bireye ait os occipitale kemik parçaları. 

 

Tanımsız Kafatası 3  

Glabella belirgin değil, orbita kenarları keskin, processus mastoideuslar içe 

dönük, protuberentia occipitalis eksterna belirgin değil. Suturaların görünümü 0 düzeyine 

uymakta. 

Sutura incisiva tam kapalı, sutura palatina mediana anterior tam kapanmamıĢ, 

sutura palatina mediana posterior yarı kapanmıĢ, sutura palatina transversa yarı kapanmıĢ. 

25-30 yaşlarında 1 adet kadına ait kafatası kemik parçaları. 

 

Tanımsız Kasa 14 

Bu kutuda eriĢkin ve çocuğa ait kemikler karıĢık halde bulunmakta. 

 

Erişkine ait kemikler:  

Cranium‟a ait eriĢkin tipi bir adet tam sağ os parietale, diğeri 4 parça halinde sol 

os parietale kemiğine ait kafatası yassı kemik parçaları. Bunlarla uyumsuz bir diğer os 

parietale kemik parçası. Sol os parietale kemikleri yapıĢtırılıp anatomik bütünlük 

sağlandı, ancak orta kısımlarda kemik eksiklikleri var.  

23 adet eriĢkin tip kot parçaları, 2 adet thoracal corpus vertebra, 2 adet processus 

spinosus parçası mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam olmayan sol clavicula, 1 adet tam sağ humerus, 1 

adet tam sağ ve 1 adet processus styloideus‟u olmayan sol radius, adet tam sol ulna 

mevcut.  

Bunların yanında 2 parça halinde ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlüğü sağlanan, 

caput radii ve processus styloideus‟u olmayan sol radius.  Distal kısma yakın doku 

kalınlaĢması var ve aĢağıdaki sol ulna distalindeki doku kalınlaĢması ile uyumlu. 3 parça 
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halinde olan ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlüğü sağlanan sol ulna. Ancak caput ulnae 

yok, distal kısma yakın doku kalınlaĢması var ve yukarıdaki sol radius distalindeki doku 

kalınlaĢması ile uyumlu (ġekil 58,59). 

Radyolojik incelemede sol radius distal kısmında iyileĢmiĢ callus görünümü 

mevcut ve muhtemelen kırık iyileĢirken radius ile aralarında kemik köprüsü oluĢmuĢ 

(ġekil 60). 

 

   

ġekil 58. Sol ulna ve sol radius‟un             ġekil 59. Sol ulna ve sol radius‟un görünümü.     

görünümü. 

 

 

ġekil 60.  Sol ulna ve sol radius‟un radyolojik görünümü. 

 

1 adet sol 2. metacarp kemiği, 1 adet el proksimal phalanks mevcut. 
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1 adet os sacrum sol pars lateralis parçası, eriĢin tipi innominate‟ye ait 6 adet 

kemik parçası mevcut. Biri acetabulum‟a ait ve incisura ischiadica major‟u geniĢ açılı, 

diğeri sağ innominate facies auricularis parçası, diğeri sol innominate facies auricularis 

parçası, 2 adet crista iliaca (bu iki kemik arasında anatomik bütünlük sağlandı ancak 

diğer innominate kemikleri ile anatomik bütünlük sağlanamadı.  

1 adet tam olmayan sağ femur, 1 adet tam olmayan sol fibula, 1 adet sol talus, 1 

adet sağ ve 1 adet sol calcaneus mevcut. 

Sağ humerus 158.0±4.45 cm boyunda bireye ait. 

Bu iskelet parçaları 158.0±4.45 cm boyunda 1 adet erişkin kadına ait. 

 

Çocuğa ait kemikler:  

1 adet sağ corpus mandibulae parçası, ön santral, yan kesici, canin alveolleri boĢ, 

her iki PM‟ler sürmüĢ, M1 alveol çukurunda. 

6 adet kot parçaları, 1 adet sağ cavitas glenoidalis mevcut. 

1 adet distal kısmı olmayan sağ ulna diafiz, 1 adet proksimal kısmı olmayan sol 

ve 1 adet distal kısmı olmayan sağ radius diafizi, 1 adet proksimal kısmı olmayan sol ve 1 

adet proksimal ve distal kısmı olmayan humerus diafizi (sol humerus diafizi ile uyumlu 

değil dolayısıyla muhtemelen sağ humerus diafizi) mevcut. 

1 adet sağ ilium diafizi mevcut. 

24-26 aylık 1 adet çocuğa ait iskelet kısımları. 

 

Tanımsız Torba I 

1 adet sağ os parietale kemik sutural değerlendirme skor 1‟e uyuyor. 

Anterosuperior kısımda 8X9 mm çapında defekt mevcut. Defekt yakından incelendiğinde 

tabula externa‟nın ve tabula interna‟nın görünümleri defektin antemortem oluĢtuğunu 

düĢündürmekte. Bu durum da kiĢinin kafa travması sonucu hayatını kaybettiğini 

düĢündürmekte (ġekil 61,62). 
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ġekil 61. Parietal kemikteki defektin dıĢtan    ġekil 62. Parietal kemikteki defektin içten 

görünümü                                                         görünümü 

 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, bu femur kemiklerinin distal uç posterior 

yüzünde cribriform görünüm mevcut (ġekil 63,64), 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, 

1 adet tam olmayan sağ fibula mevcut. 

Ayrıca 1 adet proksimal kısmı olmayan sağ ve 1 adet proksimal kısmı ve distal 

epifizi olan sol femur, 1 adet sağ ve 1 adet sol tibia proksimal parçalar, 1 adet fibula 

parçası mevcut. Bu kemikler baĢka bireye ait ve buraya karıĢmıĢ olarak değerlendirildi.  

 

   

ġekil 63. Sağ femur posterior yüzde             ġekil 64. Sol femur distal uç posterior 

cribriform görünüm                                      yüzde cribriform görünüm 

 

Sağ femur 163.7±3.27 boyunda bireye ait. 

163.7±3.27 boyunda erişkin 1 adet erkeğe ait iskelet kısımları. 

 

Tanımsız Torba II 

1 adet kalıcı diĢ sürümü tamamlanmıĢ mandibula mevcut. 
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20 adet sol hemithorax‟a ve 37 adet sağ hemithorax‟a ait kot parçaları, 7 adet 

cervical vertebra, 11 adet thoracal vertebra ve 5 adet lomber vertebra mevcut. Lomber 5. 

Vertebranın superior yüzeyinde schmorl nodülü mevcut (ġekil 65). 

 

 

ġekil 65. L5 vertebra superior yüzünde schmorl nodülü. 

 

1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas glenoidalis, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 

clavicula, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 

radius, 1 adet tam sağ ve 1 adet distal ucu olmayan ulna, 1 adet sol os hamatum, 1 adet 

sağ os scaphoideum, 1 adet sağ os trapezium, 1 adet sesamoid kemik, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol 2. metacarp, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 7 

adet el proksimal phalanks, 7 adet el orta phalanks, 6 adet el distal phalanks kemikleri 

mevcut. 

1 adet sağ innominate mevcut ve os ilium 3 parça halinde idi yapıĢtırılıp 

bütünlük sağlandı, os pubis ve os ischii yok. Incisura ischiadica major açısı nötr 

görünümde, sulcus preauricularis hafif belirgin. 

1 adet sol innominate mevcut ve 5 parça halinde idi yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlük sağlandı, crista iliaca orta kısımda eksik var. Incisura ischiadica major açısı nötr 

görünümde, sulcus preauricularis hafif belirgin. Symphysis pubis bozunmuĢ olduğundan 

tam olarak değerlendirilemedi (3. dönem gibi). 

1 adet os sacrum mevcut ve S1 S2 „den ayrı, sol pars lateralis ayrı, S2, S3, S4 

(bunlar kendi içinde bütün) ayrı yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı, S5 yok. 

1 adet trochanter minor‟u olmayan sağ ve 1 adet 3 parça halinde iken yapıĢtırılıp 

anatomik bütünlük sağlanan tam sol femur, 1 adet 2 parça halinde olup yapıĢtırılıp 

anatomik bütünlük sağlanan tam sağ ve 1 adet distal ucu yapıĢtırılıp anatomik bütünlük 
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sağlanan sol tibia, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol fibula mevcut. Sol tibia‟da çömelme 

facet‟i var (ġekil 66). 

 

 

ġekil 66. Sol tibia‟da çömelme faseti. 

 

1 adet sol os cuboideum, 1 adet sağ ve 1 adet sol os naviculare, 1 adet sol os 

cuneiforme laterale, 1 adet sağ talus, 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ 2. ve sol 2. 

metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 5. metacarp, 7 adet ayak proksimal phalanks ve 1 adet ayak 1. parmak 

distal phalanks mevcut. 

Sağ femur 159,5±3,72 cm boyunda bireye ait. 

Muhtemelen 22-24 yaşlarında 159,5±3,72 cm boyunda 1 adet kadına ait 

iskelet kısımları. 

 

4 W-az 6 No’lu İskelet 

19 adet kot parçaları mevcut. 1 adet acromial ucu olan sağ ve 1 adet tam sol 

clavicula, 1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas glenoidalis, 1 adet corpus sterni, 4 adet cervical 

vertebra, 6 adet thoracal vertebra, 5 adet lomber vertebra ve 1 adet os sacrum mevcut.  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet tam sağ ve 1 adet proksimal 

kısmı olan sol radius, 1 adet tam sağ ve 2 parça halinde yapıĢtırılıp anatomik bütünlüğü 

sağlanan sol ulna mevcut. 

1 adet sol os hamatum, 1 adet sol os capitatum, 1 adet sağ 1. metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 

4. metacarp, 1 adet sol 5. metacarp, 5 adet el proksimal ve 3 adet el orta phalanks 

kemikleri mevcut. 
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1 adet sağ innominate 2 parça halinde idi yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı 

ancak spina iliaca anterior superior‟u yok. Incisura ischiadica major dar açılı, sulcus 

preauricularis yok. 1 adet sol innominate spina iliaca posterior superior‟u yok. Incisura 

ischiadica major dar açılı, sulcus preauricularis yok. Sağ ve sol symphysis pubis 

yüzeyleri dönem 8‟e uymakta (39–44 yaĢ arası)  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet 2 parça iken 

yapıĢtırılıp anatomik bütünlüğü sağlanan sol tibia, 1 adet tam olmayan sağ ve 1 adet tam 

olmayan sol fibula, 1 adet sağ patella mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus, 1 adet sağ ayak 

os cuneiforme laterale, 1 adet sağ ve 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve q adet sol 2. 

metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 

adet sol 5. metacarp, 1 adet sol ayak 1. parmak proksimal phalanks mevcut. 

Sağ femur 182.5±3.27 cm boyunda bireye ait. 

Muhtemelen 39-44 yaşlarında 182.5±3.27 cm boyunda1 adet erkeğe ait 

iskelet kısımları. 

 

YK 3 Ab3 12.09.2007 

Cranium kemiklerinden sadece os frontale, os parietale ve os occipitale 

kemikleri mevcut. Os frontale kemiğinin sağ margo supraorbitalis tam ancak sol margo 

supraorbitalis yok. Os occipitale kemiğinin foramen magnum‟u yok. Os nasale kemikleri 

yok. 

Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 11. 

39.4±9.1 yaşlarında 1 adet erişkin bireye ait cranium kemik parçaları. 

 

Açmanın Genelinde Çıkan Kemikler  

1 adet mandibula; sol ramus ve sol corpus mandibulae mental bölge ile birlikte , 

sağ ramus ve corpus mandibulae‟dan oluĢan bir diğer kısım mevcut, her iki mandibula 

parçası birbiri ile uyumlu ancak yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlamaya elveriĢli değil. 

Sağ canin ve sağ PM1 postmortem kayıp. 

35 adet birbirleri ile uyumlu kot parçaları, 2 adet lomber vertebra, 1 adet thoracal 

vertebra, 1 adet thoracal corpus vertebra, 1 adet cervical vertebra mevcut. 

1 adet tam ve 1 adet sternal ucu kırık 2 adet sol clavicula, 1 adet sağ cavitas 

glenoidalis, 1 adet sağ ve 1 adet sol caput humerii‟leri olmayan humerus, 1 adet 3 parça 

halinde ancak anatomik bütünlüğü sağlanamayan sağ ve 1 adet 2 parça halinde ancak 
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anatomik bütünlüğü sağlanamayan sol radius, 1 adet proksimal kısmı olan sağ ve 1 adet 

proksimal kısmı olmayan sol ulna, 1 adet sağ ve 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ 2. 

metacarp, 1 adet sağ 5. metacarp, 6 adet el proksimal, 3 adet el orta phalanks kemikleri 

mevcut. 

1 adet sağ tibia distal kısmı, 1 adet sağ fibula distal kısmı mevcut. 1 adet sağ os 

cuneiforme mediale, 1 adet sağ os cuneiforme intermediate, 1 adet sol 5. metacarp 

kemiği, 1 adet ayak proksimal phalanks kemiği mevcut. 

1 adet erişkin kadına ait iskelet kısımları. 

 

14.11.05 Tarihli İskeletler  

Kemikler çeĢitli kiĢilere ve genellikle ekstremitelere ait. Ancak uzun kemikler de 

düzensiz görünümde. 

1 adet sol os temporale processus mastoideus hafif içe dönük.  

24 adet genç tipi kot parçaları, 20 adet thoracal vertebra parçaları bütünlüğe 

sahip vertebra yok. 

3 adet sol 2 adet sağ humerus distal parçalar. 

3 adet sol ve 1 adet sağ proksimal ulna parçaları, 2 adet sol ulna olecranon kısmı, 

2 adet sol ulna distal parçaları, 4 adet proksimal radius (caput radii mevcut) parçaları. 

Epifiz hatları kapanmıĢ genç eriĢkine aitler. 1 adet sağ os hamatum, 2 adet sağ 1 adet sol 

os capitatum, 5 adet sağ ve 2 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 2 adet sol 2. metacarp, 2 

adet sağ ve 2 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ ve 2 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ 5. 

metacarp, 12 adet el proksimal phalanks ve 6 adet el orta phalanks kemikleri mevcut. 

2 adet sağ symphysis pubis (facies symphysialis)  evre 4 e uymakta. 

7 adet sol 2 adet sağ patella, 1 adet sağ ve 1 adet sol tibia proksimal epifizleri 

mevcut. 3 adet sağ fibula proksimal parça, 2 adet sol fibula proksimal parça (caput 

fibulae‟lar mevcut), 1 adet sağ ve 1 adet sol fibula distal kısım, 3 adet corpus fibulae 

parçaları mevcut, ancak aralarında anatomik bütünlük sağlanamadı. 

1 adet sağ talus, 5 adet sağ ve 4 adet sol os cuboideum, 7 adet sağ ve 4 adet sol 

os naviculare, 5 adet sağ ve 2 adet sol os cuneiforme mediale, 2 adet sağ ve 4 adet sol os 

cuneiforme laterale, 8 adet sağ ve 4 adet sol 1. metacarp, 5 adet sağ ve 9 adet sol 2. 

metacarp, 2 adet sağ ve 3 adet sol 3. metacarp, 6 adet sağ ve 4 adet sol 4. metacarp, 4 adet 

sağ ve 9 adet sol 5. metacarp kemikleri, 2 adet sağ ve 2 adet sol ayak 1. parmak proksimal 

phalanks kemikleri, 5 adet diğer parmaklar proksimal phalanks kemikleri mevcut. 
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Sol 2. metacarp kemiklerinin mevcudiyeti en az 9 bireye ait iskelet kısımları 

mevcut olduğunu göstermekte. Erişkinlerden birisinin cinsiyeti kadın. 

 

Toplu Mezar 

Kemikler karıĢık halde bulunakta. El ve ayak kemikleri çoğunlukta. Bütünlüğe 

sahip kemik yok. Kemikler oldukça bozunmuĢ ve kolay dağılabilir halde. Bunun nedeni 

kemiklerin bulunduğu çukurun üzeri açık ve yağmurla ıslanmıĢ olmasıdır. 

50 adet yassı kafatası kemik parçaları kemiklerde eĢleĢtirme yapılamadı. 

9 adet cervical vertebra, 4 adet atlas, 1 adet axis, 9 adet thoracal vertebra, 1 adet 

thoracal corpus vertebra mevcut. 

1 adet sağ cavitas glenoidalis, 28 adet irili ufaklı genç bireylere ait kot parçaları 

mevcut. 2 adet sağ humerus distal kısım, 4 adet corpus humeri parçaları, 1 adet sol 

humerus distal kısım, 2 adet sağ ve 2 adet sol radius proksimal, 1 adet sol radius distal 

kısım, 1 adet sağ ve 3 adet sol ulna distal kısım, 3 adet sağ ulna olecranon kısmı, 28 adet 

el proksimal phalanks, 8 adet el orta phalanks kemikleri mevcut. 

1 adet sağ femur distal kısım, 2 adet sağ tibia distal, 1 adet sol proksimal ve 1 

adet sol distal tibia parçaları, 2 adet sağ patella, 4 adet sağ distal fibula kısmı, 3 adet sol 

fibula distal kısmı, 3 adet corpus fibulae parçaları mevcut. 

5 adet sağ 6 adet sol os calcaneus mevcut. 3 adet sol 8 adet sağ talus, 1 adet sağ 

os capitatum, 13 adet sağ ve 9 adet sol os naviculare, 12 adet sağ ve 8 adet sol os 

cuboideum, 5 adet sağ ve 9 adet sol os cuneiforme mediale, 2 adet sağ ve 7 adet sol os 

cuneiforme laterale, 8 adet sağ ve 5 adet sol os cuneiforme intermedium, 13 adet sağ ve 

11 adet sol 1. metacarp, 10 adet sağ ve 10 adet sol 2. metacarp, 15 adet sağ ve 20 adet sol 

3. metacarp, 12 adet sağ ve 16 adet sol 4. metacarp, 20 adet sağ ve 11 adet sol 5. 

metacarp, 14 adet muhtemelen sağ ayak 1. parmak proksimal phalanks, 10 adet 

muhtemelen sol ayak 1. parmak proksimal phalanks, 6 adet sağ ayak 1. parmak distal 

phalanks, 4 adet sol ayak 1. parmak distal phalanks, 44 adet ayak orta phalanks kemikleri 

mevcut. 

20 adet sağ 5. Metacarp bulunduğundan bu toplu mezarda en az 20 bireye 

ait iskelet kısımları mevcut. Talus ve calcaneus ortalamalarına göre erişkinlerden 6 

adet kadın, 2 adet erkek bulunmakta. 
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Mezar 2 

Kafatası kemikleri suturaları tam kemikleĢmemiĢ ve birbirlerinden sutura 

yerlerinden ayrılmıĢ. Sağ os temporale kemiğine ait processus mastoideus dıĢa dönük. 

Yine 1 adet sol temporal kemik ve buna ait processus mastoideus var. Bu processus 

mastoideus diğerine göre daha küçük ve hafif dıĢa dönük. Sağ pars petrosa sola göre daha 

küçük. 

DiĢ tüberküllerinde kayıp fazla değil. 3. Molar diĢlerden birinde çürük var. Alt 2. 

molar diĢte çürük mevcut.  

17 adet sağ 11 adet sol hemithorax‟a ait kot parçaları, 1 adet tam sağ ve 1 adet 

tam sol clavicula, 1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas glenoidalis, 1 adet 3 parça halinde 

sternum, 7 adet cervical vertebra, 12 adet thoracal vertebra, 5 adet lomber vertebra, 1 adet 

3 parça halinde iken yapıĢtırılıp anatomik bütünlüğü sağlanan os sacrum mevcut. 

Caput humeri, tuberculum majus ve minus epifiz hatları kapanması bitmemiĢ 1 

adet sağ ve 1 adet sol humerus (ġekil 67), distal epifiz hatları kapanması bitmemiĢ 1 adet 

sağ ve 1 adet sol radius (ġekil 68),  proksimal epifiz hatları kapanması tamamlanmamıĢ 1 

adet sağ ve 1 adet sol ulna mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol os capitatum, 1 adet sağ ve 1 adet sol os hamatum, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol os lunatum, 1 adet sağ ve 1 adet sol os trapezoideum, 1 adet sağ ve 1 

adet sol os pisiforme, 1 adet sağ ve 1 adet sol os trapezium, 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet 

sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 

4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp, 10 adet el proksimal phalanks, 9 adet el 

distal phalanks, 7 adet distal phalanks kemikleri mevcut. 

 

 

   

ġekil 67. kapanması bitmemiĢ                     ġekil 68. kapanması bitmemiĢ sağ radius   

     sağ humerus proksimal epifiz hatları.          distal epifiz hattı.   
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1 adet sağ innominate 3 parça halinde ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlük 

sağlandı. Symphysis pubis yüzeyi dönem 2 ve 3‟e uymakta (ġekil 69). Crista iliaca 

epifizleri kapanmaya baĢlamıĢ ancak tamamlanmamıĢ. Incisura ischiadica major 

görünümü dar açılı, sulcus preauricularis yok, spina ischiadica kırık, subpubik açı dar. 1 

adet sol innominate 2 parça halinde idi yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. 

Acetabulum anterioru ve symphysis pubis kırık ve yok. Crista iliaca epifizleri kapanmaya 

baĢlamıĢ ancak tamamlanmamıĢ (ġekil 70). Incisura ischiadica major görünümü dar açılı, 

sulcus preauricularis yok. Spina ischiadica kırık. Subpubik açı dar. 

 

    

ġekil 69. sağ symphysis pubis                 ġekil 70. Sol innominate crista iliaca epifiz  

                                                   hattı. 

1 adet distal epifiz hattından ayrılmıĢ ve yapıĢtırılarak anatomik bütünlüğü 

sağlanmıĢ sağ ve 1 adet distal epifiz hattından ayrılmıĢ, trochanter major ve minör arası 

kırılmıĢ olan ve kırık parçaları yapıĢtırılarak anatomik bütünlüğü sağlanmıĢ sol femur 

(ġekil 71), 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol tibia, distal epifiz kapanması bitmemiĢ 1 adet 

sağ ve 1 adet sol fibula (ġekil 72), 1 adet sağ ve 1 adet sol patella mevcut.   

 

  

ġekil 71. Sağ femur distal epifiz               ġekil 72. Sağ fibula distal epifiz hattı                  

hattının görünümü                                     görünümü. 
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1 adet sağ ve 1 adet sol talus, 1 adet sağ ve 1 adet sol calcaneus, 1 adet sağ ve 1 

adet sol 1. Metacarp, 1 adet sol 2. Metacarp, 1 adet sağ 3. Metacarp, 1 adet sol 4. 

Metacarp distal ucu, 1 adet sağ ve 1 adet distal ucu olan sol 5. Metacarp, 1 adet sağ ve 1 

adet sol ayak 1. Phalanks, 2 adet sol ayak 2. Phalanks ve 1 adet sol ayak distal phalanks 

kemikleri mevcut. 

Sağ femur 174.2±3.27 cm boyunda 16-21 yaĢlarında bireye ait. 

16-21 yaşlarında 174.2±3.27 cm boyunda 1 adet erkeğe ait iskelet kısımları. 

 

Mezar 04 

Tam olmayan ve değerlendirilmesi yapılamayan sağ innominate parçası. 

1 adet erişkin bireye ait sağ innominate parçası. 

 

Mezar 5 

15 adet kafatası kemik parçaları, bunlardan 6 tanesi yapıĢtırılarak anatomik 

bütünlük sağlandı. Bunlar kısmen os occipitale, kısmen sağ ve kısmen sol os parietale 

kemiklerine ait. Sutura lambdoidea ve sutura coronalis skor 2‟ye uymakta. Sol os maxilla 

alveolar kısmı ve M 1 ve M 2, PM2 mevcut. Sol processus mastoideus içe dönük. 1 adet 

mandibula; mental bölgeden ikiye ayrılmıĢ, sol 3. molar diĢ yok ve alveolar çukur 

kapanmıĢ. Serbest halde 13 adet kesici ve canin diĢler mevcut. Sağ processus condylaris 

kırık ve yok. 12 adet sol ve 12 adet sağ hemithorax‟a ait kot parçaları mevcut. 5 adet 

cervical vertebra mevcut. Atlas ve axis yok. 3. ve 4. vertebralarda osteoartrit mevcut 

(ġekil 73), 12 adet thoracal corpus vertebrae parçaları.  10 adet thoracal vertebra corpus 

harici diğer kısımların parçaları. 2 adet tama yakın thoracal vertebra, 1 adet sacrum distal 

parça mevcut. 

 

  

ġekil 73. Cervical 3. ve 4. vertebralarda osteoartrit görünümü. 
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1 adet sol cavitas glenoidalis, 1 adet 2 parça hainde ve yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlüğü sağlanmıĢ sol clavicula mevcut. 

1 adet tam sol humerus, 1 adet proksimal kısmı olan sol radius parçası, 1 adet 

proksimal parçası olan sol ulna, sol ele ait 5 adet proksimal phalanks, 4 adet orta phalanks 

ve 1 adet distal phalanks mevcut. 

1 adet sağ ve 1 adet sol pars auricularis, her iki tuber ischiadicum, her iki corpus 

ossis ischii mevcut ve sulcus preauricularis hafif belirgin. 

1 adet sağ ve 1 adet sol caput femoris‟leri olmayan femur kemikleri, 1 adet sol 

patella, 1 adet tam sağ ve 1 adet iki parça iken yapıĢtırılıp anatomik bütünlüğü sağlanmıĢ 

sol tibia, 1 adet sağ ve 1 adet sol fibula mevcut. 

1 adet sağ talus, 1 adet sağ calcaneus, 1 adet sağ os cuneiforme mediale mevcut. 

Sol humerus 145.6±4.45 cm boyunda bireye ait. 

 Sutura skor ortalaması 2 olarak kabul edilirse Ectocranial kafa kubbesi sutural 

skor 10 olur. Buna göre; 

39.4±9.1 yaşında 145.6±4.45 cm boyunda 1 adet kadına ait iskelet kısımları. 

 

Mezar 07  

Tüm kemikler ileri derecede porotik. Sol os parietale anterior, sağ os parietale 

anterior, os frontale her iki yan anterior kısmı yok, os frontale orbital kısım yok. Glabella 

belirgin değil, os nasale, os maxilla yok. Foramen magnum anterior kısmı yok (pars 

basilare kısmı). Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 12. Sağ processus condylaris‟i 

olmayan 1 adet mandibula.  

Atlas iyi korunmuĢ halde onun dıĢında değerlendirilemeyecek Ģekilde corpus 

vertebrae ve processus spinosus parçaları, 41 adet kot parçaları mevcut. 

1 adet proksimal kısmı olmayan sağ ve 1 adet proksimal ve epicondylus 

medialis‟i olmayan sol humerus, 1 adet tam olmayan sağ ve 1 adet tam olmayan sol 

radius, proksimal kısımları olan 1 adet sağ ve 1 adet sol ulna mevcut. 

1 adet sol os scaphoideum, 1 adet sağ os trapezium, 1 adet sağ 1. metacarp, 1 

adet sol 2. metacarp, 3 adet metacarp distal uçları, 3 adet el proksimal phalanks kemikleri 

mevcut. 

Anatomik bütünlüğü sağlanamayan sağ femur parçaları mevcut. 1 adet sağ os 

cuneiforme mediale, 1 adet sağ os naviculare, 1 adet sağ os cuboideum, 1 adet sol os 

cuboideum, 1 adet sağ os cuneiforme laterale, 1 adet sol os cuneiforme intermediate, 1 

adet sağ ve 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet sağ 3. 
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metacarp, 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet 

sol ayak 1. parmak proksimal phalanks, 1 adet ayak 1. parmak distal phalanks, 1 adet 

proksimal phalanks, 1 adet orta phalanks, 1 adet distal phalanks kemikleri mevcut. 

45.2±12.6 yaşlarında 1 adet erkeğe ait iskelet parçaları. 

 

Mezar 7 

1 adet os occipitale, 1 adet sağ ve 1 adet sol os parietale kemikleri mevcut. 

Protuberentia occipitalis externa kabarık. 1 adet sağ os zygomaticum parçası. 

1 adet sağ ve 1 adet sol os hamatum, 1 adet sağ ve 1 adet sol os scaphoideum, 1 

adet sağ os lunatum, 1 adet sağ os triquetrum, 1 adet sağ os pisiforme, 1 adet sağ 1. 

metacarp, 1 adet sağ 2. metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ 4. metacarp, 1 adet 

sağ 5. metacarp, 4 adet proksimal phalanx, 4 adet el orta phalanx, 1 adet distal phalanx 

kemikleri mevcut 

Proksimal ve distal kısımları olmayan 1 adet sol femur, 1 adet sol patella,  

Sağ innominate kemik parçaları. Incisura ischiadica major geniĢ açılı ve kemiğin 

görünümü genç bir kadına ait olduğunu düĢündürüyor. 

1adet sağ eriĢkin tip proksimal femur parçası mevcut.  

1 adet sağ ve 1 adet sol os naviculare, 1 adet sağ ve 1 adet sol os cuboideum, 1 

adet sol os cuneiforme laterale, 1 adet sol os cuneiforme intermediate, 1 adet sol os 

cuneiforme laterale,  

1 adet sağ ve 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 2. metacarp, 1 adet 

sağ 3. metacarp, 1 adet sol 4. metacarp,  1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp, 1 adet sağ 

ve 1 adet sağ ve 1 adet sol ayak 1. phalanks, 1 adet sol ayak 2. phalanx, 1 adet ayak distal, 

1 adet orta, 1 adet proksimal phalanx kemikleri mevcut. 

1 adet genç bir kadına ait iskelet kısımları.  

 

Mezar 08 

2 adet birbirleri ile uyumlu sağ ve sol corpus mandibulae parçaları, sağ ramus 

mandibula yok. 

Sağ ve sol os temporale parçaları, sol processus mastoideus dıĢa dönük. 

Oldukça parçalanmıĢ ve değerlendirme yapılamayacak kadar bozunmuĢ thoracal 

vertebra parçaları, 26 adet oldukça porotik görünümde kot parçaları mevcut. 

1 adet oldukça porotik görünümlü sol corpus humeri parçası (ġekil 74), 1 adet 

oldukça porotik görünümlü sol corpus ulnae parçası, 1 adet sol os scaphoideum, 1 adet 
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sol os capitatum, 1 adet sol os hamatum 1 adet sol 1. metacarp, 1 adet sol 2. metacarp, 1 

adet sol 3. metacarp, 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sol 5. metacarp, 3 adet sol el 

proksimal phalanks kemikleri mevcut. 

1 adet sağ talus, 1 adet sağ calcaneus, 1 adet sağ os cuneiforme parçası, 1 adet 

sağ os naviculare parçası, 2 adet sağ ayağa ait proksimal phalanx, 1 adet sağ 1. metacarp 

kemikleri mevcut. 

1 adet oldukça porotik sağ corpus femoris parçası, 1 adet oldukça porotik sağ 

corpus tibia parçası, 1 adet oldukça porotik sağ corpus fibulae parçası mevcut (ġekil 75).    

 

     

ġekil 74. Sol corpus humeri parçasının               ġekil 75. Sağ femur, sağ tibia ve sağ 

görünümü                                                             fibula kemik parçalarının görünümü. 

 

1 adet muhtemelen yaşlı erkeğe ait iskelet parçaları. 

 

8 No’lu Mezar II 

32 adet eriĢkin tip kot parçaları, 1 adet manibrium sterni, corpus sterni ise iki 

parça halinde idi ve yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı, 8 adet tam thoracal corpus 

vertebra, 8 adet corpus vertebra parçaları, 15 adet processus spinosus parçaları mevcut.  

1 adet proksimal kısmı olmayan sol humerus, 1 adet tam sol ulna, 1 adet sağ ve 1 

adet sol 1. metacarp, 1 adet sağ 2. metacarp, 1 adet sağ 3. metacarp, 1 adet sağ 5. 

metacarp, 5 adet el proksimal phalanks, 1 adet el distal phalanks kemiği mevcut. 

1 adet sağ innominate. Os ilium crista iliaca posterior dıĢında yok, os ilium 

anterior kısmı yok, acetabulum medial duvarı yok, corpus ossis ischii ilium‟dan ayrı idi 

yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı, os pubis yok, incisura ischiadica major geniĢ 

açılı, sulcus preauricularis belirgin. 
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1 adet sol innominate. Os ilium pars auricularis parçası mevcut, incisura 

ischiadica major geniĢ açılı, sulcus preauricularis belirgin. 

Os sacrum sadece sol pars lateralis parçası ve basis ossis sacri mevcut. 

1 adet trochanter major‟u olmayan sağ ve 3 adet corpus femori parçası olan sol 

femur, 1 adet tam sağ ve 1 adet corpus‟u olan sol tibia, 1 adet sol patella, 1 adet 

proksimal kısmı olmayan sağ fibula, 3 adet muhtemelen sol fibula parçaları mevcut. 

1 adet sağ talus, 1 adet sağ calcaneus, 1 adet sağ os cuboideum, 1 adet sağ os 

naviculare ve 1 adet sağ 1. metacarp kemikleri mevcut. 

Sağ femur 151.6±3.72 cm boyunda bireye ait. 

151.6±3.72 cm boyunda, erişkin 1 adet kadına ait iskelet parçaları. 

 

Mezar 11 

Cranium kemikleri 6 parça halinde idi yapıĢtırılıp anatomik bütünlük sağlandı. 

Sol os temporale pars squamosa superior kısmı yok, os occipitalis pars basilaris‟i yok, 

nasion var ancak cranium bütünleĢtirmesi yapılamadı, processus mastoideuslar dıĢa 

dönük, glabella belirgin, arcus superciliaris‟ler belirgin. Sağ ve sol os zygoamticum‟lar 

mevcut, her iki maxilla bütün halinde, sol maksilla processus zygomaticus ve processus 

frontalisi yok, maxilla ve os zygomaticum kemikleri ile cranium arasında anatomik 

bütünlü sağlanamadı. Maxilla‟da ön santral kesiciler, ön yan kesiciler, caninler ve sol 

PM1 alveolleri boĢ olarak mevcut, diğer alveoller yok. Os occipitale‟de Vormian kemiği 

mevcut (ġekil 76). Ectocranial kafa kubbesi sutural skor 11. 

 

  

ġekil 76. Os occipitale‟de vormian kemiği.  
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Mandibula mental bölgeye yakın iki parça halinde idi yapıĢtırılıp anatomik 

bütünlük sağlandı. Gonion kısımları yok. Ön santral ve her iki yan kesiciler, her iki canin 

postmortem kayıp. 14 adet diĢ serbest halde bulunuyor. 

18 adet sağ sol ayırımı yapılamayan kot parçaları, 5 adet sağ hemithorax‟a ait 

kot parçaları,7 adet sol hemithorax‟a ait kot parçaları, 17 adet thoracal vertebra processus 

spinosus parçaları, 5 adet thoracal corpus vertebra parçaları, 3 adet cervical vertebra 

parçaları, bir adet atlas parçası, 3 adet lomber vertebra, iki adet diğer lomber vertebralara 

ait processus spinosus parçaları, sternal uçları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol clavicula, 

1 adet sağ ve 1 adet sol cavitas glenoidalis mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet proksimal kısmı olmayan sol humerus, 1 adet processus 

stylideus‟u olmayan sağ ve 1 adet distal kısmı olmayan sol radius, 1 adet tam sağ ve 1 

adet distal kısmı olmayan sol ulna mevcut. 

1 adet sağ os scaphoideum, 1 adet sağ os lunatum, 1 adet sağ os triquetrum, 1 

adet sağ os trapezium, 1 adet sağ os capitatum, 1 adet sağ 1., 1 adet sağ 2., 1 adet sağ 3., 1 

adet sağ 4., 1 adet sağ 5. metacarp, 3 adet el proksimal phalanks, 4 adet el orta phalanks, 

5 adet el distal phalanks kemikleri mevcut. 

Sağ innominate acetabulum anterior kenarı kırık, symphysis pubis yok, incisura 

ischiadica major açısı dar, sulcus preauricularis yok. Crista iliaca epifizleri kemikleĢmiĢ. 

Osteofitik oluĢumlar seçiliyor. Spina ischiadicum kırık.  

1 adet os sacrum mevcut. 

1 adet proksimal kısmı olmayan sağ ve 1 adet proksimal kısmı olmayan sol 

femur, 1 adet sol patella, 1 adet distal kısmı olmayan sağ tibia ve 1 adet tam olmayan sol 

tibia, 1adt proksimal kısmı olmayan sağ fibula mevcut. 

1 adet sol talus, 1 adet sol calcaneus, 1 adet sağ os cuboideum, 1 adet sol os 

naviculare, 1 adet sağ os cuneiforme laterale, 1 adet sağ 1. metacarp, 1 adet sağ 2. 

metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sağ ve 1 adet sol 5. metacarp 

kemikleri, 5 adet ayak proksimal phalanks kemikleri, 1 adet sağ ayak 1. parmak distal, 3 

adet diğer parmaklar distal phalanks kemikleri mevcut. 

Sağ humerus 173.6±4.05 cm boyunda bireye ait. 

1 adet 39.4±9.1 yaşlarında 173.6±4.05 cm boyunda erkeğe ait iskelet 

parçaları. 
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Sur Üstü 19.11.05  

7 adet sonradan kırılmıĢ ancak eĢleĢmesi yapılamayan cranium kemik parçaları, 

bunlar os occipitale, os parietale ve os frontale kemik parçaları. Bunların dıĢında 12 adet 

eĢleĢtirme yapılamayan yassı kafatası kemik parçaları, 2 adet sağ ve sol temporal kemik 

pars petrosa ve processus mastoideus kısımları, her iki processus mastoideus hafif dıĢa 

dönük, 1 adet sol eriĢkin tip os zygomaticus, 1 adet sağ maxilla pars alveolaris parçası 

mevcut. 

1 adet mandibula; sadece gnathion‟a kadar olan sol mandibula parçası mevcut. 

M2 ve M3 yerinde, M1 antemortem kayıp, sol yan kesici, sol canin, sol PM1 ve PM2 

postmortem kayıp. 

10 adet eriĢkin tip kot parçaları, 5 adet thoracal vertebra processus spinosus 

parçaları mevcut. 

1 adet proksimal kısmı olmayan sağ ve 1 adet proksimal kısmı olmayan sol 

humerus, 1 adet tam sağ ve 1 adet sol corpus parçası olan ulna, 1 adet sağ os capitatum, 1 

adet sağ el 3. metacarp kemiği mevcut.  

Sağ innominate sadece acetabulum facies lunata anterior kısmı ve pecten ossis 

pubis parçası var. 

Proksimal ve distal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol femur, proksimal 

ve distal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol tibia, 2 adet corpus fibulae parçaları, 1 

adet sağ ayak 2. metacarp kemiği mevcut. 

Sağ ulna 170.2±4.32 cm boyunda bireye ait. 

1 adet 170.2±4.32 cm boyunda erişkin erkeğe ait iskelet parçaları. 

 

Kafatası I 1 Dd 1 24.07.07  

Her iki os zygomaticus yok, os occipitale pars basilarisi yok, her iki os nasale 

yok, sağ os parietale inferior kısmı yok, her iki os temporale yok, glabella hafif belirgin, 

arcus ciliarisler hafif belirgin, protuberentia occipitalis eksterna hafif belirgin. Ectocranial 

kafa kubbesi sutural skor 15. 

45.2±12.6 yaşlarında muhtemelen 1 adet erkeğe ait cranium kemik 

parçaları. 

 

Kilise Tahta Üzerindeki İskeletlere Ait Kemikler  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol humerus, 1 adet sağ ve 1 adet sol distal kısımları 

olmayan sağ radius kemikleri, 1 adet distal kısmı olmayan sağ ulna, 1 adet corpus ulnae 
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parçası, 1 adet sol os scaphoideum, 1 adet sol os trapezium, 1 adet os capitatum, 1 adet 

sol trapezoideum, 1 adet os triquetrum, 1 adet sol os lunatum, 1 adet sol 1. metacarp, 1 

adet sol 2. metacarp, 1 adet sol 3. metacarp, 1 adet sol 4. metacarp, 1 adet sol 5. metacarp 

kemikleri mevcut. 

Distal kısımları olmayan 1 adet sağ ve 1 adet sol femur, 1 adet sağ corpus tibia 

parçası ve üzerinde tümoral ĢiĢlik mevcut (ġekil 77,78), 1 adet sol corpus tibia parçası, 1 

adet distal kısmı olmayan sol fibula mevcut. 

   

ġekil 77. Sağ corpus tibia‟da ĢiĢlik.           ġekil 78. Sağ tibia ĢiĢliğinin radyolojik  

                                                     görünümü.  

 

 Sağ humerus 154.7±4.45 cm boyunda bireye ait. 

1 adet 154.7±4.45 cm boyunda kadına ait iskelet parçaları. 

 

9 No’lu Mezara Ait Kemikler  

47 adet kafatası yassı kemik parçaları 8 adedi yapıĢtırıldı diğerleri 

yapıĢtırılamadı anatomik bütünlük sağlanamadı. 

1 adet mandibula; ön santral kesiciler, yan kesiciler, caninler ve her iki PM‟ler 

sürmüĢ. M1 alveolü açık. Ön santral kesiciler, sağ yan kesici, her iki canin yerlerinden 

çıkmıĢ ancak mevcutlar. 

33 adet kot parçaları, 2 adet cervical vertebra, 6 adet corpus vertebra parçaları, 6 

adet processus spinosus parçaları mevcut. 

1 adet tam olmayan sağ ve 1 adet tam sol clavicula, 1 adet proksimal kısmı 

olmayan sağ ve 1 adet tam sol humerus diafizleri, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol radius 

diafizleri, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol ulna diafizleri, 9 adet el phalanks kemikleri 

mevcut. 
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1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur diafizleri, 1 adet tam sağ ve 1 adet tam 

sol tibia diafizleri, yön ayrımı yapılamayan 2 adet fibula diafizleri, 3 adet ayak phalanks 

kemikleri mevcut. 

Sağ femur diafizi 1.5-2 yaĢında 82.5±4.1 cm boyunda çocuğa ait. 

1 adet 1.5-2 yaşında 82.5±4.1 cm boyunda çocuğa ait iskelet parçaları. 

 

Kafatası 1 Torbası  

1 adet tam mandibula mevcut. M2 ve M3 hariç diğer diĢler sürmüĢ. 

14 adet kot parçaları, 14 adet processus spinosus parçaları mevcut. 

1 adet sol cavitas glenoidalis, acromial uçları eksik 1 adet sağ ve 1 adet sol 

clavicula, 1 adet sternal kısmı olan sağ clavicula mevcut.  

1 adet proksimal kısmı olmayan sağ femur diafizi mevcut. 

11-12 yaşında 1 adet çocuğa ait iskelet parçaları. 

 

14 No Mezar (Çocuk) 

2 adet os occipitale parçası, her ikiside 3 parça yapıĢtırılarak oluĢturuldu. Diğer 

yassı kafatası kemikleri ile uyum sağlanamadı. 1 adet sağ 2 adet sol pars petrosa 

parçaları, sol olanlardan biri 3 kemik parçası birleĢtirilerek oluĢturulan os parietale ile 

uyumlu ve yapıĢtırıldı. 27 adet yassı kafatası kemik parçaları ancak anatomik uyum 

sağlanamadı. 11 adet yassı kafatası kemiklere ait eklenti kemik parçaları mevcut. 

1 adet mandibula; ön santral kesiciler, yan kesiciler, sağ canin her iki PM sürmüĢ 

ancak PM‟ler kayıp.  

4 adet os maksilla processus alveolaris kısmı, birbirleriyle uyum sağlandı ve 

yapıĢtırılıp 2 adet maksilla elde edildi. Sadece molarlar sürmemiĢ diğer diĢler sürmüĢ. 

Ancak her ikisinde de ön yan kesiciler ve caninler PM kayıp. 

59 adet kot parçaları, 12 adet corpus vertebra parçaları, 18 adet processus 

spinosus parçaları mevcut. 

1adet acromial kısmı olmayan sol clavicula, 1 adet sağ scapula parçası mevcut. 

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol humerus diafizleri, 1 adet tam ve 1 adet distal 

kısmı olmayan 2 adet sağ radius diafizleri, 1 adet proksimal kısmı olmayan sol radius 

diafizi, 1 adet distal kısmı olmayan sol ulna diafizi mevcut. 6 adet el metacarp kemiği 10 

adet el phalanks kemiği mevcut. distal kısmı olmayan fazladan sağ radius muhtemelen 

buraya karıĢmıĢ durumda. 

1 adet sağ ve 1 adet sol ilium diafizleri mevcut. 
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Sağ humerus 2.5 yaĢında 88.8±3.0 cm boyunda çocuğa ait. 

1 adet 2.5 yaşında 88.8±3.0 cm boyunda çocuğa ait iskelet parçaları. 

 

15 No’lu Mezara Ait Kemikler (Torba) 

21 adet küçük parçalar halinde kafatası yassı kemik parçaları anatomik bütünlük 

sağlanamadı. 1 adet sol pars petrosa mevcut. 

1 adet sol corpus mandibula parçası mevcut. 

8 adet kot parçaları, 1 adet acromial kısmı olmayan sağ ve 1 adet sternal kısmı 

olmayan sol clavicula, 1 adet tam sağ ve 1 adet corpus humeri diafizleri, 1 adet tam sağ 

ve 1 adet tam sol radius diafizleri, distal kısmı olmayan 1 adet sağ ulna diafizleri mevcut.  

1 adet tam sağ ve 1 adet tam sol femur diafizleri, 1 adet tam sağ ve 1 adet 

proksimal kısmı olmayan sol tibia diafizleri, 1 adet proksimal ve distal kısımları olmayan 

fibula diafizi mevcut. 

Sağ femur 3-6 aylık 64.3±3.1 cm boyunda çocuğa ait. 

1 adet 3-6 aylık 64.3±3.1 cm boyunda çocuğa ait iskelet parçaları. 

 

9 d No’lu Yapı (Tonozun İçi)  

3 adet eĢleĢtirme yapılaman eriĢkin tip yassı kafatası kemik parçaları, eriĢkin tip 

os frontale kemiği 2 parça halinde idi yapıĢtırılıp eĢleĢtirme sağlandı, glabella belirgin. 

1 adet eriĢkin tip axis, 5 adet eriĢkin tip kot parçaları mevcut. 

1 adet sol radius distal uç 1 adet sağ 3. metacarp kemikleri mevcut. 

6 adet eriĢkin tip corpus femoris parçaları, 1 adet eriĢkin tip distal femur, 1 adet 

eriĢkin tip proksimal ancak baĢ kısmı olmayan femur parçaları, 3 adet corpus tibia 

parçaları, 10 adet uzun kemiklere ait parçalar, 1 adet sol 2. ve 1 adet sol 4. metacarp 

kemikleri mevcut.  

1 adet erişkin erkeğe ait iskelet parçaları. 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

IV. a. Bulguların Analizi ve Paleodemografik Özellikler 

Kazı alanında kemiklerin bir kısmı mezarlarda, bir kısmı mezarların çevresinde 

bir kısmı ise alanın değiĢik yerlerine dağılmıĢ olarak bulundu. Bu durum bu kemiklerin 

kimliklendirilmesinde zorluk yaratmıĢtır. Bu zorluğun aĢılabilmesi için birbirlerine 

uyumlu kemiklerin bir araya getirilmesine çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla kazı alanının haritası 

üzerinde yapılan inceleme sonucu birbirlerine yakın olarak bulunmuĢ kemikler bir araya 

getirildi. Daha sonra bu kemiklerin antropometrik ve morfolojik özellikleri incelendi ve 

değerleri birbirine yakın olanlar aynı kiĢiye ait olarak tasnif edildi. Bazı mezarlar arasında 

3-4 metrelik mesafeler mevcuttu. Bu mezarların çevresinde bulunan kemikler az miktarda 

idi ve değerlendirme için önce bulunan kemiklerin mezar iskeletlerinde eksik olup 

olmadığı saptandı. Sonra mezar kemiklerinin yaĢ, boy, cinsiyet tespiti yapıldı. Daha sonra 

mezarların yakın çevresinde bulunan ve mezarlarda eksik olan kemiklerin antropometrik 

ve morfolojik özellikleri saptandı ve bu değerlendirmeler sonunda kemiklerin hangi 

mezarlara ait olduğuna karar verildi. Kazı alanında dağınık halde oldukça fazla miktarda 

kemik bulunmuĢtur. Bunlar genellikle yaĢ, boy ve cinsiyet tayini yapılamayan kafatası 

kemik parçaları ve uzun kemik parçalarından oluĢmaktaydı. Bundan dolayı kazı 

alanından elde edilen 177 kiĢinin tümünün yaĢ, boy ve cinsiyet tespitleri yapılamamıĢtır. 

Tablo 1 elde edilen iskeletlerin dağılımını göstermektedir. 

 

Tablo 1. Ġskeletlerin Dağılımı 

 Sayı Oran 

EriĢkin Erkek 24 13,56 

EriĢkin Kadın 44 24,86 

Cin. Belirsiz EriĢkin 39 22,04 

Çocuk 63 35,59 

Fetüs 7 3,95 

Toplam 177 100 

 

Tablo 2‟de kazı alanında elde edilen 177 bire ye ait cinsiyet oranları verilmiĢtir. 

Tablodan da görüldüğü gibi 109 kiĢinin cinsiyeti tespit edilememiĢtir. Bu kiĢilerin 7 

adedi fetüs ve 63 adedi çocuktur. Onsekiz yaĢ altı bireyler çocuk olarak 

değerlendirilmiĢtir. Yanılma payının yüksek olmasından dolayı 4 birey hariç diğer 

çocuklarda cinsiyet tespiti yapılmamıĢtır. Çocuk olarak değerlendirilmesine rağmen 

cinsiyet tayini yapılan 4 bireyin yaĢları 16-17 civarında idi.  Kızlarda 10-16 yaĢları arası, 

erkeklerde ise 12-18 yaĢları arası puberte dönemidir (274). Bu dönemde cinsiyet 

bulguları giderek belirginleĢir. Bu durum puberte dönemi sonuna doğru cinsiyet tayinini 
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kolaylaĢtırır. Dört bireyde puberte sonu dönemde olduğundan cinsiyet tayinleri 

yapılabilmiĢtir.  

 

Tablo 2. Tüm bireylerin cinsiyete göre dağılımı 

 

 

 

 

 

Cinsiyet tespiti yapılamayan 109 kiĢinin 39 adedi eriĢkindir. Bu eriĢkinlerde 

cinsiyet tespiti yapılamamasının nedeni kazı alanında bu kiĢilere ait cinsiyet ayırımı 

yapılamayan kafatası kemik parçalarının bulunmasıdır. Tablo 3‟de görüldüğü gibi 107 

eriĢkin içinde cinsiyet tespiti yapılanların oranı %63,56‟dır. EriĢkin cinsiyet tespitinde 

toplam 46 adet innominate kemiğinden faydalanılmıĢtır. Bunların 21 adedi erkeğe, 25 

adedi kadına ait olarak değerlendirilmiĢtir. Erkeklere ait 10 adet sağ ve 11 adet sol, 

kadınlara ait 10 adet sağ ve 15 adet sol innominate saptanmıĢtır. Cinsiyeti saptanabilen 68 

eriĢkinin 26 adedinin (%38,23) cinsiyet tespiti innominate kemikleri ile yapılmıĢtır. 

Kalan 42 adet (%61,77) eriĢkinin cinsiyet tespiti ise uzun kemikler vasıtasıyla yapılmıĢtır.    

 

Tablo 3. EriĢkin cinsiyet oranları. 

 

 

 

 

 

Cinsiyet tespitinde kullanılan uzun kemiklerin ölçümü ile elde edilen sonuçlar 

Tablo 4‟de verilmiĢtir. Tablo verilen ortalama değer (demarking point) uzun kemik 

ölçümlerinin toplanması ve elde edilen değerin kemik sayılarına bölünmesiyle elde 

edilmiĢtir. Ortalama değerin altındaki değerlere sahip olanların cinsiyeti kadın, üstündeki 

değerlere sahip olanların cinsiyeti ise erkektir. Aynı tabloda verilen CV (Varyasyon 

Katsayısı) değeri o ölçüye ait varyasyonu gösterir ve SD (standart sapma) x 100/Ortalama 

Ģeklinde hesaplanır. Bu çalıĢmada toplum farklarını giderebilmek için Yenikapı toplumu 

kendine özgü bir grup olarak kabul edilmiĢtir. Erkek ve kadının ayırımının orta bir değer 

olacağı düĢünülerek ölçülerin matematiksel ortalamasına göre cinsiyet belirlenmiĢtir. 

Yani cinsiyet farkları bilinmeden bir ölçünün istatistikî ortalaması alınmıĢ ve bu değerin 

Cinsiyet Sayı  Oran 

Erkek 24 13,56 

Kadın 44 24,86 

Cinsiyeti belirsiz 109 61,58 

Toplam 177 100 

Cinsiyet Sayı % oranı 

Erkek 24 22,43 

Kadın 44 41,13 

Cins. belirsiz 39 36,44 

Toplam 107 100 
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üstü erkek, aĢağısı da kadın olarak tanımlanmıĢtır. Ortalama metodunun önemli 

taraflarından biri cinsiyetin o topluma ait kemiklerin varyasyonu ile belirlenmesidir. Bu 

yöntemin objektif olarak değerlendirilebilir. Ancak kiĢilerin kemiklerinin eĢit sayıda olup 

olmadığı bilinmediğinde eğer erkekler daha fazlaysa ortalama erkeklere doğru kayabilir. 

Aksi de kadınları belirler (177). Bu metrik metotlarda en sık görülen teorik problem, 

ortalama değerin diğer tarafa kayması ve iki cinsiyetin çakıĢmasıdır. ÇakıĢan alana düĢen 

kiĢilerin sayısı da topluma ve kemiğe göre değiĢir. ÇakıĢma yüzdesi kaburgalarda % 15-

20, humerus, femur ve tibia'da %5-6 arasında olduğu görülmüĢtür (275). 

 

Tablo 4. Cinsiyet tayininde kullanılan ölçülerin (mm) tanımlayıcı istatistiği. 

Ölçüler N Ort. Min. Mak. SD CV 

Humerus uzun. 23 307,36 261 349 17,29 5,62 

Humerus baĢ çapı 21 43,65 33 53 3,49 7,99 

Humerus distal gen. 31 57,62 52 70 4,54 7,87 

Radius uzunluğu 17 230,26 190 261 14,26 6,19 

Radius baĢ çapı 33 21,27 17 26 2,35 10,57 

Radius distal gen. 28 29,10 26 34 4,32 14,84 

Ulna uzunluğu 20 253,75 210 287 19,94 7,85 

Ulna distal geniĢlik 26 19,57 15 24 2,60 13,28 

Femur mak. Uzun. 20 428,25 370 509 33,30 7,77 

Femur baĢı çapı 28 44,50 38 54 3,73 8,38 

Femur distal gen. 25 76,40 63 86 6,33 8,28 

Tibia uzunluğu 20 340,95 302 418 26,38 7,73 

Tibia proks. epifiz çapı 27 70,66 63 83 6,22 9,36 

Tibia distal epifiz gen. 24 42,33 34 53 3,26 7,70 

Fibula uzun. 16 340,37 302 379 26,32 7,73 

 

Uzun kemik ölçümlerinden elde edilen ortalama değerin cinsiyet tespitindeki 

doğruluk oranları ise Tablo 5‟de verilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi en dimorfik ölçüm 

tibia ve fibula uzunluğu olup doğruluk oranları % 100‟dür. Diğer ölçümler incelendiğinde 

uzun kemik baĢ çap değerleri diğer ölçümlere göre cinsiyet belirlemede en yüksek 

oranları vermiĢtir. Üst ekstremite kemiklerinin incelenmesi sonucu elde edilen değerlerin 

cinsiyet tespitindeki en yüksek doğruluk oranları sırasıyla humerus‟ta baĢ çapı, uzunluk 

ve distal geniĢlik, radiusta baĢ çapı, uzunluk ve distal geniĢlik, ulna‟da uzunluk ve distal 

geniĢlik olarak görülmektedir. Alt ekstremite kemiklerinin incelenmesiyle elde edilen 

değerlerin cinsiyet tespitinde en yüksek doğruluk oranları sırasıyla femurda baĢ çapı, 

uzunluk ve distal geniĢlik, tibia‟da uzunluk, proksimal geniĢlik ve distal geniĢlik olarak 

görülmektedir.  
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Tablo 5. Uzun kemik ölçümlerinin cinsiyet belirleme oranları. 

 

Ölçüm noktaları 

 

N 

Cinsiyet tespit 

oranları (%) 

Humerus uzunluğu 44 93,19 

Humerus baĢ çapı 45 95,56 

Humerus distal geniĢlik 56 91,08 

Radius uzunluğu 27 85,19 

Radius baĢ çapı 57 92,99 

Radius distal geniĢlik 40 82,50 

Ulna uzunluğu 26 84,62 

Ulna distal geniĢlik 32 87,50 

Femur uzunluğu 37 89,19 

Femur baĢı çapı 49 91,84 

Femur distal geniĢlik 43 88,38 

Tibia uzunluğu 37 100 

Tibia proksimal geniĢlik 45 93,34 

Tibia distal geniĢlik 39 84,62 

Fibula uzunluğu 21 100 

 

Bu çalıĢmada 102 (%57,62) kiĢinin yaĢı ve 90 (%50,84) kiĢinin boyu tespit 

edilebilmiĢtir. Kazı alanında ortaya çıkarılan kemikler üzerinde yapılan analizlerde elde 

edilen yaĢ, boy uzunluğu sonuçları Tablo 6-8‟de verilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada elde edilen yaĢ dağılımı tablo 6‟da verilmiĢtir. Tablodan da 

görüldüğü gibi 15 yaĢ altı çocuk ölüm oranları %59,24‟dür. Fetüs ölümleri dahil 

edildiğinde oran %66,03‟e çıkmaktadır. Ancak eski toplumlarda mevcut sağlık Ģartları 

gözönünde tutulacak olursa, fetüs ölümleri genellikle anne ölümlerine bağlıdır. 

Dolayısıyla fetüs ölümlerinin çocuk ölümleri içinde değerlendirilmemesi daha doğrudur. 

Fetüs ölümleri hariç tutulduğunda ölümlerin en sık görüldüğü yaĢ grubu 0-5 yaĢ ve oranı 

ise %49,99‟dur. Bu yaĢ aralığında en sık ölüm ise sütçocukluğu (1 ay-12 ay) döneminde 

görülmektedir. Çocuklardan sonra en yüksek ölüm oranı erkeklere (%13,56) oranla 

kadınlarda (%24,86) görülmektedir  

Tablo 6‟ye göre Yenikapı toplumunun yaĢ ortalaması 13,76 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değerin oldukça küçük çıkması çocuk ölüm oranlarının yüksekliğine 

bağlıdır. Ancak kazı çalıĢmaları halen devam etmekte olup yeni iskeletlerin bulunması 

yaĢam tablosunu değiĢtirecektir. Hayatta kalma Ģansı, her yaĢ aralığında ölenlerin sayı ve 

oranlarının kalanların sayı ve oranlarından çıkarılması ile elde edilir. Buna göre, Yenikapı 

toplumunda, örneğin 1 yaĢına ulaĢma Ģansı %82,30, 5 yaĢına ulaĢma Ģansı %50,01, 40 

yaĢına ulaĢma Ģansı %9,40 ve 59 yaĢına ulaĢma Ģansı ise %0,06‟dır. Yenikapı toplumu 

için yaĢam süre beklentisinin düĢük olması dönemin koĢullarına bağlıdır.  
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Tablo 6. YaĢlara göre (yıl) dağılım. 

YaĢ Sayı % 

Fetüs 7 6,80 

0-12 ay 17 16,50 

1-4,9  31 30,10 

5-9,9 7 6,80 

10-14,9 6 5,83 

15-19,9 7 6,80 

20-29 10 9,71 

30-39 9 8,74 

40-49 8 7,75 

50-59 1 0,97 

Toplam 103 100 

 

Tablo 7‟de Yenikapı toplumunun boy dağılımı verilmiĢtir. Tablo 8‟e göre 18 yaĢ 

ve üzeri kadınları ortalama boyu 155,22 cm, erkeklerin ortalama boyu ise 169,6 cm 

olarak hesaplanmıĢtır. Bu veriler Yenikapı toplumunun orta boylu bir yapıya sahip 

olduğunu göstermektedir.  

   Tablo 7. YaĢlara göre boy (cm)                    Tablo 8. EriĢkin kadın ve erkeklerin 

uzunlukları                                                    boy dağılımı                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenikapı toplumunun eriĢkin kafatası incelemelerinde elde edilen sonuçlar 

Tablo 9‟da verilmiĢtir. Bu sonuçlardan glabella-opisthocranion mesafesi ortalaması 

176,48 mm, maksimum kafa geniĢliği 133,93 mm olarak saptanmıĢtır.   

 

 

 

 

Boy uzunluğu  Sayı %  

50-59 2 2,22 

60-69 10 11,11 

70-79 15 16,67 

80-89 6      6,67 

90-99 9         10 

100-109 7 7,78 

110-119 2 2,22 

120-129 -  

130-139 2 2,22 

140-149 3 3,33 

150-159 15    16,67 

160-169 10 11,11 

170-179 8 8,89 

180-189 1 1,11 

Toplam 90 100 

Boy 

uzunluğu  

Erkek Kadın Toplam 

140-149 - 3 3 

150-159 - 15 15 

160-169 6 4 10 

170-179 8 - 8 

180-189 1 - 1 

Toplam 15 22 37 
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Tablo 9. Yenikapı toplumu eriĢkin kafatası ölçüm (mm) sonuçları. 

Cinsiyet Gl-op Nas-op Ba-Br Cra-br Mfr-br Na-Br 

Erkek 177 174  130 100 127 

Kadın 182 175  137 118 125 

Erkek       

Kadın 176 173 169 138 120 125 

Kadın 166 162 113 124 94 120 

Kadın 170 168  131 107 115 

Kadın 168   136 116  

Bilin     113 101 

Bilin 175 173 136 144 121 131 

Bilin 160 155  123 111 103 

Kadın   135 131 113 115 

Kadın 170 165  129  110 

Kadın 174 172  129 116 128 

Kadın 176 175  132 108  

Kadın   130 132   

Kadın 165 161 129 145 122 127 

Erkek    130 121  

Kadın 175 164 130 129 114 102 

Erkek 180 176  130 110 115 

Erkek 186   130 150  

Erkek 189   145 115  

Erkek 181 176  134 124 133 

Kadın 155 152  148 123 123 

Kadın    140 119  

Kadın 170 168 127 135 115 115 

Erkek   135 133 110  

Kadın 175 173  126 108 120 

Bilin 187   131 113  

Erkek 199 196 127 137 122 125 

Erkek 189 184  131 121 130 

Erkek 169   147   

Bilin 187 184  127 122 122 

Bilin   142 138 116  

Bilin 186 182 126 130 116 123 

Bilin 178 165 138 138  105 

 

Kafatası indeksi için ölçüm alınabilen 27 kafatasının incelenmesinde ortalama 

kafatası indeksi kadınlarda 78,13, erkeklerde ise 72,50 olarak saptandı. Bu sonuca göre 

kadınlar mesocephalic, erkekler ise dolicocephalic olduğu görülmektedir. Yine 5 adet 

hyperdolichocranial, 8 adet dolichocranial, 9 adet mesocranial, 2 adet brachycranial ve 2 

adet hyperbrachycranial kafatası saptandı. Kafatası yapıları %65,38 oranında 

mesodolichocranial yapıya sahip idi. Kafatası indeksi sonuçları ve orta boya sahip 

olmaları Yenikapı toplumunun Akdeniz ırkı olduklarını göstermektedir.  
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Bu çalıĢmada yükseklik-geniĢlik indeksi için ölçüm alınabilen 13 adet kafatası 

acrocrane ( yüksek kafatası) olarak bulundu.  

Bu çalıĢmada bizygomatic geniĢlik ortalaması 129,50 mm olarak bulundu. 

Basion-bregma ölçüm ortalaması 133,61 mm olarak bulundu. Basion-nasion ölçüm 

ortalaması 98,1 mm olarak bulundu. 

EriĢkin mandibula ölçüm sonuçları Tablo 10‟de verilmiĢtir.  

 

Tablo 10. EriĢkin mandibula ölçüm (mm) sonuçları 

Cinsiyet Bikon. gen Bigon. gen Bimen. gen Min. ram. gen. 

Kadın   48 34 

Kadın   48 37 

Erkek    34 

Kadın    32 

Kadın  107 47 31 

Kadın 119 95 44 48 

Kadın    33 

Kadın    34 

Kadın    34 

Erkek    33 

Bilin   44 31 

Kadın 114 100 51 30 

Erkek 119 100  34 

Kadın 104 95 45 29 

Kadın 113 103 46 48 

Kadın 121 95 45 31 

Erkek 127 107 47 35 

Kadın 107 83 42 31 

Erkek 111 94 48 35 

Bilin 113 100 46 35 

Kadın 112 101 47 36 

Erkek 114 99 45 33 

Kadın 109 92 47 36 

Erkek 114 104 49 30 

Bilin 123 105 41 27 

Erkek 128  50 36 

Kadın   43 30 

Kadın 119 93 48 33 

Kadın  95 42 33 

Erkek 120 96 44 35 

Kadın  76  29 

Erkek 127 107 50 34 

Kadın    33 

Bilin 113 81 46 32 
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EriĢkinlere ait 22 adet tam ve 13 adet tam olmayan toplam 33 mandibula 

bulunmuĢtur. Bu mandibulalara ait diĢlerin analizinde 11 adet mandibulada antemortem 

diĢ kaybı saptandı, 14 adet mandibula da diĢ kalitesi iyi, 10 adet mandibula da diĢ kalitesi 

kötü, 4 adet mandibula da ise diĢ kalitesi ileri derecede kötü olarak değerlendirildi, 24 

adet mandibulada diĢ aĢınması, 3 adet mandibulada diĢ çürükleri, 7 adet mandibula 

diĢlerinde orta derecede alveolar absorbsiyon, 1 adet mandibula diĢinde ileri derecede 

alveolar absorbsiyon (alveol çukuru tamamen kapanmıĢ durumda), 14 adet mandibula 

diĢlerinde orta derecede periodontitis, 4 adet mandibula diĢlerinde hafif derecede 

periodontitis, 12 adet mandibula diĢlerinde hafif derecede aĢınma, 9 adet mandibula 

diĢlerinde orta derecede aĢınma adet saptanırken, 3 adet mandibula diĢlerinde aĢınma 

saptanmamıĢtır.  

Bikondiler geniĢlik ölçümü 22 adet mandibulada yapılmıĢtır ve elde edilen 

sonuçlara göre 110 mm altı kadın, 120 mm üzeri erkek ve ortalama değeri 116,35 mm 

olarak saptandı. Ortalama değere göre cinsiyet tespiti %75 oranında yapılmıĢtır. Olivier et 

al. (249) göre cinsiyet tespitinde mandibula bikondiler geniĢlik 105 mm altı kadın ve 125 

mm üzeri erkektir. 20 adet mandibulada bigonial ölçüm alınabilmiĢtir. Bigonial geniĢlik 

ortalaması 96,72 mm, minimum ramus geniĢlik ortalaması 33,70 mm olarak saptandı. 

Ortalama bigonial değere göre cinsiyet tespiti %68,19 oranında yapılmıĢtır. 

Çocuklara ait 12 adet mandibula bulunmuĢtur. Bu mandibula‟lara ait diĢlerin 

analizinde 2 adet mandibula diĢlerinin kalitesi ileri derecede kötü,  1adet mandibula 

diĢlerinin kalitesi kötü, 7 adet mandibula diĢlerinin kalitesi iyi ve 1 adet mandibula 

diĢlerinin kalitesi oldukça iyi olarak değerlendirildi. 1 adet mandibulada 2 adet 

antemortem diĢ kaybı, 1 adet mandibula diĢlerinde periodontitis, 2 adet mandibula 

diĢlerinde hafif aĢınma saptandı. EriĢkin ve çocuk mandibula diĢlerinde abseye 

rastlanmadı. 

 

IV. b. Yenikapı Toplumu İskeletlerinde Saptanan Anomali ve Patolojiler 

Kod numarası 1A 1d 3 27.12.2006 olan alanda bulunan frontal kemikte cribra 

orbitalia saptandı. Cribra orbitalia orbita tavanında tek ya da çift taraflı olarak toplu iğne 

baĢı iriliğinde delikler biçiminde kendini gösterir. Kimi zaman bu delikler belirli yönlere 

uzanan yarıklar (trabeküler tip) Ģeklinde de olabilir. Delik ya da trabeküler tipler geliĢme 

derecelerine göre hafif, orta ve belirgin diye üç grupta dikkate alınır. Orbita tavanı çok 

ince olduğu için kafatasındaki porotik yapı en erken bu bölgede kendini gösterir. Yeni 

kemik oluĢumu nedeniyle bazen orbita tavanında gözle görülebilir bir kalınlaĢma olur. 
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Cribra orbitalianın görülmesi ilk bakıĢta ciddi bir demir eksikliğini düĢündürür. Cribra 

orbitalia aynı zamanda trahom, skorbüt ya da raĢitizm gibi rahatsızlıklara bağlı olarak da 

meydana gelebilir (268).  

Kod numarası 3H-C1 20 No‟lu Mezar olan alandan kemiklerinden thoracal 7. 9. 

ve 11. vertebralarda, YK Kilise 1 No‟lu Torba kemiklerinden 10 adet thoracal ve lumbar 

corpus vertebralarda, 3H-d1 2 No‟lu Mezar kemiklerinden lumbar (numarası 

saptanamadı) vertebra da, 3 I-C2 23 no‟lu Mezar kemiklerinden 4. ve 5. lumbar 

vertebraların superior yüzlerinde, Tanımsız Torba II 5. lumbar vertebranın superior 

yüzeyinde schmorl nodülleri saptandı. Schmorl nodüllerine aĢırı mekanik stres ya da 

yaĢlılık gibi nedenlerle ortaya çıkabilen patolojilerde rastlanır (268). 

Kod numarası 3H-C1 20 No‟lu Mezar olan alandan sağ ve sol humerus‟ta, 3 I-

C2 23 no‟lu mezarda sağ humerus‟ta olecranonper delikleri saptandı. Kemikler kadınlara 

aitti. Olecranonper deliği sıklıkla kadınlarda ve % 2 oranında görülen selim özellikte 

anatomik yapıdır.  

Lumbar vertebraların incelemesinde 3 HC 1/3 Hc3 kilise naos içi kutu 4‟de 

bulunan vertebralarda, 3H-d1 2 no‟lu mezar da bulunan vertebralarda,  3H-d2 22.01.07 

18 no‟lu mezarda bulunan vertebralarda, mezar 5‟de bulunan lumbar 3. ve 4. 

vertebralarda osteoporoz ve osteofitik çıkıntılar saptandı. Mevcut bulgular bu kiĢilerin 

ağır iĢlerle uğraĢtıklarını göstermektedir.    

Ġncelenen 34 kafatasından YK Kilise Naos 19 No‟lu kafatasında sutura 

lambdoidea üzerinde wormian kemiği saptandı. Wormian kemikleri kafatası kemiklerinin 

kemikleĢmesi sırasında bu kemikler arasında irregüler ve izole kemikler halinde meydana 

çıkarlar. En sık sutura lambdoidea‟da geliĢirler, daha az sıklıkla posterior baĢta olmak 

üzere fontanellerde geliĢirler. Genellikle 2 veya 3 adet bulunurlar. EriĢkinlerde ise 

hidrocephalus olgularında görülürler (269). Olgumuzda kafatası hidrocephalus 

bulunmayan bir kadına ait.  

Ġncelenen 34 kafatasından 3 H-C3 7 No‟lu Ġskelette sutura metopica açık idi. 

Sutura metopica kapanması 9 ay- 2 yaĢ arası dönemde gerçekleĢir, ancak yetiĢkin döneme 

kadar açık da kalabilir (268). Olgumuz 2-2,5 yaĢında çocuk idi.  

Kodu 3H-d2 22.01.07 18 no mezar olan alanda bulunan erkeğe ait sağ femur‟da 

trochanter tertius mevcut (ġekil 39,40). Trochanter tertius (üçüncü trochanter), femur‟un 

üst kısmında trochanter major ile trochanter minor arasında M. Gluteus maximus‟un 

femura yapıĢtığı yerde tuberositas Ģeklinde görülür. Eğer bu yapı oldukça geliĢmĢ ise 

trochanter tertius olarak adlandırılır. Linea aspera‟nın lateral dudağının proksimal 
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kısmında trochanter minora yakın kabartı Ģeklinde bulunur. Çok belirgin olduğunda buna 

trochanter tertius denir (268).  

Tanımsız Torba II‟de bulunan sol tibia‟da çömelme facet‟i saptandı (ġekil 66). 

Çömelme facet‟i collum talus‟un üzerinde tibia‟nın oluĢturduğu izdir ve kemiğin ait 

olduğu kiĢinin çömelme alıĢkanlığı olduğunu gösterir (268). 

Kodu 3H-d2 13.01.07 olan alanda bulunan sağ femur corpus femoris kısmında 

deformite saptandı. Yapılan radyolojik incelemede ise kortikal kalınlık saptandı ve bunun 

kemik tümörü olduğu düĢünüldü (ġekil 33,34). 

Tanımsız Kasa 14‟de eriĢkine ait kemiklerden sol radius ve sol ulna distalinde 

kemik dokusu kalınlaĢması saptandı. Bu kalınlaĢmalar birbiri ile anatomik olarak 

uyumlu. Yapılan radyolojik incelemede ulna distalinde iyileĢmiĢ callus saptandı. 

KalınlaĢmanın ise kemik dokusunun aĢırı reaksiyonu sonucu olduğu düĢünüldü.  Bu 

durum kırık ulna distal ucunun iyileĢme sırasında radius distali ile kaynaĢması sonucu 

oluĢmuĢtur. KiĢi yaĢarken muhtemelen el bilek hareketlerinde kısıtlılık yaĢamaktaydı 

(ġekil 58,59).   

Kilise Tahta Üzerindeki Ġskeletlere Ait Kemiklerden sağ corpus tibia‟da tümoral 

ĢiĢlik saptandı (ġekil 77,78). Radyolojik inceleme ile bu oluĢum osteoma olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

 

IV. c. Yenikapı Kazılarının Arkeolojik Önemi 

Yenikapı Marmaray istasyon kazıları sırasında alanın doğusunda Mustafa Kemal 

Caddesi ile Namık Kemal Caddesi arasında, bugünkü Yenikapı tren istasyonunun hemen 

kuzeyinde -6.30 m derinlikte, Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Dönem'de yerleĢik 

insanların barındığı, kazıda ortaya çıkan mimari ve küçük buluntularla anlaĢılmıĢtır 

(277). 

Bugün de Marmara Denizi'nin her türlü balık ve deniz kabuklusu açısından 

zenginliği, Yenikapı insanlarının burayı yurt edinmelerinde önemli bir etken olmalıdır. 

Su ürünleri bu insanların beslenmesinde önemli bir yer tutmuĢ olmalıdır; ayrıca 

burada açık deniz balıkçılığının yapılmıĢ olması da olasıdır. Ġstanbul çevresinin tarım 

yapılmayan arazilerinde, doğal bitki örtüsü olarak, yapraklarını döken ağaçların 

oluĢturduğu ormanlarla karıĢık makilerin bulunduğu göz önüne alınarak, tarih öncesi 

çağlarda ormanlık arazilerin bugünkünden daha geniĢ alanları kapladığı ve buraların 

sürekli av hayvanı barındırdığı kabul edilmektedir. Bu nedenle Yenikapı'nın tarih öncesi 

insanlarının da avcı hayatı devam ettirdikleri düĢünülebilir. Bu insanların tarım yapıp 
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yapmadıklarını henüz bilinmemektedir, yerleĢme yakınında ele geçen bitki örneklerinin 

botanik incelemeleri bu konuda gerekli bilgileri sağlayacaktır.  

Kısacası Yenikapı'nın tarih öncesi insanları, beslenme ihtiyaçlarını 

karĢılayabilmek için balıkçılık ve avcılık yapan insanlar olmalıdırlar. Bu aktiviteleriyle 

ilgili aletler yapmıĢ olmaları da kaçınılmazdır. Ancak Ģimdiye kadar bir adet kemik sap 

dıĢında henüz bir alete rastlanmamıĢtır.  

Bu insanların günlük yaĢamlarına dair diğer bulgular -ticaret yapıp 

yapmadıkları, konutlarının içeriği, gömü gelenekleri, daha önceki bir yerleĢmenin devamı 

olup olmadıkları- kazının devamında elde edilecek buluntularla aydınlatabilecektir. 

Yenikapı, bu dönemde büyük ve iĢlek bir liman değil, doğal bir liman olmalıdır. 

Bu nedenle döneme ait buluntuların Byzantion kentiyle iliĢkilendirilerek değerlendiril-

mesinin doğru olacağı düĢünülmüĢtür. Byzantionluların deniz kıyısında yaĢadıkları, 

genellikle balıkçılıkla geçindikleri, Ģarap ve tahıl iĢiyle ilgilendikleri, Byzantion'un da 

Karadeniz ve Ege'ye sınırı olan ülkeler arasında ticaret yapan gemiler için gerekli limana 

sahip küçük, zengin bir kasaba olduğu ifade edilmektedir. Kazıda ortaya çıkartılan 

hayvan kemikleri üzerinde yapılan incelemelerde (Hayvan kemikleri, Ġstanbul 

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi, Doç. Dr. Vedat Onar tarafından 

çalıĢılmaktadır) sığır gibi büyükbaĢ hayvanlarla domuz, koyun, keçi, gibi küçükbaĢ 

hayvanların, geyik gibi av hayvanlarının kesilerek yendiği, bir kısmının beyinlerinin 

alındığı anlaĢılmıĢtır. Yine hayvan kemikleri arasında ele geçen bir deveyle ve bir kanatlı 

hayvanın kemiklerinde (muhtemelen ördek) kesim izlerine rastlanmıĢtır. Kazıda, birbirine 

yakın ve kafaları kesik bir Ģekilde ele geçmiĢ olan balık kalıntıları üzerinde henüz çalıĢma 

yapılamamıĢ, bu nedenle de türleri tespit edilememiĢtir. Ancak kafalarının olmayıĢı, 

balıkların avlanmıĢ olduğu ve bir nedenle denize düĢtüğünü göstermektedir (277). 

Kazıda ele geçen, gündelik yaĢama ait kullanım eĢyaları arasında sayısal 

anlamda en büyük buluntu grubunu kandiller oluĢturmaktadır. Bizans'ta kandiller litürjik 

anlam taĢımanın yanı sıra aydınlatma aracı olarak da kullanılırlar. Ele geçenler arasında 

çok sayıda Batı Anadolu, Balkan ve Kuzey Afrika kökenli piĢmiĢ toprak kandil yer 

almaktadır. Konstantinopolis sınırları içinde bulunan Yenikapı, bu dönemde Theodosius 

Limanı gibi önemli bir ticaret merkezine sahiptir. Bu liman, kazı buluntularından da 

anlaĢıldığı üzere oldukça hareketli bir ticari faaliyete sahip büyük bir limandır. Bizans 

döneminin bu büyük limanında gündelik yaĢam son derece hareketli olmalıdır. Liman 

içinde bulunan çok sayıda deve ve at iskeleti üzerinde yapılan incelemelerde, bunların 

ağır yük hayvanı olarak kullanıldığı anlaĢılmıĢtır (277).  



218 

 

Kazılarda, inanca yönelik bulgular arasında küçük buluntular dıĢında, 100 Ada 

olarak adlandırılan bölgede tespit edilen mezarlar ve metro kazı sınırları içinde kalan 

kiliseyle, bu kilisede ve çevresinde bulunan mezar kalıntıları büyük önem taĢımaktadır. 

100 Ada olarak adlandırılan bölgede göze çarpan ve ilk örnekleri Mezopotamya kral 

mezarlarına kadar giden, hipoje olarak adlandırılan yeraltı mezar odalarına, alanın iki 

farklı noktasında rastlanmıĢtır. Alanın batısında yer alan ve dört odadan oluĢan hipojede 

yalnızca bir kafatası bulunabilmiĢtir. Diğer üç odanın farklı dönemlerde tahrip edilmiĢ 

olma olasılığı yüksektir. Diğer hipojedeyse dağılmıĢ insan iskeletleriyle karĢılaĢılmıĢtır 

(277).  

Metro projesi arkeolojik kazı alanının kuzeyinde yer alan kilise, inançla ilgili 

belki de en önemli bulgudur. Kilise yapısı içinde ve çevresinde toplam mezarlar ve 

iskeletler bulunmuĢtur. Kilisenin oturduğu toprak içinde ele geçen bulgular, ağırlıklı 

olarak 13. yüzyıla tarihlenmekle birlikte, batısında yapılan son çalıĢmalarda, bir mezarın 

üzerinde rastlanan ve 10. yüzyılın sonu-11. yüzyılın baĢına tarihlenen 12 adet sikke, 

kilisenin tarihinin daha erken dönemlere indirilebileceğini göstermiĢtir. Mezarların 

çoğunluğu, kilisenin iĢlevi bittikten sonra yapılmıĢ, kilise duvarlarının üzerine gömü 

yapıldığı için tahrip oldukları görülmüĢtür. Yapının kuzeyinde yer alan nef içinde 

bulunan iki mezarın dıĢında yapıda mezar yoktur. Bizanslıların ölü gömme âdetlerinin, 

yani hazırlık, ölünün gömülmesi ve onun için yapılan anma törenlerinin kökenleri, Antik 

Yunan, Roma ve Yahudi kültürlerinde yatmaktadır. BaĢlangıçta pagan uygulamalara 

Ģiddetle karĢı çıkan kilise, daha sonraları bu uygulamaları yok sayamayacağını anlayınca, 

birçoğunu HıristiyanlaĢtırarak kilisenin resmi uygulamaları haline getirmiĢtir. Bizanslılar 

ölüyü hazırlamak için önce alçak bir sekiye yatırırlardı. Daha sonra ağız ve gözler 

kapatılırdı, alt çene düĢmesin diye, kol ve bacaklar düz ve gergin duracak Ģekilde, baĢ ise 

sağa sola sarkmayacak biçimde bağlanırdı. Bu iĢlemlerden sonra bedenin yıkanması ve 

yağlanması iĢlemi yapılırdı. Ölünün yıkanması ve yağlanması Akdeniz uygarlıklarında, 

Antik Yunanistan'da, Roma'da ve Yahudi toplumunda da görülen bir gelenektir, 

Hıristiyanlığa da buradan geçmiĢtir. Bu ön hazırlıklar sonrası ölü bedenine beyaz keten 

bir sargı sarılır, sonra ya öylece ya da keten sargının üzerine giysileri de giydirildikten 

sonra gömülürdü. Çıplak gömülmesi, Homeros zamanından beri ölüye yapılmıĢ bir 

saygısızlık olarak görülürdü, Ġncil‟de, Ġsa‟nın da gömülmeden önce keten bir bezle 

sarıldığı söylenmektedir. Kollar göğüs hizasında birleĢtirilir, bacaklar ayrılmayacak 

Ģekilde birbirine bağlanırdı. Bu aĢamadan sonra ölü son kez yakınlarına gösterilir ve 

yakınları tarafından son öpücük verilir. Bu iĢlemlerin ardından cenaze alayıyla 
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gömüleceği yere kadar götürülürdü. Eğer ölen kiĢi kutsal bir Ģahıs ise, cenazeye katılanlar 

bir parça rölik (Kutsal bir kiĢinin kemiklerine ya da onunla ilgili herhangi bir eĢyaya 

verilen isimdir.) alırdı. Bu iĢlem esnasında ölü doğuya bakacak biçimde yerleĢtirilir, 

etrafında mumlar yakılır ve tütsüler tüttürülürdü. Bütün bu iĢlemler, pagan kültüründen 

Hıristiyanlığa geçmiĢ uygulamalardır (277).  

Yenikapı arkeolojik kazılarında tespit edilmiĢ olan mezarlara bakıldığında, 

alanın çeĢitli kısımlarına yayılmıĢ olanların bir kısmının basit mezar Ģeklinde oldukları, 

yani ölünün doğrudan toprağa gömülmesiyle yapıldıkları görülür. Bir kısmınınsa, ölünün, 

kazılan toprak içine dizilmiĢ tuğlaların üzerine yatırılması, sonra da etrafının düzgün 

taĢlarla çevrilmesiyle oluĢturulduğu gözlemlenmiĢtir. Mezarların bir kısmı çeĢitli 

sebeplerle tahrip olmuĢ durumdadır. Ġki örnek haricinde ölülerin hepsi doğu-batı yönünde 

yatırılmıĢ vaziyettedir. Günümüze kadar sağlam kalmıĢ iskeletlerden, ölünün gömülürken 

sırt üstü yatırıldığı ve kollarının karın üzerinde birleĢtirildiği anlaĢılmaktadır. Çoğunun 

baĢının altında, yastık niyetine konmuĢ kiremitler bulunmuĢtur. Ölülerin kollarının 

vücuda neredeyse yapıĢık olması ve mezarların çok dar yapılması, bize Bizanslıların 

ölülerini çok sıkı sarıp sarmalayarak gömdüklerini göstermektedir. Yenikapı'da bulunan 

mezarların bazılarında, çok az sayıda da olsa mezar buluntusuna rastlanmıĢtır. Bu bu-

luntular arasında kemik ve bronz birer haç, bir ampulla ve bir gözyaĢı ĢiĢesi, serpantinden 

yapılmıĢ bir yassı balta yer almaktadır. Bunlar arasında sadece bronz haç in situ olarak, 

iskeletin sol göğsünün üstünde bulunmuĢtur (277).   

Kazılar sırasında ele geçirilmiĢ olan buluntular üzerinden yapılan 

değerlendirmeler sonucu kazı alanının büyük kısmının bir zamanlar deniz suyuyla kaplı 

olduğu ve yerleĢimlerin ancak zamanla denizin karalaĢması sonucu oluĢtuğu saptanmıĢtır. 

Muhtelif kültürlerin izini taĢıyan bu liman, bütün Akdeniz dünyasının yollarının kesiĢtiği 

ve farklı kültürlerin gemilerinin yan yana demirlediği bir limandır, bu sebeple çok çeĢitli 

buluntuları karĢımıza çıkarmaktadır, Ġstanbul, Hıristiyanlık dünyasının günümüzde de 

önde gelen Ģehirlerinden biridir; bu olgunun kökeni, elbette ki bu tür tarihi verilerde 

yatmaktadır. Hz. Muhammed'in de, Ġstanbul‟un fatihinin kutlu olacağı kehanetinde 

bulunduğu Ģehir, Müslümanlar için de inanç yönünden hâlâ önemini korumaktadır (277). 
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V. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Adli bilimlerde kimliği bilinmeyen iskeletlerin kimliklendirilmesi oldukça 

önemli bir konudur. Aynı Ģekilde kitle mezar veya çoklu gömülerin kazıları ve buradaki 

kiĢilerin kimliklendirilmesi de önemlidir. Bulunan iskelet parçaları aynı kiĢiye veya 

birden fazla kiĢiye ait olabilir. Ġskelet kimliklendirmesi hem zor bir süreçtir hem de 

olayın niteliğine göre değiĢir. Gömülen bir kiĢinin kemiklerinin parçalanması uzun zaman 

alır. Eski Yugoslavya'da olduğu gibi, çok yakın zamanda toprağa açılmıĢ çukura konmuĢ 

dağınık ve parça halindeki cesetler, bir iki sene içerisinde tamamen çürüyüp, birbirlerine 

karıĢabilir. Böyle olgularda ölüm sebebi ve Ģekli açıklanması genellikle zordur 

(20,278,279). Ayrıca birçok insanın kemikleri birbirlerine karıĢabilir ve kimliklendirme 

zorluk gösterir. Buna benzer olayları çözebilmek için cinsiyetin, yaĢın, boyun, ırksal 

iskelet özelliklerinin, iskelet üzerinde bulunan anomali ve/veya patolojilerin de 

saptanması gereklidir.  

Günümüzde genetik alanındaki geliĢmeler kimliklendirme konusunda DNA 

analizlerini öne çıkarmıĢtır. Ancak DNA analizinin yararlı sonuç verebilmesi, 

karĢılaĢtırma materyali varsa mümkün olmaktadır. Bulunan iskeletten elde edilen 

DNA‟dan karĢılaĢtırma yapılabilmesi için ölen kiĢinin bir yakınının bulunması ve bundan 

DNA elde edilmesi Ģarttır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise iskelet 

kimliklendirmesinde morfolojik değerlendirmeler ve metrik ölçümler önemli hale 

gelmektedir.  

Kemik ölçüleri ve kemikten elde edilen formüller, üzerinde çalıĢılmıĢ toplumun 

özelliklerini içerir. Bir toplumun kemik ölçü değerlerini, formüllerini bir baĢkasına 

uygulamanın yanlıĢ sonuçlar verdiği bilimsel bir gerçektir. Türkiye'de böyle çalıĢmalar 

olmaması nedeniyle kimliklendirme baĢka toplumun istatistik değerleriyle yapılmaktadır. 

Ülkemize özgü verilere ihtiyaç vardır. Yine de baĢka toplumların istatistiksel 

değerlerinden elde edilen bilgilerle Türkiye için veri tabanı oluĢturularak hem toplum 

yapısı anlaĢılabilir, hem de kimliklendirmede daha doğru sonuca varılabilir. 

Ġskelet kalıntıları üzerinden kimliklendirmede ilk etapta cinsiyet, yaĢ ve boy 

tespitinin yapılması gereklidir. Bu özelliklerin tespiti için pek çok çalıĢma yapılmıĢtır.  

Kimliklendirme çalıĢmalarında cinsiyet tespiti en önemli analizlerden biridir. 

Ġnsan kemiklerinin çeĢitli özelliklerini inceleyen antropoloji uzmanları, değiĢik 

morfolojik ve metrik bulguların cinsiyet ayırımında yararlı ipuçları verdiklerini ortaya 

koymuĢlardır. Adli antropolojinin önemli bir çalıĢma alanı olan cinsiyet tespiti bütün ya 

da bozulmuĢ iskelet parçalarından yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar sırasında dikkati çeken 
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en önemli faktör, cinsiyet ile yaĢ arasındaki iliĢkidir. Ġskelet üzerindeki önemli cinsiyet 

farklılıkları doğumdan önce geliĢmeye baĢlar. Ancak bireysel görünümlerin oluĢtuğu 

14−16 yaĢlarına kadar cinsiyet tespiti çok güvenilir değildir (145). Bu dönem, bazı 

iskeletlerde 2. dekadın sonuna dek uzanır. Ayırıcı tanıdaki tek özellik, iskeletler 

arasındaki büyüklük farkıdır. Bu nedenle, bulunan iskeletin öncelikle yaĢ tespitin 

yapılması iyi bir baĢlangıç noktası olmaktadır. EriĢkinlerde, cinsiyete bağlı morfolojik 

yapı ve metrik farklılıklar oldukça belirgindir. Sonucun baĢarılı olabilmesi için, iskeletin 

olabildiğince tümünün bulunarak incelenmesi gerekir. Bununla birlikte adli ve arkeolojik 

örneklerde cinsiyet tespiti X ve Y homologus geni üzerinde bulunan amelogenin ile 

yapılmaktadır (146). Morfolojik olarak kimliklendirmenin çok zor veya imkânsız olduğu 

eriĢkin öncesi dönemler ve parçalanmıĢ iskelet kalıntılarında moleküler cinsiyet tespiti 

oldukça kullanıĢlıdır. Osteolojik metotlar ise özellikle yetiĢkin iskeletlerinde hem daha 

ucuz hem de daha hızlıdır (147,148).  

Adli antropolojide cinsiyet tespiti için hem morfolojik hem de metrik metotlar 

kullanılmaktadır. Morfolojik tekniklerde makroskopik olarak erkek ve kadın kemikleri 

arasındaki farklar incelenir. Popülasyondaki çeĢitliliklere rağmen bu farklar saptanabilirse 

cinsiyet tespitinde önemli avantajlar sunar. Örneğin pelvisteki subpubik açı kadın ve 

erkek arasında önemli farklar gösterir ve cinsiyet tespitinde yaklaĢık %95 oranında 

doğruluk payı vardır. Ancak tüm iskelet kemikleri cinsiyet tespiti için uygun değildir. Bu 

durum özellikle sadece boyutun incelendiği durumlarda ön plana çıkar (149).  

Morfolojik yöntemde en iyi sonuçları öncelikle pelvis ve cranium, sonra uzun 

kemikler, özellikle femur, humerus ve tibia vermektedir. Daha sonra kostalar, vertebralar, 

clavicula ile el ve ayak kemikleri kullanılır (145). Bu alanda yapılmıĢ pek çok osteolojik 

çalıĢma vardır. Bunlardan kafatası (151,161,260,261), pelvis (280,) ve uzun kemikler 

(191,192,195) en sık kullanılan kemiklerdir. Pelvis, hem metrik hem de morfolojik 

bakımdan en iyi alandır ve %98 oranında doğru sonuç verir (50). Femur baĢından yapılan 

ölçümlerle %83 oranında sonuç alınmaktadır (186). Bu çalıĢmada femur baĢından yapılan 

ölçümle cinsiyet tayini %91,84 oranında çıkmıĢtır. Sadece femur baĢı yerine, bununla 

birlikte yapılan diğer ölçümlerle güvenirlik oranı %92'ye çıkmaktadır (190). Yalnız tibia 

kullanılarak yapılan çalıĢmalarda %94,9 - %98,3 aralığında baĢarı sağlanmıĢtır (192). Bu 

çalıĢmada tibia uzunluğu %100 oranında dimorfik çıkmıĢtır. Kol kemikleri de cinsiyet 

tayinin de yüksek kesinlik sunmaktadır. Türk popülasyonunda yapılan çalıĢmalarda 

radius ve ulnanın cinsiyet tayininde %96 gibi yüksek bir orana sahip olduğu gösterilmiĢtir 

(198). Tüm kol kemikleri üzerine yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında radius için 
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%94,93; humerus için %93,15 ve ulna için %90,58 oranları elde edilmiĢtir (196). 

EriĢkinlerde cinsiyet tespitindeki güvenirlilik oranı yaklaĢık olarak Ģu Ģekildedir: bütün 

iskelet %100, yalnız pelvis %95, yalnız kafatası %90, kafatası ve pelvis %98, uzun 

kemikler %80−90, uzun kemikler ve kafatası %90−95, uzun kemikler ve pelvis >%95 

(145).  

Bu konuda vertebralarla ilgili çalıĢmalara bakıldığında, yukarıda adı geçen 

kemiklere göre vertebra çalıĢmalarının çok daha sınırlı kaldığı görülmektedir. Ancak az 

sayıdaki araĢtırmaların sonuçları da vertebraların cinsiyet tespitine dair güvenilir sonuçlar 

sunduğu dikkat çekmektedir (82). 

Belli bir popülasyondan alınan ölçüler baĢka bir popülasyonun ölçüleriyle 

değerlendirildiğinde, elde edilen sonuçların yanıltıcı olma olasılığı mevcuttur. Toplumlar 

arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için dünyada spesifik bölgeler için baĢka 

tekniklerin geliĢtirilmesi ve farklı popülasyonlar üzerinde yeni çalıĢmaların yapılması 

gereklidir.  

Bu çalıĢmada da değerlendirmeler baĢka toplumlardan elde edilen bulgular 

ıĢığında yapılmıĢtır. Bizanslıların iskelet yapılarıyla ilgili yeterli çalıĢma olmaması 

nedeniyle bu çalıĢmadan elde edilen verilerin karĢılaĢtırma ve kıyaslaması 

yapılamamıĢtır. KarĢılaĢtırma ve kıyas için yakın bölgelerdeki toplumların verileri 

kullanılmıĢtır.   

Kol kemiklerinden yapılan cinsiyet tespitleri yüksek kesinlik oranları 

göstermektedir. CelbiĢ et al. (198) tarafından Türk popülasyonunda yapılan çalıĢmalarda 

radius ve ulnanın cinsiyet tayininde %96 gibi yüksek bir orana sahip olduğu 

gösterilmiĢtir. Mail et al. (196) tarafından tüm kol kemikleri üzerine yapılan cinsiyet 

tespiti çalıĢmalarında radius için %94,93, humerus için %93,15 ve ulna için %90,58 

oranları elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmada cinsiyet tespiti oranı ulna için %90‟dan az ancak 

humerus ve radius için %90‟dan fazla bulunmuĢtur (Tablo 5).  

Maksimum humerus uzunluğu kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti 

çalıĢmalarında Olivier et al. (249) humerus maksimum uzunluğu 280 mm‟den küçük 

olanları kadın, 330 mm‟den büyük olanları erkek, Thieme (264) 305 mm altındaki 

değerleri kadın, 338 mm üzerindeki değerleri ise erkek olarak saptamıĢlardır. Mergen ve 

ĠĢcan (265) Van Yoncatepe iskeletlerinde humerus maksimum uzunluk ortalamasını 

300,45 mm olarak saptamıĢ ve bu değerin altını kadın, üzerini ise erkek olarak 

değerlendirmiĢtir. Ölçümün doğruluk oranını ise %90,90 olarak bulmuĢtur. Bu çalıĢmada 

ise humerus maksimum uzunluğu 300 mm altında olanlar kadın, 320 mm üzerinde olanlar 
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erkek olarak değerlendirildi, ortalama değeri 307,36 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk 

oranı ise %93,19 olarak saptandı (Tablo5).  

Humerus baĢı çapı kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında Olivier et 

al. (249) humerus baĢ çapı 43 mm‟den küçük değerleri kadına, 48 mm‟den büyük 

değerleri ise erkeğe ait olarak saptamıĢlardır. Dwight‟a (40) göre humerus baĢ çapı 45 

mm altında ise kadını, 46 mm üzerinde ise erkeği göstermektedir. Mergen ve ĠĢcan‟a 

(265) göre humerus baĢı ortalaması 42,54 mm‟dir, bu değerin altı kadın, üzeri ise erkektir 

ve doğruluk oranı %100‟dür. Dittrick (266) prehistorik California toplumlarında humerus 

baĢı çapını kadınlarda 43,3 mm‟den küçük, erkeklerde ise 44,5 mm‟den büyük olarak 

saptamıĢ ve doğruluk oranını %90 bulmuĢtur. Bu çalıĢmada humerus baĢ çapı 41 mm altı 

olanlar kadın, 45 mm üzeri olanlar erkek olarak değerlendirildi, ortalama değer 43,65 mm 

ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %95,56 olarak saptandı (Tablo5).  

Humerus distal geniĢliği kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında 

Thieme‟ye (264) göre humerus distal geniĢliği 56,7 mm altı kadın, 63,4 mm üzeri 

erkektir. Mergen ve ĠĢcan‟a (265) göre humerus distal geniĢlik ortalaması 56,51 mm‟dir, 

bu değerin altı kadın, üzeri ise erkektir ve doğruluk oranı 10,25‟dir. France (50) humerus 

distal geniĢlik ölçümünün cinsiyet tespitinde doğruluk oranını %85 olarak saptamıĢtır. Bu 

çalıĢmada humerus distal geniĢliği 57 mm altı olanlar kadın, 61 mm üzeri olanlar erkek 

olarak değerlendirildi, ortalama değeri 57,62 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı 

%91,08 olarak saptandı (Tablo5).  

Radius uzunluğu kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında French‟e 

(249) göre radius uzunluğu 200 mm altı ise kadın ve 235 mm üzeri ise erkektir. Mergen 

ve ĠĢcan (265) radius uzunluk ortalamasını 232,38 mm, bu değerin altını kadın, üzerini 

ise erkek olarak saptamıĢtır. Bu çalıĢmada radius uzunluğu 220 mm altı kadın, 235 mm 

üzeri erkek olarak değerlendirildi, ortalama değeri 230,26 mm ve cinsiyet tespitinde 

doğruluk oranı %85,19 olarak saptandı (Tablo 5).  

Radius baĢı kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında Mergen ve ĠĢcan 

(265) göre radius baĢı ortalamasını 20,97 mm doğruluk oranını ise  % 100 olarak 

bulmuĢlardır. Bu çalıĢmada radius baĢı ortalama değeri 21,27 mm ve doğruluk oranı 

%92,99 olarak saptandı (Tablo 5).  

Radius distali kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında Mergen ve 

ĠĢcan‟a (265) göre radius distal ortalamasını 31,40 mm olarak bulmuĢlardır. Bu çalıĢmada 

radius distal geniĢlik ortalama değeri 29,10 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı  

%82,50 olarak saptandı (Tablo 5).   
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Ulna uzunluğu kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında French‟e 

(249) göre ulna uzunluğu 230 mm altı kadın ve 250 mm üzeri erkektir. Mergen ve ĠĢcan 

(265) ortalama ulna uzunluğunu 247,45 mm olarak saptamıĢtır. Bu çalıĢmada ulna 

uzunluğu 230 mm altı kadın, 250 mm üzeri erkek olarak değerlendirildi, ortalama değeri 

253,75 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %87,50 olarak saptandı . (Tablo 5) 

Ulna distal geniĢliği kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında Mergen 

ve ĠĢcan (265)  ulna distal geniĢlik ortalamasını 19,56 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk 

oranını %100 olarak bulmuĢlardır. Bu çalıĢmada ulna distal geniĢlik ortalama değeri 

19,57 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %87,50 olarak saptandı (Tablo 5).  

Femur maksimum uzunluğu kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında 

Olivier et al. (249) femur maksimum uzunluğu 390 mm altı ise kadın ve 460 mm üzeri ise 

erkek olarak saptamıĢlardır. Thieme‟ye (264) göre 410 mm altı kadın ve 450 mm üzeri 

erkektir. Mergen ve ĠĢcan‟a (265) göre femur maksimum uzunluk ortalaması 409,15 mm 

ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %100‟dür. Bu çalıĢmada femur maksimum uzunluk 

400 mm altı kadın, 430 mm üzeri erkek olarak değerlendirildi, ortalama değer 428,25 mm 

ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %89,19 olarak saptandı (Tablo 5).  

Femur baĢı kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında Thieme‟ye (264) 

göre femur baĢı 39,5 mm altı kadın ve 44,5 mm üzeri erkektir. Olivier et al. (249) 43,5 

mm altı kadın ve 44,5 mm üzeri erkek olarak saptamıĢlardır. Pearson‟a (50) göre 41,5 

mm altı kadın ve 45,5 mm üzeri erkektir. Mergen ve ĠĢcan (265) femur baĢı ortalamasını 

42,41 mm olarak saptamıĢtır. Murphy (186) femur baĢından yapılan ölçümlerle %83 

oranında doğru cinsiyet tespiti yapmıĢtır. Sadece femur baĢı yerine, bununla birlikte 

yapılan diğer ölçümlerle güvenirlik oranı %92'ye çıkmaktadır (190). Bu çalıĢmada femur 

baĢı 44 mm altı kadın, 45 mm üzeri erkek olarak değerlendirildi, ortalama değer 44,5 mm 

ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %91,84 olarak saptandı (Tablo 5).  

Femur distali kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında Pearson‟a (50) 

göre femur distali 72 mm altı kadın ve 78 mm üzeri erkektir.  Mergen ve ĠĢcan‟a (265) 

göre femur distal geniĢlik ortalaması 73,04 mm‟dir. Murphy (186) cinsiyet tespitinde 

femur baĢından yapılan ölçümlerle %83 oranını elde etmiĢtir. Bu çalıĢmada femur distal 

geniĢlik 75 mm altı kadın, 78 mm üzeri erkek olarak değerlendirildi, ortalama değer 

76,40 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %88,38 olarak saptandı (Tablo 5). 

Tibia uzunluğu kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında French‟e 

(249) göre tibia uzunluğu 320 mm altı kadın ve 380 mm üzeri erkektir. Mergen ve ĠĢcan 

(265) tibia uzunluk ortalamasını 339,07 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranını % 
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100 olarak saptamıĢtır. Bu çalıĢmada tibia uzunluğu 340 mm altı kadın, 370 mm üzeri 

erkek olarak değerlendirildi, ortalama değer 340,95 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk 

oranı %100 olarak saptandı (Tablo 5).  

Tibia proksimal geniĢliği kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında 

Symes (50) ve ark. tibia geniĢliği ortalamasını Amerikan beyazlarında 75,11 mm, 

siyahlarda 74,82 mm, Mergen ve ĠĢcan (265) ise 69,35 mm olarak saptamıĢlardır. 

Dorsey‟e (249) göre 70 mm altı erkek ve 72 mm üzeri erkektir. Bu çalıĢmada tibia 

proksimal geniĢlik ortalaması 70,66 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı %93,14 

olarak saptandı (Tablo 5).   

Tibia distal geniĢliği kullanılarak yapılan cinsiyet tespiti çalıĢmalarında Symes 

(50) ve ark. tibia distal geniĢlik ortalamasını Amerikan beyazlarında 49,24 mm, 

siyahlarda 48,08 mm, Mergen ve ĠĢcan (265) ise 42,43 mm olarak saptamıĢlardır. Bu 

çalıĢmada tibia distal geniĢlik ortalaması 42,33 mm ve cinsiyet tespitinde doğruluk oranı 

%84,62 olarak saptandı (Tablo 5). 

ĠĢcan ve Miller Shaivitz (192) yalnız tibia kullanılarak yapılan çalıĢmalarında 

cinsiyet tespitinde %94,9 - %98,3 aralığında baĢarı sağlamıĢlardır. Yine ĠĢcan ve Shaivitz 

(206) femur ve tibianın epifiz ölçülerinin, bu kemiklerin gövde ve uzunluk ölçülerine 

göre daha güvenilir olduğunu belirtmiĢlerdir (Tablo 5).  

Mergen ve ĠĢcan (265) fibula uzunluk ortalamasını 331,63 mm olarak 

saptamıĢtır. Bu çalıĢmada fibula uzunluk ortalaması 340,37 mm ve cinsiyet tespitinde 

doğruluk oranı %100 olarak saptandı (Tablo 5). 

Mergen ve ĠĢcan (265) tarafından Van Yoncatepe kazılarından elde edilen uzun 

kemikler üzerinde yaptıkları çalıĢma sonuçlarına göre Yoncatepe toplumu ile Yenikapı 

toplumu karĢılaĢtırıldığında femur ölçümleri ve fibula uzunluğu daha yüksek, diğer 

değerler birbirine yakın olarak saptanmıĢtır. Bu durum Yenikapı toplumunun alt 

ekstremite uzunluğunun Van Yoncatepe toplumundan daha uzun olduğunu 

göstermektedir. 

Angel (267), günümüzden 6000 yıl önce Ege denizinde yaĢamıĢ olan Lerna 

toplumunda yaptığı çalıĢmadan elde edilen sonuçlar modern toplum değerleri ile 

karĢılaĢtırdığında modern toplum değerlerinin Lerna toplumundan daha yüksek olduğunu 

saptamıĢtır. Bu çalıĢmada da elde edilen değerler Lerna toplumundan daha yüksek, 

Angel‟in modern toplum değerlerine yakın çıkmıĢtır. Bu sonuç Yenikapı toplumunun 

Lerna toplumundan daha fazla ve modern toplumlara yakın vücut değerlerine sahip 

olduklarını göstermektedir.  
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Ġskelet kimliklendirmesinde önemli olan yaĢ tespiti, adli bilimlerde cezai ve 

hukuki açılardan çok önemli bir konudur. YaĢ tespiti çalıĢması sırasında, öncelikle kemik 

ve diĢlerin incelemeleri yapılır. Ġncelenen iskelet kalıntılarında, boy, fizik yapı, diĢ 

sürmesi ve kemik geliĢmesinin içerisinde bulunduğu dönem ile puberte öncesi ve sonrası 

dönemlere ait veriler, doğru bir yaĢ tespiti yapılmasına yardımcı olan önemli faktörlerdir. 

YaĢam boyunca iskelet öğeleri bir seri kronolojik değiĢikliklere uğramaktadır. 

Kafatasının bulunabildiği iskeletlerde, diĢlerin özellikle dentisyon döneminde verdiği 

ipuçları çok önemlidir. DiĢ erupsiyonunun tamamlandığı kiĢilerde, uzun kemiklerin 

epifizleri ve epifizlerin kapanma özellikleri ön plana çıkar. Bu iki faktörden 

yararlanabilmek için öncelikle bu materyalin elde edilmesi, ikinci aĢamada ise, incelenen 

kemiklerin ve diĢlerin 20 yaĢından küçük birine ait olması gerekir. Puberte 

çağındakilerde, epifiz kıkırdaklarının içerisinde bulunduğu dönem çok önemlidir. EriĢkin 

bir insana ait iskelet ya da iskelet kalıntıları incelenerek kiĢinin öldüğü sıradaki yaĢının 

tespiti, adli osteolojideki ve antropolojideki en zor çalıĢmalardan biridir (44). 

DiĢ ve uzun kemik faktörlerinin bulunmadığı koĢullarda yapılacak yaĢ tespiti 

çalıĢmaları için çok sayıda yeni yöntemleri geliĢtirme çabaları görülmektedir. Bu tür 

çalıĢmaların ilki 1920 yılında Todd (2) tarafından ve symphysis pubis‟in yaĢa bağlı 

olarak gösterdiği değiĢiklikler üzerinde yapılmıĢtır. Bunu izleyen bir baĢka inceleme 

yöntemi, kafatası eklemlerinin kaynaĢma dönemleri üzerinde yoğunlaĢmıĢ, fakat bu 

eklemlerin kapanma ve kaynaĢma dönemleri bireyler ve toplumlar arasında belirgin 

farklılıklar gösterdiği için yaĢ tespitlerindeki kullanımı çok sınırlı kalmıĢtır (45,46).  

Daha sonra, femur ve humerusun proksimal uçlarının incelenmesi prensibine 

dayanan radyolojik yöntemler geliĢtirilmiĢ, ancak, özel radyoloji eğitimi gerektirdiği için 

antropologlar tarafından fazla benimsenmemiĢtir. Bu tür makromorfolojik yöntemlerin 

yanısıra geliĢtirilen mikromorfolojik yöntemlerde, kemikteki osteon düzenini 

incelenmekte ve buna göre yaĢ tespiti yapılmaktadır; çok özel teknikler ve araçlar 

gerektirdiği için geniĢ bir uygulama alanı bulamamıĢtır. Son 10 yıldır yapılan 

çalıĢmaların büyük bir bolümü yine makromorfolojik kriterler üzerinde geliĢtirilmektedir 

(2). 

Öte yandan, kullanılan yöntemlerin çeĢitliliği ve ayrıntılı olmasına karĢın yine de 

bazı hatalar yapılabilmektedir. Bu hatalar kullanılan yöntemin verimliliğiyle yakından 

ilgilidir. Örneğin, kafatası suturalarının tek baĢına kullanıldığı yaĢ tespiti çalıĢmalarında, 

orta ve ileri yaĢ gruplarında 10 yılın üzerindeki hatalara rastlanabilmektedir. YaĢ tespiti 

sırasında unutulmaması gereken en önemli nokta, her bireyin yaĢlanma hızının bir 
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diğerinden farklı olmasıdır. Böylece, herhangi bir yöntemle elde edilen sonuç, o bireyin 

fizyolojik yaĢıdır ve kiĢinin genetik yapısı ile iskeletin zamanla uğradığı yıpranmaların 

etkilediği bir veridir (2). 

Çocukluk çağında iskelet ve diĢler büyüme sürecinde pek çok değiĢim geçirirler. 

Çocukluk çağı ve adolesan dönem boyunca kemikler ve diĢler belirginleĢmeye, yaĢla 

bağlantılı olarak epifiz formu görülmeye baĢlar. 20'li yaĢlardan itibaren kemikler 

kaynaĢmaya, değiĢmeye, baĢkalaĢmaya ve dejenere olmaya baĢlar (41,47).  

 YetiĢkinlerde yaĢ tahminleri diĢlerde aĢınma, kemiklerin yeniden Ģekillenmesi 

veya iskelet dejenerasyonu gibi '"yıpranma" ve "parçalanma" kriterlerine dayanır. Bu 

kriterler aynı popülasyonun bireyleri arasında veya popülasyonlar arasında yüksek 

değiĢkenliğe sahiptir ve yine bu kriterler aynı koĢullarda yüksek hata payına da sahip 

olabilirler (48).  

Ancak bireyin ölüm yaĢını tespit etmek, büyümeye dair aralıksız devam eden 

süreç bölündüğü için daha komplekstir. Aynı kronolojik yaĢtaki bireyler farklı geliĢim 

dereceleri gösterebilir. Osteolojik standartlar bilinen örneklerin en iyilerine dayansa bile, 

her zaman iskelet kalıntılarının yaĢlanmasında kesin olmayan bir derece vardır (41). 

Çocuklar söz konusu olduğunda büyüme evrelerinde çok karmaĢık ve sıklıkla çok hızlı 

değiĢimler olmaktadır ve bu nedenle yaĢ kategorileri yetiĢkinlere göre daha fazla 

daraltılmıĢtır (genellikle bir yıllık zaman dilimleri) (41,47). Ancak eriĢkin yaĢ öncesi 

dönemdeki bireylerde yapılan yaĢ tahminlerinin daha güvenilir olmasını sağlamaktadır. 

Dolayısıyla yaĢ tespitinde en önemli sorun, yetiĢkin insanın yaĢ tahmini için gerekli 

verilerin oldukça fazla değiĢkenlik göstermesidir. YetiĢkinlere yönelik yapılan 

çalıĢmalarda kullanılan kemiklerde yaĢa bağlı değiĢimlerin sık görülmesi, her bireyde 

görülen değiĢikliklerin standart özelliklere sahip olmaması ve adli olgular söz konusu 

olduğunda ise iskelet kalıntılarının bulunduğu ortamdan kaynaklanan çeĢitli hasarlar 

görmesi nedeniyle çeĢitli sorunlar barındırmaktadır (48,49).         

Bu çalıĢmada 102 (%57,62) kiĢinin yaĢı tespit edilmiĢtir. Kazı alanında ortaya 

çıkarılan kemikler üzerinde yapılan analizlerde elde edilen yaĢ, boy uzunluğu sonuçları 

Tablo 6-8‟da verilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada elde edilen yaĢ dağılımı tablo 6‟da verilmiĢtir. Tablodan da 

görüldüğü gibi 15 yaĢ altı çocuk ölüm oranları %59,24‟dür. Fetüs ölümleri dahil 

edildiğinde oran %66,03‟e çıkmaktadır. Yeni doğanlar, herhangi bir anomalileri olmasa 

da organizma tam olgunlaĢamadığından beslenme bozukluğu ve olumsuz çevresel 

faktörlerden çok kolay etkilenirler. Bu yaĢta ölümlerin en sık görülen nedeni enfeksiyon 
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hastalıkları ve yetersiz beslenmedir. Prehistorik toplumlarda da yetersiz beslenme ve 

çevre koĢulları bu dönem çocuk ölüm sıklığının en çok görülen nedenidir. (268) 

Günümüzde yaĢayan toplumlar içinde bu nedenlere bağlı sık çocuk ölüm olguları 

geliĢmemiĢ toplumlarda görülmektedir. Angel (267) Lerna toplumunda çocuk 

ölümlerinin tüm ölümler içindeki oranını %56 olarak saptamıĢtır. Sevim (269) 

Elazığ/Tepecik ortaçağ iskeletleri incelemesinde çocuk ölüm oranını %25,48 olarak 

saptamıĢtır. ġenyürek (269) Anadolu‟nun çeĢitli yerlerinde elde ettiği kalkolitik ve 

bakırçağına dönemlerine ait çocuk ölüm oranını ortalama %36,84, Angel (267) 

Çatalhöyük toplumunda çocuk ölüm oranını %33,3, Bachofen (269) bronz çağı Ġkiztepe 

toplumunda çocuk ölüm oranını %47,14 olarak saptamıĢlardır. Yenikapı toplumunun 

yaĢadığı Ortaçağ döneminde Anadolu‟da bulunan toplumların 15 yaĢ altı çocuk ölüm 

oranları incelenmesinde, Topaklı toplumunda %47,82, Ġznik toplumunda %26,31, olarak 

bulunmuĢtur (269). Çocuklardan sonra en yüksek ölüm oranı erkeklere (%13,56) oranla 

kadınlarda (%24,86) görülmektedir. Bu durum kadınların doğum yapmalarına bağlıdır. 

Eski toplumlarda mevcut sağlık Ģartlarının günümüze göre daha kötü olması, doğum 

olaylarında anne ölüm oranlarının yüksek olmasını açıklamaktadır. Eski toplumlar 

üzerinde yapılan çalıĢmalarda da benzer yüksek sonuçlar elde edilmiĢtir (249,268,269).   

Sonuç olarak Yenikapı toplumunun çocuk ölümleri günümüze göre daha sık olduğu ve 

yaĢam beklentisi süresinin kısa olduğu saptanmıĢtır.   

Ġskelet kalıntılarından kimliklendirme çalıĢmalarında bir diğer önemli adım da 

boy tahminidir. Adli antropolojide bu amaçla en çok kullanılanlar uzun kemikler olmuĢ 

ve konuyla ilgili çok sayıda çalıĢma yapılmıĢ ve baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Mendonca (216), Portekiz popülasyonunda yaptığı çalıĢmalarda humerus ve femur 

maksimum uzunlukları ile segment ölçülerinden yararlanmıĢtır. Maksimum uzunluk 

ölçüleriyle yapılan değerlendirmelerde %95 gibi yüksek bir güvenirlik oranıyla boy 

tahmini yapılabilmiĢtir. Ancak segmentler üzerinden elde edilen sonuçlar bu yöntemin 

kullanılabilir olmadığını göstermiĢtir. 

Hauser ve arkadaĢları (190) çalıĢmalarında boy tahmini için yalnızca femur‟u 

kullanmıĢlardır. Adli kazılarda çıkarılan Polonya popülasyonuna ait 91 kadavranın taze 

kemikleri üzerinde yapılan analizler sonucunda ölü beden boyuyla femur arasında yakın 

korelasyon tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın pratik olarak önemli ölçüde anlamlı olduğu 

bulunmuĢtur. Femur ve humerus maksimum uzunluklarıyla yapılan çalıĢmalarında %95 

gibi yüksek bir kesinlikle boy tahmini yapılabilmiĢtir (216).  
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Üst ekstremiteler üzerine yapılan çalıĢmalar da bu konuda iyi sonuçlar 

vermektedir. Mail ve arkadaĢları (196) doku, tendon ve ligamentlerinden arındırılmıĢ kol 

kemiklerini kullanarak boy tahmini yapmıĢlardır. Münih ve Köln Anatomi Enstitüsü'nden 

gelen 143 örneğin humerus, radius ve ulna kemiklerinden toplam 9 ölçü alınmıĢtır. 

Regresyon analizinin sonuçlarına göre tüm radius ölçüleri kullanıldığında %94,93, 

humerusta %93,15 ve ulnada %90,58 oranında baĢarı sağlanmıĢtır. Bu 3 kemikten alınan 

tüm ölçüler değerlendirildiğinde ise boy tahmininin kesinlik oranı yaklaĢık %95'tir. Türk 

popülasyonu üzerine ön kol kemikleri kullanılarak yapılmıĢ boy tahmini çalıĢmaları da 

vardır (198). Ġskelet kalıntılarından yapılan boy hesaplamalarında en iyi tahmin uzun 

kemiklerden yapılmasına karĢın diğer iskelet parçaları üzerinde de çalıĢmalar 

yapılmaktadır. El ve ayak kemikleri (210,211,212), metacarpal (219,220) calcaneus ve 

talus (221−223) baĢta olmak üzere, kafatası (224) ve patella (225) çalıĢılan diğer 

kemikler arasındadır. 

Boy hesaplamaları yapılırken güvenirliliği yüksek tahminler için bazı olumsuz 

faktörlerin göz önüne alınması gerekir. Bunların baĢında popülasyonlar arasındaki farklar 

gelir. Kemiklerden elde edilecek ölçüler, materyalin ait olduğundan baĢka bir 

popülasyonla karĢılaĢtırıldığında hata payı olacağı dikkate alınmalıdır (226).  

 Bununla birlikte bebeklik döneminden itibaren kemikler sürekli büyüme 

göstereceği için her yaĢ döneminde eĢitliklerde değiĢmiĢ olacaktır. Bunun yanında 

yaĢlanmayla birlikte kemik kaybı artacağı için yapılacak analizlerde bu durumun dikkate 

alınması gerekir. Terry Koleksiyonu'nda femur, tibia ve humerus uzunlukları üzerinde 

yapılan araĢtırmalar her 20 yılda bir boyun yaklaĢık 1,2 cm azaldığını göstermiĢtir (227). 

Aynı Ģekilde yapılan çalıĢmalarla ölümden sonra kiĢinin boyunun yaklaĢık 2 cm kısaldığı 

tespit edilmiĢtir (216).  

Boy çalıĢmalarında uzun kemiklerin kullanılmasının önemli bir avantajı sağlam 

kompakt yapıya sahip olmalarıdır. Bununla birlikte pek çok araĢtırma göstermektedir ki, 

olay yerinde bulunan kemikler hasar almıĢ ve parçalanmıĢ olsa dahi, uzun kemik 

parçalarından boy tahmini yapılabilmekte, güvenilir sonuçlar elde edilmektedir 

(239,240). 

Uzun kemiklerden boy tahmini ile ilgili çalıĢmalar, uzun kemik ve iskelet boyu 

arasında yüksek korelasyon olduğunu göstermiĢtir. Yapılan çalıĢmaların sonuçları 

göstermektedir ki, boy tahmini konusunda uzun kemikler daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Ancak, özellikle adli olaylarda, olay yerlerinin pek çok dıĢ etkene bağlı olarak hasar 

gördüğü durumlarda sayıca çok olmalarından ve anatomik olarak diğer kemiklere göre 
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daha sağlam kalma baĢarısı göstermelerinden dolayı vertebralar cinsiyet tespiti için 

büyük kolaylık ve baĢarı sağlamaktadır (86,242). Ancak boy tespiti çalıĢmalarında dikkat 

edilmesi gereken nokta da insan vücudu ölçülerinde popülasyonlar arası farklılıklardır. 

Elde edilen sonuçlar, çalıĢma yapılan popülasyon için baĢarı gösterirken bir diğer 

toplumda aynı sonucu vermeyebilir. Bu durumda yeni teknikler üzerine çalıĢmalar 

yapılırken, bu çalıĢmaların farklı popülasyonların özelliklerini yansıtmasına dikkat 

edilmelidir.  

Bu çalıĢmada 90 (%50,84) kiĢinin boyu tespit edilebilmiĢtir. Tablo 8 ve 9‟da 

Yenikapı toplumunun boy dağılımı verilmiĢtir. Tablo 9‟a göre 18 yaĢ ve üzeri kadınları 

ortalama boyu 155,22 cm, erkeklerin ortalama boyu ise 169,6 cm olarak hesaplanmıĢtır. 

En uzun erkek 182 cm, en kısa erkek 161 cm, en uzun kadın 164 cm, en kısa kadın ise 

145 cm boyunda idi. Bu veriler Yenikapı toplumunun orta boylu bir yapıya sahip 

olduğunu göstermektedir. Anadolu‟da yapılan çalıĢmalardan Özbek (270) Çayönü 

erkeklerinde boy ortalamasını 170 cm, kadınlarda ise 157 cm olarak bulmuĢlardır. Sevim 

et al. (271) Erzurum Güllüdere ortaçağ incelemelerinde kadınlarda ortalama boy 

uzunluğunu 154,91 cm, erkeklerde ise 169 cm olarak saptamıĢlardır.  

Üç adet humerus kemiklerinde olecranonper delikleri saptandı. Kemikler 

kadınlara aitti. Olecranonper deliği sıklıkla kadınlarda ve % 2 oranında görülen selim 

özellikte anatomik yapıdır. Olivier (250), bu anatomik özelliğin eski insan 

topluluklarında daha sık görüldüğüne dikkati çekmekte ve dirseğin açılma-bükülme 

kapasitesiyle olan iliĢkisi üzerinde durmaktadır. Özbek (270) ve Yiğit (272) ve ark. 

olecranonper deliği oranını kadınlarda %33,3 oranında bulmuĢlardır. Yiğit (272) erkekte 

%2,70 oranında olecranonper deliğine rastlamıĢtır. Bu çalıĢmada olecranonper deliği 

sadece kadınlarda ve %8,5 oranında saptanmıĢtır.     

Bir adet erkeğe ait sağ femur‟da trochanter tertius görülmüĢtür. Yiğit et al. (272) 

trochanter tertius‟u kadınlarda %4,55, erkeklerde ise %15,8 oranında belirlemiĢlerdir.  

Yenikapı toplumunun eriĢkin kafatası incelemelerinde elde edilen sonuçlar 

Tablo 10‟da verilmiĢtir. Bu sonuçlardan glabella-opisthocranion mesafesi ortalaması 

176,48 mm, maksimum kafa geniĢliği 133,93 mm olarak saptanmıĢtır.  y‟Edynak (276) 

Yugoslav Dinarik toplumu kafatası incelemesinde glabella-opisthcranion mesafesini 

ortalama olarak 186,7 mm, maksimum kafa geniĢliğini 146,1 mm olarak saptamıĢtır. 

Buna göre çalıĢtığımız toplumun kafatası Yugoslav Dinarik toplumuna göre daha küçük 

olarak bulunmuĢtur.    
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Kafatası indeksi için ölçüm alınabilen 27 kafatasının incelenmesinde ortalama 

kafatası indeksi kadınlarda 78,13, erkeklerde ise 72,50 olarak saptandı. Bu sonuca göre 

kadınların mesocephalic, erkeklerin ise dolicocephalic olduğu görülmektedir. Kafatası 

yapıları %65,38 oranında mesodolichocranial yapıya sahip idi. Kafatası indeksi sonuçları 

ve orta boya sahip olmaları Yenikapı toplumunun Akdeniz ırkı olduklarını 

göstermektedir. Özbek (270) Çayönü kafatasları incelemesinde kafatası indeksi 

ortalamasını kadınlarda 75,8 erkeklerde 72,2 olarak saptamıĢtır. Sevim et al. (274) 

Güllüdere Ortaçağ bireylerine ait kafataslarını genel olarak dolichocephalic olarak 

belirlemiĢlerdir. Yiğit et al. (275) Minnetpınarı Ortaçağ topluluğunda kafatası indeksini 

kadınlarda ortalama 97,95, erkeklerde ise 85,98 olarak belirlemiĢlerdir. Bu sonuçlar 

Minnetpınarı toplumunun Hyperbrachycranial kafa yapısına sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Bu çalıĢmada yükseklik-geniĢlik indeksi için ölçüm alınabilen 13 adet kafatası 

acrocrane ( yüksek kafatası) olarak bulundu. Yiğit et al. (272) Minnetpınarı Ortaçağ 

topluluğunda yükseklik-geniĢlik indeksi sonucuna göre metriocrane kafatası 

saptamıĢlardır. 

EriĢkin mandibula ölçüm sonuçları Tablo 11‟de verilmiĢtir. Olivier et al. (249) 

göre cinsiyet tespitinde mandibula bikondiler geniĢlik 105 mm altı kadın ve 125 mm 

üzeri erkektir. 20 adet mandibulada bigonial ölçüm alınabilmiĢtir. Bigonial geniĢlik 

ortalaması 96,72 mm, minimum ramus geniĢlik ortalaması 33,70 mm olarak saptandı. 

Ortalama bigonial değere göre cinsiyet tespiti %68,19 oranında yapılmıĢtır. Carlson (273) 

Yugoslavya mesolitik toplumunda bigonial geniĢlik ortalamasını 104,8 mm, minimum 

ramus geniĢlik ortalamasını 37,00 mm olarak saptamıĢtır. Buna göre çalıĢtığımız 

toplumun mandibulaları Yugoslav mesolitik toplumuna göre daha küçük olarak 

bulunmuĢtur.  

Cribra orbitalia bir kiĢiye ait frontal kemikte rastlandı. Cribra orbitalia demir 

eksikliği anemisi yanında aynı zamanda trahom, skorbüt ya da raĢitizm gibi 

rahatsızlıklara bağlı olarak da meydana gelebilir (268). Özbek (270) Çayönü 

iskeletlerinde 8 çocukta cribra orbitalia saptarken eriĢkinlerinde saptamamıĢtır. Bu durum 

Yenikapı Toplumunda demir eksikliği anemisi, skorbüt gibi beslenme eksikliğine bağlı 

hastalıkların fazla görülmediğini göstermektedir. Bu da toplumun deniz kenarında 

yaĢamıĢ olmasına bağlıdır. 

Ġncelenen 34 kafatasından sadece birinde sutura lambdoidea üzerinde wormian 

kemiği saptandı. Özbek (270) Çayönü kafataslarının %33,3'ünde wormian kemiklerine 
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rastlamıĢtır. Bu çalıĢmada oran %2,94 olarak saptanmıĢtır. Wormian kemiği anomalisi 

Yenikapı toplumunda seyrek olarak görülmüĢtür.  

Ġncelenen 34 kafatasından 3 H-C3 7 No‟lu Ġskelette sutura metopica açık idi. 

Sutura metopica kapanması 9 ay- 2 yaĢ arası dönemde gerçekleĢir, ancak yetiĢkin döneme 

kadar açık da kalabilir (268). Olgumuz 2-2,5 yaĢında çocuk idi. Özbek (270) Çayönü 

kafataslarının %10'unda wormian kemiklerine rastlamıĢtır. Bu çalıĢmada oran %2,94 

olarak saptanmıĢtır. 

Ġskelet kimliklendirmesinde son yıllarda DNA analizleri önem kazanmıĢtır. 

Ancak DNA analizlerinin kimliklendirmede yardımcı olması için karĢılaĢtırma 

materyaline ihtiyaç bulunmaktadır. KarĢılaĢtırma materyali bulunan iskelet kalıntılarının 

ait olduğu bireyin akrabalarının DNA materyalleri demektir. Bazı iskelet kalıntılarından 

ise DNA elde edilmesi zor olabilir. Bu durumlarda antropomorfik ve antropometrik 

analizler sonucu yaĢ, cinsiyet, boy ve ırk tespit çalıĢmaları iskeletlerin adli 

kimliklendirmelerinde kullanılması gereken yöntemlerdir. Bu çalıĢmada da bu yöntemler 

kullanılarak Bizanslılara ait iskeletlerin kimliklendirilmesi yapılmıĢtır. Elde edilen 

sonuçlar ve literatür verileri, iskeletlerden antroposkopik ve antropometrik incelemelerin 

kimliklendirmede oldukça faydalı olduğunu göstermiĢtir. Bu inceleme yöntemleri 

güvenilir ve ucuzdur. DNA elde etmenin zor olduğu, elde edilse bile karĢılaĢtırma 

materyalinin olmadığı durumlarda bu yöntemlerin iskelet kimliklendirmesinde 

kullanılması gereklidir. Yenikapı toplumu gibi eski toplumlarda toplumsal yapının 

demografik analizinde de yararlı bir yöntemdir. Kimliklendirme demografik açıdan 

olduğu kadar adli bilimler açısından da önemlidir. Bulunan iskelet parçalarının kime ait 

olduğu, ölüm nedeninin doğal mı, adli olaylara bağlı olarak mı olduğunun tespiti çok 

önemlidir. Ġskelet parçaları üzerinde yapılacak makroskopik ve mikroskopik incelemeler 

kimliklendirme ve ölüm nedeni hakkında oldukça önemli veriler elde sağlayabilir. Bunun 

için kemiklerin anatomik bütünlüğünün sağlanmasına, birden fazla kiĢilerin bulunduğu 

durumlarda kemiklerin ait olduğu bireylerin saptanmasına, ölüm nedeni hakkında bilgi 

verebilecek kemik bulgularının tespitine dikkat edilmelidir.  
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                                             VII. EKLER                                                           

                                   EK: 1 

 



255 

 

                                                              EK: 2 



256 

 

                                                                 EK 3  

CRANIAL ÖLÇÜLER VE MORFOLOJĠ 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

No  Zaman  Gözlemci  

Cinsiyet/YaĢ / Cins  Yazar  

Irk  Durum  Tarih  
Gl-op uzunluk 

Na-op uzunluk 

Ba-br uzunluk 

Forehead yükseklik 

Na-br chord 

Br-la chord 

La-op chord 

La-in chord 

In-op chord 

Frontal arc 

Parietal arc 

Occipital arc 

Sagittal arc 

Horizontal circumference 

Transverse arc 

Po-temporal çizgi 

Max vault geniĢlik 

Max frontal geniĢlik 

Bi-mastoid geniĢlik 

Bi-auricular geniĢlik 

Bizygomatic geniĢlik 

For magnum uzunluk 

For Magnum geniĢlik  

Left parietal kalınlık (sol eminentia 

parietalisten alıyorum) 

Po-mastoid yükseklik 

Ba-na uzunluk 

Ba-pr uzunluk 

Ext palate uzunluk 

Ext palate geniĢlik 

Palate yükseklik (M1-M2) 

Sağ Orbit yükseklik  

Sağ Orbit geniĢlik 

Sol Orbit yükseklik 

Sol Orbit geniĢlik  

Biorbital geniĢlik 

Nose geniĢlik 

Nose yükseklik 

Nasalia uzunluk 

Na-pr yükseklik 

Na-me yükseklik 

 

MANDIBULA 

Incisor yükseklik (Alt ve üst 

çene kesici diĢlerin kökleri arası 

mesafe) 

Chin yükseklik 

Bicondylar geniĢlik 

Bigonial geniĢlik 

Bi-mental geniĢlik 

Sol Go-sy uzunluk 

Sol Direct ramus yükseklik 

Sol Min ramus geniĢlik 

Corpus thickness (M1) 

Molar uzunluk 

 
 

 

 

 

 

Asimetri veya deformasyon 
ÇeĢit 

Derece 

Sebep 

 

 

Vault 
Ill-filled 

Medium 

Well-filled 

 

Norma verticalis 
Spheroid 

Ellipsoid 

Ovoid 

Brysoid 

Sphenoid 

Square 

Rhomboid 
Pentagonoid 

 

Norma lateralis 
Ellipsoid 
Ovoid 

Pentagonoid 

Round 

Square 
Sphenoid 

 

Norma occipitalis 
Spheroid 
Rounded 

Gabled 

Hausform 

Hayrick 
Barrel-vault 

Ellipsoid 

 

Norma facialis 
Rounded 

Heart 

Pentagonoid 

Squat hexagon 
Long hexagon 

Square 

Rectangular 

Trapezoid 
Triangular 
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FRONTAL 

Browridge type 

   Median 

   Divided 

   Continuous 

Browridge size 

   Trace 

   Sm. 

   + 

   ++ 

   +++ 

Metopism 

   Traces 

   Complete 

Frontal grooves 

   Trace-sl 

   +   -   ++ 

Postorbital constr. 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Frontal bosses 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Median crest 

     Sm. 

     + 

     ++ 

PARIETAL 

Postcoronal depr. 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Sagittal elevation 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++ 

   +++ 

Parietal bosses 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Pterion type 

   Left           Right 

     H                H 

     K                K 

     X                X 

Retourné   

Retourné 

Parietal foramina 

     None 

     Sl. -  + 

     ++ 

TEMPORAL 

Fullness 

     Flat 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Mastoids 

     Sm. 

     + 

     ++ 

     +++ 

Supramastoid crest 

OCCIPUT 

Lambdoid 

flattening 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Curve 

     Flat 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Cerebellar bulge 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Transverse suture 

Inion size 

     Trace 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Crest size 

     Trace 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Crest shape 

     Ridge 

     Mound 

Suture Serration 

     Coronal 

     Sagittal 

     Lambdoid 

Suture Closure 

Coronal 

     Open 

     Begin 

     + 

     ++ 

     Complete 

Sagittal 

     Open 

     Begin 

     + 

     ++ 

     Complete 

Squamous 

     Open 

     + 

     Complete 

Lambdoid 

     Open 

     Begin 

     + 

     ++ 

     Complete 

Masto-occipital 

     Open 

     + 

     Complete 

Inca bone 

Wormians bones 

     Lambdoid 

     Sagittal 

     Coronal 

     Other 

Auditory meatus 

     Round 

     Oval 

     Ellipse 

     Slit 

FACE 

Palatine torus 

     None 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Pal. torus form 

     Ridge 

     Nound 

     Lump 

Palate height 

Orbit shape 

     Ellipsoid 

     Square 

     Rectangular 

     Rhomboid 

Infraorbital suture 

     Absent 

     Present 

Suborbital fossa 

     None 

     Sl. 

     + 

Malar size 

     Sm. 

     + 

     ++ 

     +++ 

Lateral projection 

     Compressed 

     Sl. 

     + 

     ++ 

     +++ 

 

Anterior projection 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Marginal process 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Nose root height 

     V. low 

     Low 

     + 

     High 

     V. high 

Nasion depression  

Nose root breadth 

     V. narrow 

     Narrow 

     + 

     Wide 

     V. wide 

Bridge height 

     V. low 

     Low 

     + 

     High 

     V. high 

Bridge breadth 

     Narrow 

     + 

     ++ 

Nose profile 

     Straight 

     Concave 

     Wavy 

     Convex 

“Classical profile” 

     Absent 

     Present 

Nasal spine size 

     Absent 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Nasal spine form 

     Pointed 

     Spatulate 

     Downturned      

Nasal silis 

     None 

     Dull 

     + 

     Sharp 

Subnasal grooves 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Prognathism (total) 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++  

     +++ 

Chin form 

     Median 

     Triangular 

     Bilateral 

Chin projection 

     Negative 

     Neutral 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Genial tubercles 

     None 

     Pit 

     Sm. 

     + 

     ++ 

 

Mylo-hyoid ridge 

     Sm. 

     + 

     ++ 

Pterygoid insertion 

     Slight. 

     + 

     ++ 

Gonia eversion 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Mandibular torus 

   Absent   

    Present  

Tooth eruption 

     Incomplete 

     Complete 

     Suppr. all M3s 

     Suppr. 

     Other 

Alveolar 

absorption 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Periodontitis 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++ 

No. alveolae 

present 

 

 

PM No. tooth lost  

 

 

AM No. tooth lost 

 

 

 No. tooth carious 

 

 
No. abscesses 

Abscess size 

     Small. 

     + 

     ++ 

Teeth wear 

(aĢınma) 

     None 

     Sl. 

     + 

     ++ 

     +++ 

Crowding  

     None 
     Sl. 

     + 

     ++ 

  

Tooth quality 

     V. poor 

     Poor 

     + 

     Good 

     Excellent 

 

Shovel incisors 

     Absent 

     Sl. 

     + 

     ++ 

Bite 

     Under 

     Edge 

     Sl. over 

     + over 

     ++ over 

Central trema 

     Absent 
     Sl. 

     + 

     ++ 

Left                    Dentition                     

Right 

 

 

8  7  6  5  4  3  2  1         1  2  3  4  5  6  7  

8   

 

 

/ : alveolus missing          a : abscess 

= : lost post mortem         s : suppr. 

X : lost ante mortem        m : milk tooth 

ret. 

*: carious                         w : worn to roote 
 

Crown L. & Br. : M1              M2                       

M3 

 

Upper 

Lower  
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                                                                  EK 4 

                   POSTCRANIAL ÖLÇÜLER VE MORFOLOJĠ 

 

No  Zaman  Gözlemci  

Cinsiyet/YaĢ / Cins  Yazar  

Irk  Durum  Tarih  

HUMERUS                                            
Maksimum uzunluk 

BaĢ vertikal çapı 

Maksimum orta gövde çapı 

Minimum orta gövde çapı 

Orta gövde çevresi 

Bi-epikondilar geniĢlik 

Olecranonper deliği 

Supracondyloid deliği 

 

RADIUS 

Maksimum uzunluk 

Radial baĢ çapı 

Distal geniĢlik 

 

ULNA 

Maksimum uzunluk 

Fizyolojik uzunluk 

Çentik yükseklik 

Distal geniĢlik 

 

FEMUR                                             
Bikondilar uzunluk (minimum uzunluk ) 

Maksimum uzunluk 

Maksimum baĢ çapı 

Sub-trochanteric a-p 

Sub-trochanteric transv 

Gövde ortası a-p 

Gövde ortası transv 

Gövde orta çevresi 

Distal epifiz br 

Platimetrik indeks 

Pilastrik indeks 

Robustisite indeks 

Üçüncü Trochanter 

Gövde bükümü açıklığı arkaya bakan hafif 

konkavite 

 

TİBİA                                     
Uzunluk (lateral cond. Medial 

malleol) 

Nutrient foramen a-p 

Nutrient foramen transv  

Nutrient foramen çevre 

Minimum çevre 

Üst epifiz br 

Platinemik indeks 

Çömelme fasets 

Distal breadth 

 
FIBULA 

Uzunluk 

 

STATURE 

 

 

 

Anomali 

 

 

Patoloji 
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STERNUM 
Corpus uzunluk  

Manubrium uzunluk  

Fuzyon 

Sternal ribs sayısı 

 

RIBS 
1     Direk uzunluk  

Arc 

 

5     Direk uzunluk  

       Arc 

9     Direk uzunluk 

Arc………………………….……….….. 

Thorakal geniĢlik 

Thorakal derinlik 

 

VERTEBRAE 

Lumbar yükseklik                   

                        Ön                       Arka      

      1           

      2 

      3 

      4 

      5 

   Toplam 

Vert. lumbar index 

Anterior column uzunluk      

Cervical 

Thorakal 

Lumbar 

Toplam. 

Toplam column yükseklik 

Vebtebral count 

Cervical 

Thorakal 

Lumbar 

Sacral 

Coccygeal 

SACRUM 
Yükseklik 

GeniĢlik 

 

INNOMINATE                 
Yükseklik 

Iliac geniĢlik 

 

TALUS                             
Yükseklik  

Max. geniĢlik  

Yükseklik (mid-troch.) 

Çömelme faset 

 

CALCANEUS 

Max. uzunluk 

Max geniĢlik 

Post. uzunluk 

 

 

METAKARPALS 
          SAĞ                SOL 

1 

2 

3 

4 

5 

 

METACARPALS 
           SAĞ               SOL 

1 

2 

3 

4 

5 

Proj. of II vs. I  

PELVIS 
Bi-iliac geniĢlik 

Pelvic brim a-p 

Pelvic brim trans 

                                

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 margin 

 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 

Ischiatik spine 

Preaurickular 

sulcus 

Sub-pubik açı 

Brim shape 

     Platypelloid 

     Gynecoid 

     Anthropoid 

     Android 
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ÖZGEÇMİŞ 

Gaziantep doğumlu olan yazar ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‟te tamamladıktan sonra Ġ. 

Ü. CerrahpaĢa tıp Fakültesi‟nde tıp eğitimini tamamladı. Trabzon numune Hastanesi‟nde 1,5 

yıl mecburi hizmet yaptıktan sonra Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi‟nde Genel Cerrahi 

Kliniği‟nde Genel Cerrahi alanında uzmanlığını aldı. ġanlı Urfa Birecik Devlet 

Hastane‟sinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra KKTC Girne Askeri Hastanesi‟nde 

askerlik hizmetini yaptı. Berlin Humboldt Üniversitesi‟nde Kanser cerrahisi ve epitelyal 

tümör genetiği eğitimini aldı. Anadolu Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Kamu Yönetimini 

bitirdi. Ġ. Ü. Adli Tıp Enstitüsü‟nde Adli Tıp doktorasını tamamladı ve halen sosyoloji 

bölüm öğrencisidir. 

Kanser cerrahisi, evrim ve epitelyal tümör genetiği ilgi alanlarıdır.  

 

ĠletiĢim Adresi: ÇamlıkçeĢme sokak No:2/1 Zuhuratbaba/Bakırköy/Ġstanbul 

Tel: 0532 322 70 64 

E-Mail: mgorgulu27@yahoo.com 

 

 

 


