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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Toplumlar arasında görülen farklar, yüzyıllardır süregelen bir merak konusudur. Her dönem 

için, yeni sorular meydana gelir ve yöneticiler bu sorulara çözüm arayışına girerler. Uygarlıkların 

yapılanıp bir toplum teşkil etmesi, bu düzenin sağlanması ve devamlılığının güvence altına alınması, 

kültürel oluşumların temelidir [1]. Özellikle iç hayatın bir düzene yerleştirilmesi ve hukuk sisteminin 

kurulması, toplumların sağlıklı birer işleyişi olduğunun göstergesidir [2]. Grupları oluşturan bireyler 

arasındaki farklar, en güzel şekliyle, doğuştan gelen özellikleriyle açıklanabilir. Bu şekliyle insana ait 

her türlü fizyolojik ve morfolojik veri, tanımlamada kullanılabilen bir malzeme olma özelliği teşkil 

eder. Bu konuda çalışan fizik antropoloji alanı, insanı biyolojik yapısıyla ele alıp tanımlamayan bir 

bilim dalıdır [3]. 

“Biyolojik antropoloji” olarak da belirtilen bu bilim dalının temel amacı, insana ait her türlü 

görsel ve biyolojik materyalin incelenmesidir.  Bu konuda yapılan çalışmalarda, kimlik tanımlama-

sında da kullanılabilecek çeşitli standartlar oluşturulur.  Özellikle suçbilimle uğraşan bilim insanları, 

bireylerin kimlik tespiti için bilimselliği kanıtlanmış pek çok yöntem uygulamaktadırlar.  Bu yöntem-

ler, ayırıcı tanı ve kimlik teşhisi için kullanılan önemli birer görsel bulgudur. Ayrıca metrik ölçümleri 

yapılan veya gözlemsel incelemeyle analiz edilen ve metrik olmayan (nan-metrik) her bir materyal, 

istatistiksel olarak ifade edilebilir [4].  

 Bu bilim dalında, incelenen bulgular ve yapılan analizler sonunda ortaya çıkan tanımlamalar-

la, insana ait sorgulanan veya merak edilen durumlar aydınlatılmaya çalışılır. Araştırmalar, bu bilim 

dalında kullanılan her türlü teknik ve inceleme yöntemlerini kapsamaktadır. Elde bulunan ve insana 

ait olup olmadığından şüphe edilen bütün kanıtlar aydınlatılmaya çalışılır. Bu durum, geleneksel met-

rik incelemeler ve son teknolojik gelişimler ışığında, temel antropolojik metodlar üzerinden geliştir i-

len yeni yöntemler sayesinde gerçekleştirilir. Bugün geniş bir kullanım alanı bulan bu yöntemlerin 

başında, süperimpozisyon (çakıştırma) ve geometrik morfometri analizleri gelmektedir [5,6]. Özellik-

le adli antropoloji araştırmalarında karşılaşılan bilinmeyen materyallerin tanımlanmasında kullanılan 

bu yeni dönem teknikler sayesinde, kriminal olgularda karşılaşılan ve belirlenmesi geleneksel yön-

temler ışığında zor olan buluntular aydınlatılmaya çalışılmaktadır.  

 Adli bilimler, suç ve kanıt değeri taşıyan her türlü fiziksel delil arasındaki bağlantıyı kurmaya 

çalışan multidisipliner bir bilim alanıdır. Olay yerinde bulunan kanıtlar, ilgili olayla ilişkilendirilebi-

lecek sanık, mağdur ve delilleri tanımlamada kullanılan başlıca gereçlerdir. Bu bilim dalı, olay yerin-

de bulunan ve “delil olma” özelliği gösteren fiziksel bulgular ışığında, adalete hizmet etmeyi amaç-

lamaktadır. Bu nedenle incelemelerde bulunan kriminalistler, çeşitli pozitif ve sosyal bilimler alanla-

rında ve son teknolojik gelişmeler ışığında çalışmalar yürütürler [7]. Adli bilimlere hizmet eden çok 
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çeşitli alanlardan biri de, “ adli antropoloji” bilim dalıdır. Burada, “insan”ı biyolojik ve morfolojik 

yapısal özellikleriyle ele alıp tanımlamanın yanı sıra, toplumlararası benzerlik ve farklılıklar da sor-

gulanır [7,8]. 

 Suçbilim araştırmaları için yapılan incelemelerde, insan iskeletinin cinsiyete bağlı 

kimliklendirilmesi oldukça önemlidir. İnsan vücudunda hemen hemen bütün kemiklerden cinsiyet 

belirlemesi yapılabilir. Ancak bazı kemikler açısından bu analizlerin doğru ve güvenilir bir oranda 

yapılabilmesi oldukça yüksektir. Erişkinlerde cinsiyet determinasyonu güvenle yapılabilir. Buna kar-

şılık, bebek (özellikle fetus) ve çocuklarda yapılan cinsiyet tanımlamaları, nispeten zor gerçekleşir. 

Bu durumda daha detaylı ve titiz incelemeler yapılmalıdır [8,9]. 

 Cinsiyet kimliklendirmesinin istatistiksel anlamlılıktaki farkları, kemiklerin boyutsal ayırım-

ları ve fonksiyonlarına bağlı şekilsel gelişimleri olmak üzere iki türdür. Genel olarak erkeklerin ke-

mikleri kadınlara oranla kütlesel, daha uzun ve görüntü itibariyle oldukça kuvvetli ve kaba bir yapı 

sergilerler. Buna karşılık kadınlarda, özellikle pelvis bölgesinde, doğum olayına bağlı gelişen yapı ve 

şekil farklılıkları gözlenir. Ayrıca metrik değerlendirmelerle yapılan cinsiyete bağlı farklılıklar, kafa-

tası ve uzun kemiklerden de belirlenebilir [9,10]. 

 Kafatasından yapılan cinsiyet tayinleri, pelvisteki kadar hassas değildir. Bu kemiğe ait en iyi 

kadın - erkek belirleyicileri, cranium’daki mandibula ve viscerocranium bölgelerinde yer alan ke-

miklerden elde edilir. Populasyonlar arasındaki seksüel dimorfizm derecelerinde büyük farklar görül-

düğü bilinir. İskelette cinsiyet ayırımını en iyi tanımlayan bölümler cranium ve pelvis kemikleridir. 

Birçok araştırmaya göre, morfolojik gözlemlere dayanan cinsiyet belirlemesi yalnız kafatasından % 

80 oranında doğru olarak yapılır. Kafatası ve mandibula kemikleri birlikte ele alındığında, bu oran % 

90'a çıkar. Pelvis'ten yapılan metrik değerlendirmeler ise, % 98'lere kadar yükselmektedir [10]. 

Cranium ve pelvis kemiklerinin bulunamadığı durumlarda yapılan cinsiyet kimliklendirmelerinde ise, 

başta uzun kemikler ile diğer vücut kemikleri incelenir ve elde olan bütün imkânlar kullanılmaya 

çalışılır [8,10]. Ancak en doğru ve güvenilir bilgi, tam iskelet analiziyle mümkün olsa da [4,8,9,10], 

yapılan detaylı çalışmalar sonucunda iskelet parçalarına ait doğru cinsiyet kimliklendirmesine gidile-

bilir. 

 Günümüzde adli antropoloji bilim dalında gerçekleştirilen pek çok başarılı araştırma sayesin-

de, iskelet parçalarının tanımlanması bilimsel doğrulukta yapılmaktadır. Bu amaçla üzerinde en çok 

çalışılmış iskelet parçası, kafatası ve kafatasını oluşturan kemiklerdir. Özellikle adli bilimler alanında 

karşılaşılan belli başlı sorunlardan birisi, hakkında herhangi bir bilgi bilinmeyen ve postcranial 

ossa’nın kayıp halde bulunduğu cranium parçalarının kimliklerinin belirlenmesidir. Bugüne kadar 

yapılan analizlerle, mandibula parçası eksik olan ve dış koşullar sayesinde yıpranmış halde bulunan 

bir kafatasının cinsiyet kimliğinin tanımlamasının yapılması çok güvenilir sonuçlar verememekte idi. 
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Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde gelinen son durum, güvenilir sonuçlara daha kısa süreli ve 

pratik bir şekilde ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Yeni teknikler aracılığıyla tam halde olmayan iskelet 

parçalarına ait buluntular, doğru bir şekilde analiz edilebilmektedir [8,9,10].   

Patil ve Mody’e göre, cinsiyet ayırımı, cephalometrik çeşitlilik açısından % 99 güvenilirlik 

verir. Kafatası, ölüm sonrası iskelet buluntuları açısından en iyi kanıt ve inceleme aracı olma özelli-

ğini sunan bir buluntudur. Tek başına, birçok soruya yanıt verebilir. Üzerinde en çok çalışılan iskelet 

materyal olması, literatür ve uygulanan teknik yoğunluğu açısından oldukça zenginlik sunar. Pek çok 

adli olgu, kafatası sayesinde açıklığa kavuşturulur [11]. Bu nedenle, tez çalışmasında yalnız kafatası 

incelemeleri ele alınmış, geleneksel ve adli olgu araştırmalarındaki cranial yöntemlerin sorgulaması-

na gidilmiştir.  

Bu tez çalışmasının amacı, bilimsel geçerliği ve güvenilirliği kabul edilmiş geometrik 

morfoetri tekniklerinden pratik ve ekonomik biri olan Cr6bInd metodunu [12] kullanarak, insana ait 

bilinmeyen kafatası kemiklerinden cinsiyet belirlemesi yapmaktır. Ayrıca elde edilen sonuçlarla, ül-

kemizde bu yöntemle analiz edilen ilk örneklerin oluşturduğu ortak bir gruba ait profil kümesinin 

Cranid6 veri bankasına yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Metodun uygulanmasında, Anadolu coğrafya-

sında yer alan gruplardan biri olan modern Türk toplumuna ait kafatasları ölçülmüştür. 
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1. GENEL BİLGİLER 

Antropometri XIX. yüzyılda, güvenilir ve bilimselliği kanıtlanmış bir kimlik tespit yöntemi 

olarak kullanılmaktaydı [9]. Bugün ise, güvenilirliği kuşku götürmez biyolojik bir delil tanımlama 

yöntemi niteliğindedir. Günümüzde uygulanan kimliklendirme analizlerinde, antropolojik araştırma-

lar daha çok farklılıkları ortaya koyarken, kriminalistik incelemeler ağırlıklı olarak eşlemeye dayalı 

yapılmaktadır [5,8]. 

Cinsiyet değiştirme, yapay zekâ, estetik cerrahi, klonlama, kök hücre, organ nakli gibi uygu-

lamalar, “bedenin değişmez bir varlık” anlayışını çökertmiştir. Gen mühendisliği, DNA kimlik tespiti 

yöntemiyle süregelen somut kimlik bilincini değiştirmiştir [4,13]. Ancak aynı DNA’dan birçok birey 

kopyalanabildiğine göre, bu kimliklendirmenin ayırıcı bir görevi yoktur [8,13]. Bundan dolayı, gene-

tik olarak kopya edilmiş her bir bireyin kimlik tespiti için, başta bireyin antropometrik bulgularına 

geri dönülmesi, en uygun yöntem olabilir. Örneğin, tek yumurta ikizlerinin DNA’sı aynı iken, bu 

bireylerin parmak izleri ve büyüme - gelişmeye bağlı olarak değişen morfolojileri, buna bağlı olarak 

da antropometrik verileri, değişiklikler sergiler [8,13,14]. Hayat içerisinde edinilen ayrı yaşam fonk-

siyonları ve buna bağlı değişen mesleksel ve / veya fiziksel aktiviteler, her bireyin vücut yapısında 

başkalık yaratacak şekilde gelişim gösterir. Örneğin; tek yumurta ikizlerinde, her bir birey kendi fi-

ziksel hareketliliğinin sunduğu vücut şekline sahiptir. Antropometrik bulgular ışığında aydınlatılan 

bu gibi yaşamsal adaptasyon bilgileri, ölüm sonrasında da iskelet materyale yansıma derecesine bağlı 

olarak analiz edilebilir. Bu incelemeler, geleneksel metrik incelemeler ve son teknolojik gelişimler 

ışığında meydana getirilen yeni yöntemler sayesinde gerçekleştirilir [5,10].    

 

2. 1. Geleneksel Yöntemler 

 Biyolojik antropoloji, insanı ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır. Bu çalışmaları gerçekleştirir-

ken, benzerlik ve farklılıklardan yararlanır. Kıyaslama yapabilmek için de, gözleme dayalı bulguların 

yanı sıra, metrik değerlendirmeye başvurmak durumundadır. Bu zorunluluk karşısında, başta tanım-

lama veya kimliklendirme yapmak amacıyla çeşitli teknikler geliştirmiştir [4,9]. Adli antropolojide 

ise, genel kullanım alanlarında geliştirilen ve bilimsel gerçekliği kanıtlanmış halde bulunan bütün 

teknik ve analiz yöntemleri, çeşitli uygulama alanları bulur [4]. Bugün kullanılmakta bulunulan kla-

sik yöntemlerin yanında, hızla gelişen ve teknolojiden de yararlanılarak hizmet sunan “yeni yakla-

şım” yöntemler bulunmaktadır. Özellikle evrim ve adli bilimler alanlarında büyük kolaylık sağlayan 

bu yenilikler sayesinde, daha detaylı ve incelikli analizler yapılmaktadır [5,14].   
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2.1.1. Morfolojik Yöntemler 

Antropoloji alanında izlenen genel kimliklendirme protokolüne göre, cinsiyet belirleme ça-

lışmalarında kullanılan temel farklar, kadın ve erkeğe ait morfolojik belirteçlerdir. Özellikle seküler 

gelişimini tamamlamış yetişkin bireylere ait iskelet bulgularına dayalı cinsiyet analizleri, morfolojik 

olarak yapılan incelemelerdir [15,16,17]. Şekil 1’de, yetişkin kadın ve erkek bireylerde cranium ve 

pelvis iskelet bulgularına ait genel farklar görülür [4,9,18,19]. İskelete ait ayırıcı tanımlamalar, özel-

likle kafatası ve pelvis’ten yapılır. Bu kemiklere ait gözlemler, 5 gruba ayrılarak değerlendirilir. 1 - 5 

arası numaralarla (“çok kadınsı, kadın, belirsiz, erkek, çok erkeksi” olacak şekilde) belirlenen grup-

larda derecelendirilen karakteristik özellikler sınıflandırılır. Bazı kafatasları, bu ölçeklendirme içinde 

tanımlanamaz ve bu şekildeki örnekler için “belirsiz” değerlendirmesi yapılır. Bu durumun başlıca 

nedeni, bireysel boyut farklılığı dolayısıyla yaklaşık bir morfolojik veri veya metrik değerlerini açık-

ça ortaya koyamaması gösterilebilir. Burada ele alınması gereken en önemli etken, tanımlaması yapı-

lamayan kafatasının ait olduğu toplumda görülen cranial robustisitiye bağlı gelişen genel fiziksel 

yapı ve boyutlandırma değerleridir [9,18].  

 

 
Şekil 1. Kadın ve erkek bireylere ait kafatası (a, c anterior ve b,d lateral görünüm) ve pelvis görünümleri [9,19]. 

  

 Aşağıda, genel antropolojik değerlendirme kapsamında yer alan kadın ve erkek kafataslarına 

ait morfolojik farkların yer aldığı bir tablo verilmiştir (Bakınız, Tablo 1). Bu tabloda bulunan belir-

teçler, her toplumda benzerlik gösteren ve cinsiyetler arasında gözlemlenen genel farklardır 

[4,10,19,20,21]. Yapılan gözleme dayalı sınıflandırmalardan elde edilen verilerin ardından, linear 

metrik analiz uygulamalarına gidilir [9,18]. 
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Tablo 1. Genel olarak, kadın ve erkek iskeletinde gözlenen morfolojik farklar [9,18,19,20]. 

Özellikler Kadın Erkek 

Genel boyut Küçük Geniş 

Yapı  Daha yuvarlakçadır. Kaba ve düzensiz yapılıdır.  

 Os frontale  Daha düz ve diktir. 

Tuber frontale daha belirgindir.  

Sutura frontalis daha yüksekte, düz, dik ve yuvarlaktır. 

Daha az yuvarlaktır. 

Geriye doğru eğimli ve yatıktır.  

 Orbitale Orbital kenarları daha düz ve diktir.  

Ayrıca orbitaller yuvarlaktır. 

Orbitaller köşelidir. 

 Margo supraorbitalis  Orta değerin altındadır. Düz bir şekildedir.  

Glabella Daha düz ve siliktir. Büyük, dışa doğru çıkık ve kaba yapıdadır. 

 Protuberantia occipitalis 

externa (inion)  

Belirsizdir.  Daha belirgindir. 

Processus mastoideus Belirgin değildir.  

İnce bir görünümdedir. 

Daha çıkık ve geniş bir alana yayılmıştır. 

İri ve büyük gözlenir. 

Os zygomaticum  Daha silindirik bir yapıdadır. 

Elmacık kemeri daha ince ve daha az yüksekliğe sahiptir. 

Daha ağır, iri ve köşelidir.  

Kemerin altı, daha yüksektir.  

Mandibula  “V” şeklindedir. “U” şeklindedir. 

 Mandibula  Çene kemikleri, erkeklerden % 10-30 oranında küçüktür.  Çene daha kaba bir yapıdadır.  

Symphysis  Symphysis mandibula daha yuvarlaktır. Daha iri ve ağırdır. 

  Ramus  Çok düz ve küçüktür. Pürtüklü, dışa dönük ve geniştir. 

Gonion açısı Diktir. Açılıdır. 

Gonial genişlik Hafif belirginlikte veya siliktir. Belirgindir. 

 Os palatum Daha dar ve küçüktür. 

Damakta arkuslar,“parabol“dür. 

 Damak daha geniş ve büyüktür.  

Damak arkusları,  “U” şeklindedir. 

Damak kubbesi daha yüksektir. 

Dentes Daha küçüktür. Diş-alveol bağları zayıftır. Daha iri ve büyüktür. 

Pelvis  Tüm pelvis’in şekli “eliptik” yapıdadır. Tüm pelvis, “yürek” şeklindedir.  

 Pelvis Büyüklüğü ve şekli, sığ ve geniştir.  Pelvis’in boyutu ve şekli küçüktür. 

 Pelvis Yukarıdan bakıldığında, pelvis boşluğu yanlara doğru 

geniştir. 

  Pelvis boşluğu, yukarıdan bakıldığında, ön - arka 

yönünde geniştir. 

   Subpubik açı, “U” şeklindedir. Subpubik açı, “V” biçimindedir. 

 Os ilium  Geniş, sığ ve yüksektir.  Küçük, kapalı ve derindir. 

 Os ilium İlium’un biçimi laterale dönüktür.  İlium’un şekli, yüksek ve vertikaldir. 

 Os pubis  Pubis daha narin, çok ince ve uzun bir biçimdedir.  

Şekil itibariyle, geniş ve dikdörtgen bir yapı gösterir. 

 Pubis’in şekli dardır. 

 Os sacrum Sacrum’un şekli, kısa ve geniştir.  Sacrum’un şekli uzun ve dar yapıdadır. 

 Os sacrum Sakrum’daki segment sayısı, 5 adettir.  Sacrum’un segment sayısı 5’ten çoktur. 

 Os sacrum Sakum’un içi daha düzdür.  Sakrum’un iç yüzü, iç bükeydir. 

 Foramen obturatum  Foramen obtratum, “●” şeklindedir.  Foramen obtratum, “▼” şeklindedir. 

 Extremiteler  Uzun kemiklerde kafa (caput) daha küçük ve narindir.  Caput daha büyük, kaba ve kas tutunma yerleri daha 

belirgindir. 

Humerus   Daha narin ve ince yapılıdır. Genişliği daha fazladır. 

 Tibia  Ön yüzü daha yuvarlak bir yapıdadır.  Ön yüzü daha keskindir. 

Talus  Daha küçüktür.  Daha iri ve geniş bir yapı gösterir. 
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2.1.2.Metrik Yöntemler 

Biyolojik antropoloji, canlı insan ve insana ait kemik materyallerden alınan metrik ölçüler doğ-

rultusunda hareket eden bir bilim dalıdır. Adli bilimler alanında ise, bilinen ve güvenilirliği kanıtlan-

mış bütün antropolojik yöntemler kullanılarak kimliklendirme yapılır. Canlı insan uygulamalarının 

yanı sıra, yaygın olarak kemik analizleri de görülür [9,19,21].  

Kemik bir bulgunun tanımlanması ve kimliklendirilmesi çalışmalarında izlenen genel prosedür 

şu şekildedir:  

Öncelikle malzeme tanımlanır. Kemik olarak belirlenen bulgunun, hangi tür bir canlıya ait olup 

olmadığı belirlenir. İnsana ait olduğu ispat edilen iskelet materyallerinin kaç bireye ve / veya hangi 

iskelet kısmına ait olduğu incelenir. Daha sonra sırasıyla yaş, cinsiyet, boy, biyolojik çeşitlilik ve 

varsa, patoloji, travma veya anomali gibi ayırıcı belirteçleri, ilgili gözlemsel ve metrik analizleri ile 

birlikte yapılıp sorgulanan materyalin raporu hazırlanır [18,20].  

Aşağıdaki tabloda (Tablo 2), ülkemizde adli bilimler alanında değerlendirmesi yapılan kafatas-

larına ait morfolojik ve patolojik bulgular verilmiştir [16,17,18]. 

 

Tablo 2. Adli bilimlerde kullanılan, cinsiyetler arasındaki morfolojik ve patolojik kafatası bulguları. 

 

 

Craniometrik Veriler 

 

 

Kadın 

 

Erkek 

Ossa cranii 599 gr. 650 gr. 

Cranium hacmi Düşük  Fazla 

Margo supraorbitalis Keskin ve çıkıntılı Daha oval 

Sinus frontalis Daha az gelişmiş Çok gelişmiş 

Nasion Yay gibi Açılı 

Os zygomaticum Belirsiz Geniş 

Dentes premolares ve dentes molares  Daha küçük Daha belirgin ve büyük 

Cavum dentis Daha dar Daha geniş ve derin 

Mandibula 63 gr. / daha küçük 80 gr. / daha geniş ve  

Belirgin 

Processus styloideus (os temporale) Daha yuvarlak ve belirsiz Daha büyük ve uzun 

Protuberantia occipitalis externa (inion) ve 

processus mastoideus 

Silik Daha belirgin 

 

 Adli bilimlerde kafatasından yapılan kimliklendirme çalışmalarında, Tablo 2’de belirtilen mor-

folojik gözlem değerlendirmelerinden sonra, anterior ve lateral grafi verileri ölçülüp gerekli indisler 



8 

 

 

oluşturulur. Hesaplamaları yapılan bu değerler, katologtan kontrol edilip sınıflandırmaları yapılır ve 

bulunan sonuç/lar rapor edilir. Bu şekilde, bilinmeyen veya sorgulanan kafatasına ait yaş, cinsiyet ve 

biyolojik çeşitlilik gibi temel bilgiler belirlenmiş olur [17,18].  

  

 Adli antropoloji alanında kullanılan kafatası indisleri şu şekildedir [9,18,20]: 

 

1. Cranial indis =  Maksimum cranial genişlik x 100 

                                         Maksimum cranial uzunluk 

 

2. Cranial modül = Uzunluk + Genişlik + Yükseklik 

                                                    3 

 

3. Cranial uzunluk-yükseklik indisi = Basion-Bregma yüksekliği x 100 

                                                                        Maksimum uzunluk 

 

4. Cranial genişlik-yükseklik indisi =  Basion-Bregma yüksekliği x 100 

                                                                        Maksimum genişlik 

 

5. Ortalama yükseklik indisi = Basion-Bregma yüksekliği x 100 

                                                  Cranial uzunluk ve genişliğin ortalaması 

 

6. Fronto-parietal indis = Minimum frontal genişlik x 100 

                                      Maksimum cranial genişlik 

 

7. Total yüz indisi = Total yüz yüksekliği x 100 

                                       Bizygomatik genişlik 

 

8. Üst yüz indisi = Üst yüz yüksekliği x 100 

                                         Bizygomatik genişlik 

 

9. Nasal indis = Nasal genişlik x 100 

                               Nasal yükseklik 
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2.2. Geometrik Morfometri Yöntemi 

 Geometrik morfometri yöntemi, yapısal (morfolojik) özelliklerde görülen varyasyon ve deği-

şimleri, incelenecek yüzey alan üzerinde belirlenmiş olan nirengi noktalarını (landmarks) kullanarak 

araştıran ve analiz yapan bir çalışma alanıdır. Belirlenen kartezyen koordinatlarla elde edilen görsel 

grafiklendirmeler sayesinde, yapısal farklılıklar karşılaştırılır ve yorumlanır [22,23,24]. 

 Son yıllarda sıkça bir uygulama alanı bulan bu yöntem, adli bilimlerde de kullanılmaktadır. 

Bu analiz, önceleri fiziksel özelliklerin metrik ölçülere dayalı gerçekleştirildiği ve günümüzde, şekil-

sel ve üç boyutlu olarak görsellik kazandırılan değerlerin metrik ölçü sistemine dayalı hesaplandığı 

teknik bir gelişmedir [24,25]. 

 Oldukça geniş bir uygulama alanı bulan bu teknik, yapılan çalışmaya ve istenilen özelliklere 

uygun olacak şekilde, çeşitli alt yöntemlere ayrılır. Temelde aynı tanım doğrultusunda işlev gören bu 

yöntemler, geliştirilen son çalışmalarla oldukça değişikliğe uğramıştır. Önceleri sadece fiziksel özel-

liklerin analiz edildiği geometrik morfometri incelemelerinde, şekilsel farklılıkların incelenmesi de 

olası hale gelmiştir. Bunlar, yapılan analizin şekil ve yapı oluşuna ya da aranılan özelliğin verilerinin 

kaydedilme biçimlerine göre, farklı yazılım programlarına sahip bilgisayar uygulamalarıdır. Özellikle 

veri elde ediliş teknikleri ve özel yazılımına uygun olarak oluşturulan veri bankaları, başlıca farklılık-

ları ortaya koyar [24,26]. Örneğin; biçim analizleri için geliştirilen geometrik morfometri yöntemle-

rinde, incelenen kemiğe göre değişen ve araştırma amacına uygun olarak karar verilen noktaların 

kartezyen koordinatları belirlenip iki ya da üç boyutlu olacak şekilde grafikleri meydana getirilir 

[24,27,28].  

 İnsanlarda cinsiyet tanımlamasında, iskelet materyal oldukça önemli bir rol oynar. Geleneksel 

metrik veya görüntüleme üzerinden yapılan non-metrik ve metrik incelemelerde, kantitatif değişken-

lerden (uzunluk, genişlik, çevre gibi) ölçüler alınıp istatistiksel analizler yapılır [27,29,30]. Geomet-

rik morfometri yönteminde ise, kaybolmuş veya eksik parçası olan bir iskelet materyal işlevsel olarak 

tamamlanıp ölçüm değeri hesaplanabilir [4,27]. Böyle bir durum için, kullanım amacı ve modeline 

göre değişen özel yazılım programına sahip veri bankasında güvenilirliği doğrulanmış ve bilimsel 

olarak kabul görmüş örneklerden yararlanılır. Bu nedenle başta tür belirleme [26,31] ve evrim [31] 

çalışmaları olmak üzere, adli bilimlerde uygulanan kimliklendirme analizlerinde de oldukça yaygın 

bir kullanıma sahiptir [24,27,29]. Bu yöntem sayesinde, imaja dayalı analiz teknikleri karşılaştırmalı 

olarak sunulur [27,30].  
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2.3. Geometrik Morfometri Alanındaki Çalışmalar 

Geometrik morfometri yöntemleri, başta insan olmak üzere, hayvan ve bitkiler konusunda da 

çalışılmış bir tekniktir. Yapraklar üzerinde, üç boyutlu micro-computed tomografi ile görüntülenen 

şekil analizleri yapılmıştır [32]. Ayrıca hayvan gruplarına özel osteometrik çalışmalar da mevcuttur. 

Yalçın ve ekibi tarafından ülkemizde yapılan bir çalışmada, Anadolu yaban ve Akkaraman koyunla-

rının kafatasları üzerinde makro-anatomik morfometri karşılaştırmaları yapılmıştır [33]. Kafatası 

çalışmaları açısından, Onar tarafından (1999) bir türiçi sınıflama ortaya koyulmuştur [34]. Onar ve 

ekibinin yapmış olduğu bir başka çalışmada, yine Alsatian cinsi Alman Shepherd köpeklerine ait 

kafatasları, morfolojik yapı belirleme çalışmaları ile grupiçi ve alt türler arası olacak şekilde, metrik 

betimlemeler ve veri sınıflamaları meydana getirilmiştir [35,36]. Özellikle evrimsel gelişimin ve tür-

ler arasındaki geçiş formlarının, yapı ve şekil bakımından ortaya koydukları farklılıkların incelendiği 

çalışmalar, bu yöntemin gelişim sürecini ifade eder [31]. Bu detaysal çalışmalar, gelinen son duru-

mun da ışığında, özellikle adli antropoloji alanında büyük kolaylıklar sunar. Eldeki bulguyu şeklen ve 

boyut olarak belirleme yapabilme özelliği sayesinde, tanımlanamayan kemik materyaller üzerinde 

derin incelemeler yapılıp verimli sonuçlar alınır [24]. Buna göre, insan kafatası üzerinde yapılmış 

çalışmalara ait örnekler aşağıda sunulmuştur: 

Franklin ve arkadaşları, 2007 yılında, Güney Afrika’da, 332 cranium ve mandibula’dan 96 

noktanın kullanıldığı Microscrible analizi gerçekleştiriliyorlar. Aynı denekleri geleneksel doğrusal 

analizle test ettiklerinde, ekibin sonuçları % 77-85 güvenilirlik verirken, kendi çalışmaları % 87 gü-

venirlilik veriyor [37]. Ayrıca seksüel seçilim açısından, bizygomatik genişliğin daha iyi sonuç verdi-

ği görülür [9,37]. Aynı ekibin bir başka çalışmasında (2008), Güney Afrikalı yetişkin bireylere ait 

225 mandibula üzerinde 38 bilateral üç boyutlu noktanın Microscribe ile analizlenmesi sonucunda,  

candyle (kondül) ve ramus’un, en büyük cinsiyet ayırıcısı olduğunu, % 87-90 güvenilirlikle belirliyor 

[37]. Aynı sonuç, doğrusal analizle yapılan hesaplamalarda, ancak % 81,5 güvenilirlikle bulunmuştur 

[9,11,37]. 

Katina ve çalışma grubu, II. Dünya Savaşı zamanında ortaya çıkarılmış, orta ve üst Paleolitik 

dönemlere tarihlendirilen Predmosti kafatasları olarak belirlenen 27 örneği inceliyor. Farklı yaş gru-

buna ait bilinmeyen 27 örnek üzerinde şekil analizi ile cinsiyet belirlemesi yapılıyor. İki boyutlu ana-

liz edilen 35 noktaya ait kartezyen veriler, dijital olarak alınıyor. TPS (Thin-Plate Spline) uygulama-

sıyla yapılan biçim analizi için, S-PLUS 4.5 istatistik programı kullanılıyor.  Sonuçlara göre, erkekler 

kendi aralarında benzerlik gösterirken, kadınların kıstasları daha az benzer olarak heseplanıyor. Bu 

durumun sebebi olarak, erkek egemen bir bölge kültürü olmasına bağlıyorlar [38]. 
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 Bigoni ve beraber çalıştığı kişiler, Orta Avrupa toplumuna ait 139 crania (20-96 yaş arası 73 

erkek ve 20-91 yaş arası 66 kadın) ile çalışıyor. Kafataslarının 20. asrın ilk yarısına ait olup Bohemia 

bölgesinden geldiği biliniyor. 82 dış cranial nokta ve 39 yarı noktadan elde edilen ölçülerle üç 

boyutlu koordinatlar belirleniyor. Dijital gösterge ile belirlenen nokta koordinatları (MicroScribe 

G2X kontakt dijitayzır), şekilsel morfolojik cinsiyet tanımlaması yapılıyor. Prag’da yapılan bu 

analize göre, neurocranium’da fark bulunmazken, yüzün üst bölümünde en büyük cinsel fark tespit 

ediliyor. Lokal homoloji görülen topluluk için, uzak topluluklara göre homolog bir morfoloji hesap 

ediliyor [39]. 

 Ogihara ve ekibi, İslam öncesi döneme ait Kalkolitik ve Bronz Çağa tarihlendirilen, Irak’ın 

kuzey bölgesinde bulunan 45 kafatasını, Himrin-Basin ve çevresinde bulunan Samara 

Koleksiyonu’ndan elde ediyor. Kafa şeklinde, temporaldeki çeşitliliğin araştırıldığı çalışmada, ayrıca 

10 yetişkin Japon kafatasının da eklenip analizlendiği çalışmada, çoğunlukla dolikocranic ve düşük 

orbitlerle, dar kemerli burunlara işaret eden prototipler bulunuyor. Ayrıca İslamik periyotta 

dolikocranic ve brakicranic toplumların birarada olduğu belirleniyor. Modern Japon kafatasları ise, 

maksilla’da ortognastistik bir farklılık gösteriyor. 35 noktanın görüntüleri, 0,5 mm piksel 

boyutundaki cross-sectional dijital görüntüleme aygıtı ile ölçülüyor. Morphologika geometric soft-

ware (Stat Soft 06J) programının 2.3.1. versiyonunda analizleniyor. ANOVA ve Tukey’s HSD testleri 

uygulanıyor [40]. 

Hennessy ve Stringer’in yaptığı bir incelemede; Eskimo / Inuit (29), Afrikalı (35), Avustalyalı 

(35), Romano – British / İngiliz (36 erkek, 23 kadın ve 9 bilinmeyen) ve Avrupalı (68) gruplara ait 

kafatasları üzerinde çalışıyor. Burada, grup içi ve gruplararası şekil çeşitlenmesi inceleniyor. 

Görüntüler CCD kamera ile 360
0
’lik dönümlü düşük enerjili diod lazer tarayıcı ile taranıyor. Goodal 

F testi ve Hotelling T
2
 testi uygulanarak, doğrusal anlamlılıktaki fonksiyon ve çoklu regresyon 

analizleri yapılıyor. Geometrik morfometri yöntemiyle daha belirgin farklar ortaya konuyor. Grup içi 

ve gruplararası yüz şekillerindeki sınıflandırılmış yapılar ve benzerlikler, metrik ve grafik olarak 

belirleniyor. Bu yöntem hakkında, gelecekte daha belirgin farklılıkların ortaya çıkarılması ve sadece 

genel şekil benzerliklerinin belirlenmesinde değil, örneğin tarus formasyonu, zygomaxiller bölgedeki 

üçgenleşme ve zygomatik kemer incelmeleri ile üçgen bölge farklılıkları gibi morfolojik 

çeşitlenmelerin detaylarını da rahatlıkla ortaya koyabildiği sonucuna varılıyor. Lazer tarayıcı 

gelecekte favori olacaktır. Bu durumun başlıca sebebi nokta koordinatlarının kolaylıkla belirlenmesi 

ve ölçüm kaynaklı hataların ortadan kaldırılmasıdır. Modern insanın orjin çalışmalarında veya adli 

antropolojinin etnik kimlik belirlemelerde bilinmeyen örneklerin incelenmesinde ihtiyaç duyulan 

birer gelecek yöntemi olduğu vurgulanıyor [41]. 



12 

 

 

Viᵭarsdòttir ve çalışma arkadaşları, 10 farklı coğrafik bölgeye ait (Polinezya, Papua Yeni 

Gine, Avustralya, Mısır, Afro-Amerikan, Arikara-Hindistan, Eskimo, Aşanti / Batı Afrika, Kafkas-

Fransız ve İngiliz) 334 yetişkin yüz kemiklerinden oluşan çalışmada, 26 adet homolog noktadan, 

dijitayzır (3-space Isotrak II Electromagnetic Digitizer, Polhemus marka) ile üç boyutlu olarak ölçüm 

alınıyor. GPA (Generalized Procrustes Analysis) ve PCA (Principal Components Analysis) ile 

analizlenen ölçüler, TPS ile görüntüleniyor. Modern insan yüzündeki ontojeninin incelendiği 

çalışmada, modern insan toplumlarında, ontojeninin sonlarında istatistik olarak gelişimsel farklar 

görülüyor. Her toplum, doğumla belli bir yüz şekli ortaya koymakla birlikte, büyüme - gelişme 

sırasında çeşitli derecelerde modifiye olur. Bu çalışmada, farklı etnik toplulukların yetişkinlikteki yüz 

profil değişimleri bulunuyor [42]. 

Benazzi ve beraberindekiler, tahnit edilmiş Rönesans dönemine ait bir asilin kafatasını 

inceliyor. BT (Bilgisayarlı Tomografi / CT) tarayıcıda ( Somatom Sensation 16-Slice CT Scanner, 

Siemens marka, 0,75mm aralıklı) ve 3D dijital modelleme de Amira 4.1 Software ile görüntülenen 

kafatası analizlendiğinde, Rhino 3.0 ile analizlenen üç boyutlu görüntüler ile çakıştırma yapılan 

yeniden yüzlendirilmiş kafatası görültüleri eşleşiyor. Ancak kafatasına ait üç boyutlu analizler ile bu 

soyluya ait olduğu belirlenen tablolarda, yumuşak dokudaki kat dışına taşmadan anlaşıldığı üzere, 

herhangi bir eşleşme bulunamıyor ve tabloların, ilgili soyluya ait olmadığı tespit ediliyor [43]. 

Gonzales ve ekibi, Coimbra Koleksiyonu’na ait cinsiyeti bilinen 125 yetişkin kafatasının (7 - 

96 yaş aralığında) seksüel seçilimde şekil - boyut biçimleri ve derecelenmeleri ele alınıyor. PCA 

analizine göre morfolojik açısından her iki cinsiyette de geniş bir çeşitlilik görülüyor. Seçilim, biçim 

açısından oldukça düşük gözleniyor. Şekil - boyut alanında ise, erkeklerde daha geniş ve kaba bir 

yapı sergilendiği tespit ediliyor. TPS DIG 1.40 Software ile 12 nokta ve 25 yarı noktadan dijital 

değerlendirme uygulanıp 50 kadn ve 75 erkek kafatası belirleniyor [44]. 

Harris ve Ross’a göre, Amerika’da 1/3000 çocuk, craniosynostosis hastalığına sahip olarak 

doğmaktadır. Kuzey Karolina cinayet dosyalarında bulunan iskelet kalıntıları, kimliklendirilme tale-

biyle inceleniyor. Geleneksel ve GM (geometrik morfometri) yöntemleriyle analiz edilen kemiklerde 

sendrom görülen ve görülmeyenler arasında belirgin farklar olduğu belirleniyor ve veriler üç boyutlu 

olarak görselleştiriliyor [45]. 

Benazzi ve ekibi, 15. yy’da yaşamış ünlü bir İtalyan humanistin, Angelo Poliziano’nun (1454 

– 1494), yüz tomografisi ile 37 yaşındaki bir İtalyan erkeğe ait referans olarak kullanılan örneği kar-

şılaştırıyor. Yüz kemikleri bilinmeyen her iki örnek de analiz ediliyor. Kullanılan GM yöntemi çok 

hızlıdır ve yeniden üretilebilme yeteneği, kullanımındaki kolaylığı bakımından doğru ve güvenilir 

sonuç veriyor. Referans örnek ile yeni veriye ait bulgular, ayrı ayrı olacak şekilde çakıştırma, gele-
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neksel yöntem ve GM (TPS-GPA) ile inceliyorlar. Sonuçta, her iki grup için de bire bir eşleşme bu-

lunuyor [46]. 

Kimmerle ve çalışma arkadaşları, Amerikan toplumuna ait 118 beyaz ve siyah kadın ve erkek 

bireye ait, bilinen kafataslarından 16 standart craniafacial noktadan ölçü alıyorlar. Microscribe - 

3DX dijitayzır kullanılıyor. Bunlar Bass Donated Koleksiyonu ve Adli Veri Bankası’na ait kafatasla-

rıdır. MANCOVA testi ile analiz edilen kafataslarının tekil ve boyuta bağlı cinsiyet ayrımı yapılıyor. 

Buna göre; siyah ve beyazlarda şekil üzerinde cinsiyet arasında anlamlı bir etki bulunurken, boyut 

açısından bir anlamlılık görülmüyor. Her iki cinsiyet de benzer şekilde istatistiksel anlamlı bir boyut 

farkı sergiliyor. Erkekler lehinde bir büyüklük/genişlik görülüyor [47]. 

 Manriquez ile beraberindekiler, Şili’nin kuzeyinde yer alan Arika arkeolojik toplumuna ait 

kasten deforme edilmiş ve deforme olmamış kafatası örneklerinde GM tekniği uyguluyorlar. 

Craniofacial radyografik teknik kullanılarak analiz edilen kafatasında, biçimsel varyasyonu bulunu-

yor. Kontrol amaçlı kullanılan grupta ise, modern Şili toplumuna ait 32 adet radyografi örneği kulla-

nılıyor. Buna göre; deforme cranium’un nasıl bir aletle hangi yönden ve ne şiddette bir güçle defor-

me edilmiş olduğu belirleniyor. Sonradan oluşan, patolojik olmayıp kasten oluşturulmuş olan bu de-

formasyon, noktaların belirlenmesine göre neucranium’da yer almaktadır. Geometrik morfometri 

tekniğiyle görüntülenen bölge, geleneksel olarak elde edilemeyen eksik noktaların belirlenmesine 

olanak sunuyor [48]. 

 Benazzi ve çalışma grubu, 15. yy’da yaşamış ünlü bir İtalyan hümanist olan G.P. della 

Mirandola’ya ait kafatası ve mandibulanın eşleşip eşleşmediğini GM yöntemiyle belirlemek istiyor. 

Mandibulanın sol condylar procesus’u kayıp ve koordinatları belirlenen sağ precesus’a göre 

reconstraksiyonu yapılıp kimliklendirme analizi uygulanıyor. Bunun için; yeniden yapılandırma 

Polyworks 10.1 (Innov Metric Software) ile simulasyon yapılıyor. Kafatasının Frankfurt Planı’nda 

anteriorda horizontal hattan ve mid-saggital hattan, dijital görüntüsü alınıp çakıştırma yapılıyor (172 

doğrusal nokta takip ediliyor). Böylece eksik bölge çizimsel bir siluet olarak belirleniyor (Auto All / 

Viewbox kullanılarak).  TPS analizi uygulanıyor. Sonuçta, eksik parça ve cranium - mandibula uyu-

mu sorgulanan çalışmada, ilgili bireyin kimlik tespiti yapılıp, eşleşme bulunuyor [49]. 

O’Haggins, evrim konusunda çalışıyor ve hominid kayıtlarını değerlendiriyor. Bu çalışmasın-

da, primat iskelet evriminde, nokta temelli şekil analizinden yararlanma yöntemlerini belirtiyor. Mor-

folojik varyasyondan uygulanan nokta kimliklendirmesi ve metrik analizlerin anlamlılığı belirtiliyor. 

Bu yönde 3 örnek sunuluyor: İlk örnek, iki boyutlu olarak incelenen antik ve modern insan kafatası 

farklılıklarıdır. Diğer bir örnek ise, maymunlarda üç boyutlu yüz gelişimi (Cercocehus torquatus) 

analizidir. Son örnek de, Hominoid talus’unun morfolojik form ilişkisinin araştırıldığı bir GM anali-

zidir. Buna göre; 
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1. Genel değişim açısından ön yüzden alt bölgeye (anterior görünümünden) doğru taşma ile alın 

ve alın hattı boyunca ön - dış yönde öne çıkıklık görülüyor. 

2.Erkekler, dişilerden daha düşük değer gösteriyor ( Üst yüz ile yüzün orta bölümü için). Ağız - 

burun (muzzle) bölgesi erkeklerde, üst yüzün alt kısmında daha belirgin bulunuyor. 

3. Os talus, insan evriminde önemli bir kanıttır. İki ayak üzerinde yürüyüşle morfolojisi ve fizyo-

lojik yapısı değişmiştir. 24 noktaya ait koordinat ölçüleri alınıp GPA analizi yapılıyor. Şekil ve boyut 

olarak tanımlanan os talus, GM yöntemi ile incelenip tanımlanıyor [50]. 

Lynch ve ekibi, şekil analizinin yapılıp incelendiği iki boyutlu 9 nokta verilerinin alındığı 232 

lateral Afrika (27 kadın, 26 erkek, 13 bilinmeyen), Avustralya Aborjinleri (54 bilinmeyen), Çin (50 

bilinmeyen) ve Romano – İngiliz (19 kadın, 28 erkek ve 14 bilinmeyen)’den oluşan farklı grup mo-

dern insan kafatası radyografisinden yararlanıyor [51]. 

Aynı ekibin yapmış olduğu bir evrim çalışmasında, 2 Pan trogledytes’e ait lateral kafatası, 

lateral radyografiden alınıyor (GRAF / BAR MarkII Sonic Digitayzing Tablet on DS-DIGII Prog-

ram). Analizler TPSRW ile yapılıyor. Burada Homo ve Pan genuslarının cranial şekilleri, 

prognatizma dereceleri, basicranial flexion ve pozisyon ile foramen magnum’un oryantasyonu ince-

leniyor [51]. 

Konigsberg ve arkadaşları, adli antropolojide, osteolojik ve dental verileri kullanarak iskelet 

materyalinden kimlik belirliyorlar. İzlenen yol, referans adli dosya örneklerindeki verilerdir. Bu ça-

lışmada, cinsiyet konusunda, 11 craniometrik çeşitlilik tanımlanıyor. Cinsiyet ve biyolojik varyans 

konularında, adli olgu dosyaları ve akademik çalışmalardan oluşan veri bankaları bulunmaktadır. 

Örneğin; Iowa 2000 Census veri bankası Amerika’daki siyah ve beyazlara ait biyolojik çeşitlilik veri-

lerini içerir [52]. 

Ramsthaler ve ekibi, son 40 yılda Almanya (Frankfurt ve Mainz)’da 100’den fazla adli dos-

yada yer alan Kafkas kökenli, yaş ve cinsiyetleri bilinen 98 kafatasına ait verileri, Fordisc ile analiz 

ediliyorlar. Cinsiyet ayrımı % 86-94 oranında doğru sonuç veriyor. Ancak Fordisc’in yazılımı Ame-

rikan Adli Veri Tabanı’na göre olduğundan, Avrupa’ya özgü toplumsal verilerin de eklenmesi güve-

nilirlilik açısından önemlidir [53]. 

Sholts ve beraberindekiler, Santa Barbara Doğa Tarihi Müzesi’ne ait 5 yetişkin kafatasından 

42 homolog noktaya ait kartezyen koordinat verilerini ( Toplam: 11340 / 2x5670) ölçerek, 2 farklı üç 

boyutlu analiz gerçekleştiriyorlar. İlki 3D-dijital gösterge ile temel-model koordinat ölçümü 

(MicroScribe G2 / Immension Corporation ve nokta kordinatları belirlenirken de Three Skull 2.0.77 

Software kullanılarak), dijital görüntüleme tekniği uygulanıyor. Ölçümler Frankfurt Planı’nda ger-

çekleştiriliyor. İkinci olarak da, 3D – lazer tarama tekniği kullanılıyor. Taramada LF (Next Engine – 

Desktop 3D Scanner ve geometrik noktaların belirlenmesinde ise, her bir inch değeri için 75 nokta, 
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16 tarama ( Geometrik morfometri taramaları için, ScanStudio Core 1.7.3 Software) uygulanıyor. 

İstatistik analizde, standart sapma değerinin her bir ölçü için değerlendirildiği linear anlamlılık ve F 

varyans analizleri uygulanıyor. Değerlendirme için FORDISC ve CRANID veri tabanlarından yarar-

lanılıyor. Ancak, her iki çalışma değerlendirmesi çok güvenli olmuyor. Çünkü FORDISC, sadece 

Amerika için geçerli olup sınırlı kullanım sunuyor. CRANID daha güvenli sonuç alma olanağı sunu-

yor, ama uygulama ve ölçümlerin analiz farkı sorun oluşturuyor. Buna göre: 

1. çalışma olan 3D dijital gösterge, sütur gelişimi ve kemik gibi biyolojik ölçüt belirlemelerinde 

kullanılmak üzere; ayrıca Tip1 noktaları için uygun bulunuyor. 

2. çalışma olan 3D-lazer tarama ise, geometrik şekil karakterleri açısından ve Tip3 noktaları için 

uygun sonucunu sunuyor [54]. 

Bastır ve ekibi, modern insana ve Arkaik formlara ait kafatasları arasındaki farkları inceliyor. 

Beyin gelişimi açısından ele alınan incelemede, frontal ve temporal loblar ile mandibula’da 

neurocranial büyüme - gelişme döneminden kaynaklanan gelişim süreçleri araştırılıyor. Bu durumun, 

mandibula’da orta-yüz bölümü değişimi şeklinde, geometrik morfometri analizi yapılıyor. Homo 

sapiens, Homo neandertalensis, Homo heidelbergensis, Pan tragladytos’un kullanıldığı çalışmada, 

fosil hominidler için BT tarayıcı kullanılıyor. Modern insan, arterolateral’de büyük bir fark hesapla-

nıyor. Türler arasında, MCF (Miro Cranid Face)’te temporal lop en iyi craniofacial morfolojik deği-

şim farklarını gösteriyor. Noktalar, GPA ve PCA ile analiz ediliyor. Gözlem içi hesaplamalar için, 

NTYS Spc 2.1 ve morphologica kullanılıyor. Ayrıca modern insana ait mandibula’da 6 noktaya özgü 

analizler TPS (TPS - transformations of 3D surface) ile gerçekleştiriliyor [55]. 

van Cramon-Taubadel ve çalışma grubu, şekil analizi ve doğru tanımlama yapmada kullanılan 

karakterlerde, referans alınan noktaların çok iyi seçilmesi ve analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor. 

Metrik değerlendirmelerin doğru ve güvenilir analiz edilmesi için, sistem içi düzlem ve nokta veri 

girişlerinin hata payı en aza indirilmesi gerektiğini hesaplıyor. Kıvrım şekilli bölge tanımlamalarında, 

eğim açılarının en doğru biçimde yerleştirilmesinin uygunluğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla şeklin 

en doğru tahlili söz konusu oluyor. Böylece, seçilen noktalar ve ölçüm mesafelerinin en doğru bilgiyi 

yansıtması gerektiği vurgulanıyor [56]. 

O’Higgins, yaş ve cinsiyet farkının dikkate alınmadığı 10 gruba ait modern insan (Afrika, Av-

rupa, Kuzey Amerika, Malenezya, Avustralya, Polenezya, Eskimo / Alaska Inupiaq ve Aleutianlar) 

kafataslarını inceliyor. Prucrustes (PCA) testi ile üç boyutlu nokta analizi yapılıyor. Grupiçi ve grup-

lar arası ilişkinin arandığı bu çalışmada, gruplar, yüz şekli açısından istatistiksel olarak ayrılıyorlar. 

Her toplum, metrik ayırıcılıktaki değişim süreci esnasındaki büyüme yönünden özelleşmiş morfolojik 

verilere sahiptir. Yapılan çalışma sonucu, toplam varyansın % 90 oranında doğru ve güvenilir sonuç 

verdiği ortaya koyuluyor. Özellikle Afro-Amerikan, Kafkas ve Kuzey Amerikan Yerlileri için bu 
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oran % 91,88 - % 97 olarak hesaplanıyor. Bu çalışma, adli kimliklendirmeye olan katkısından dolayı 

önemli bir örnek olma özelliği gösterir [57]. 

Eliot ve Collard’ın Fordisc uygulaması yaptıkları çalışmalarında, 10 kadın ve 10 erkek kafata-

sını [Avrupa (Berg), Amerika (Santa Cruz), Asya (Japon - Hokkaido), Avustralya - Pasifik 

(Tazmanya) ve Afrika (Zulu)] kullanıyorlar. 56 çeşitliliğin sorgulandığı çalışmada, Fordisc uygulanı-

yor. Fordisc’te, posterior olasılık ve tipik olasılık değerlerinin varyans farklılıklarına göre, güvenilir-

lik yüzdesi değerleri ve buna bağlı gelişen doğru sonuçlar analiz ediliyor. Posterior olasılığın 0,5’ten 

ve tipik olasılık değerinin de, 0.01’den büyük olması halinde, Fordisc’te %85 oranında doğru tür / 

biyolojik çeşitlilik ayrımı yapıldığı belirleniyor [58]. 

Franklin ve arkadaşları, araştırmalarında 12 Afrikalı modern insan topluluğuna ait [Bantu dili 

konuşan ve çok az da olsa, Khoisan dili konuşan (Khoikhoi ve San)] 298 erkek kafatası üzerinde, 

morfolojik benzerlik ve farklılıkları inceliyorlar. 96 noktadan alınan üç boyutlu koordinat değerleri-

nin şekil analizleri, software mrphologica’da TPS testiyle uygulanıyor. Cluster ile test edilen değer-

ler, gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde de, Procrustes testi ile hesaplanıyor. Güney toplumları, 

özellikle Xhosa, Güney Sotho ve Zulu, karakteristik olarak çok brakisefalik ve daha az prognatik 

bulunuyor. Buradan elde edilen sonuca göre, Khoisan ve Bantu dillerini konuşan toplumların, morfo-

lojik olarak ayırt edilebildikleri görülüyor [59]. 

Franklin ve ekibi, bir diğer çalışmalarında, 18 Afrikalı modern insan toplumuna ait 377 erkek 

kafatasından (Üst-Sahran Afrikalı topluluk) üç boyutlu koordinatları alınan 96 noktayı inceliyor. 

Procrustes-temelli metod ile analizleri uygulanıyor. PCA ve Cluster testlerine göre, dikkatlice belir-

lenen topluluklarda üç boyutlu modellerden yararlanılarak, farklılıklar sunuluyor. Diğer bir ifadeyle, 

biçim farklılıkları için, üç boyutlu modeller kullanılıyor. Buna göre, Pigme örneği karakteristik ola-

rak küçük boyutlu prognatizma sergiliyor. Ancak Bateke, hemen komşusu olmasına rağmen, Pigme-

ler’den daha düşük pragnat çıkıyor. Aynı şekilde San ve Khaikhoi topluluklarında da küçük boyutlu 

cranialar belirleniyor [60]. 

Yine aynı ekip, yapmış oldukları son çalışmayı, kontrol amacıyla tekrar ediyorlar ve aynı so-

nuçlara varıyorlar. Biçim ve boyut analizinin yapıldığı kontrol çalışmasında, biçimsel farklılıklar 

sorgulanıyor. Karşılıklı çeşitlenme ve grup içi sınıflamalar yapılıyor (Multivariate discriminant 

analysis). Fenotipik çeşitlilik araştırması (Homogenetik varyans testi) uygulanıyor. Güney Afrika 

toplulukları için, grupiçi ve gruplar arası benzerlik ilişkisi ile yakın komşuluk benzerliklerine cluster 

testleri ile bakılıyor. Tekrarlanabilirlik ve standart sapma hataları kontrol ediliyor [61]. 

Gren ve Curnoe, Güneydoğu Asya ( Çin, Japonya ve Tayland) toplumlarına ait 89 erkek ve 55 

kadın craniasından, 35 lateral ve orta hat noktasına ait üç boyutlu koordinat ölçümü alıyorlar. Şekil 

analizi için, Software Morphologica ile PCA ve TPS testleri kullanılıyor. Orta değerde boyut ve bi-
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çim açısından yapılan anlamlılık testi, oldukça yüksek, % 86,8 oranında, istatistiksel anlamda doğru-

luk sunuyor [62]. 

 Demayo ve araştırma grubu, ikizlerde yüz şekli çalışıyor. 60 çift ikize ait yüz morfolojisinin 

incelendiği çalışmada, dijital kamera ile çekilen fotoğraf kullanılıyor. 39 noktadan yapılan analiz, 

Şizofren (craniofacial) yüz şeklinin üç boyutlu morfometrik çalışmasında,  TPS (TPS Software / TPS 

Rewl, 3X Digitization TPSDig2 Software) uygulanıyor. İmaj analizi için, PCA’ya başvuruluyor. Şe-

kil çeşitliliğinin belirlenmesi ve korelasyon analizinde, PAST 1.92 Software kullanılıyor. Buna göre, 

pozitif korelasyon değerleri (r) ve olasılık değeri (p< 0,05) istatistiksel anlamlı bulunuyor. Yüz şekli-

nin kalıtımı açısından, 1. ve 2. grup ikizler arasında, noktaların doğrusal ilişkileri anlamlı sonuçlanı-

yor. Yüz şeklinin kalıtsallığı için, iki grup arasındaki ilişki, yüksek derecede doğrusal anlamlılıkta 

istatistiksel sonuçlar veriyor [63]. 

  Ross ve arladaşları, W.M. Bass III Donated ve Tennessee Üniversitesi Adli Bilimler Koleksi-

yonu’ndan 19 Amerikalı Siyah ve 19 Amerikalı Beyaz erkeğe ait kafatasına ait 14 homolog noktadan 

(6 orta hat noktası ve 4 yan nokta), üç boyutlu dijital 36 ölçü alıyorlar. Ölçü değerleri, GLS çakıştır-

ma yöntemiyle (GRNFND, D.Slice’ın programı) analiz ediliyor. İstatistik hesaplamalar, öklid bağ-

lantılı Mahalanobis D
2
 (Generalized Distance) ve SAS Package ile yapılıyor. 1975’te R. Benfer tara-

fından yapılan ilk tetkike göre, yeni analizler tam denklik sunuyor. Çakıştırma yöntemiyle uygulanan 

üç boyutlu analiz, siyahlarda % 76,9 ve beyazlarda % 89,9 değerinde doğru sınıflama sunarken, genel 

durum % 84,2 olarak belirleniyor. Geleneksel yöntemdeki anlamlılık testi değerlerine göre, bu durum 

beyazlarda % 73,7 ve siyahlarda % 84,2 ile genel güvenilirlik değeri % 78,9 şeklinde bulunuyor [64]. 

Ubelaker ve ekibi, 2002’de Akdeniz alt grubuna dâhil İspanya’ya ait veriler için tam bir değer-

lendirme yapmaya çalışıyor. Bu verilerde, daha önceki çalışmalarda, açıkça coğrafik ve atasal bir 

birliktelik kurulamıyor, sınıflama yapılamıyordu. Howells Koleksiyonu Veri Bankası, 21 farklı grup 

ve 15 ülkeye ait verilerin bulunduğu bir merkezdir. Bu çalışmada 16 - 17. yy’a ait Madrid -

İspanya’da bulunan 58 erkek ve 37 kadın kafatasına ait 20 ölçü alınıp Forendisc 2.0 ile analiz gerçek-

leştiriliyor. Fordisc 2.0 ile oluşturulan Amerikan Adli Veri Bankası ve Howells Veri Bankası’nda 

ayrı değerlendirilen sonuçlara göre, veri tabanında yer alan verilerin sınırlamasında eksik ve farklı 

sonuçlar görülüyor. Fordisc’e göre topluluk % 95 oranında tanımlanıyor (% 44 Beyaz, % 35 Siyah, 

% 9 Hispanik, % 4 Japon, % 4 Amerikan Yerlisi ve 3 birey de Çin - Vietnamlı olarak belirleniyor) ve 

bu değerler her iki veri bankasında da farklı yüzde oranları hesap ediyorlar. Howell’e göre, % 52 

kadın ve % 48 erkek; Adli Veri Bankası (Forensic Data Bank)’a göre ise, % 57 kadın ve % 43 erkek 

sonucu bulunuyor [65]. 
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 Spradley ve Jantz’a göre, kafatası ikincil ayırıcı olarak cinsiyet belirlemede kullanılan temel 

bir ölçüt olarak bulunuyor. Cranial ve postcranial veriler birlikte kullanıldığında, cinsiyete bağlı 

kimliklendirme % 94’ün üzerinde bir güvenilirlik söz konusudur. Ayrıca boyut analizi için, kafatası 

tek başına % 88-90 oranında bir doğruluk sonucu verir. Bu çalışmada Adli Antropoloji Veri Banka-

sı’nda yer alan 18 yaş ve üstü bireylere ait 24 crania, 10 mandibula ve 44 postcranial kemikten alı-

nan ölçüler, ANOVA (Varyans Analizi) PROC GLM’de ve görüntülemede de SAS 9.1.3 kullanıla-

rak, üç boyutlu test ediliyor. Fisher’in doğrusal anlamlılık fonksiyon analiziyle istatistik anlamlılığı 

sorgulanan veriler, tek başına kafatasından (mandibula dâhil) yapılan cinsiyet tayininde, % 90’ı aşan 

doğrulukta bir eşleşme sunuyor [66]. 

Perez, Güney Amerika’da toplum içi kafatası deformasyonunun sorgulandığı, cluster grupiçi 

analiziyle istatistiksel anlamlılıkta değerlendirme yaptığı TPS uygulamalı çalışmasında, Güney Ame-

rika’nın kuzeybatı, merkez ve güney bölgelerindeki kafatası verilerini, üç boyutlu olacak şekilde kar-

şılaştırıp deformasyon derecelerine bakıyor. Bölgesel belirlemenin benzediği ve bu bölgeler arasın-

daki farkın çok büyük değerde olmadığı hesaplanıyor. Ayrıca çoklu istatistiksel testlerle yüksek 

oranda anlamlılık bulunuyor [67]. 

Bookstein ve çalışma ekibinin, kafatasında orta hatta görülen ontojeni ve evrimsel değişimlerin 

incelenmesi amacıyla uygulanan çalışmalarında, 38 crania kullanılıyor (20 modern insan, 14 yetişkin 

olmayan Homo sapiens ve 4 Arkaik Homo kafatası). BT taraması yapılan türlere ait kafataslarından 

84 nokta ve orta hat üzerinde yer alan doğrusal nokta, Procrustes-2 şekil koordinat testi ile 

analizleniyor. Singular warps yöntemi kullanılan geometrik analiz sonuçlarına göre, türler arasındaki 

korelasyonlara ilişkin, yetişkin olmayan formların oranı, diğerlerinden yüksek değerde bulunuyor. 

Evrimsel açıdan kimliklendirme yapmaya yeterli olmamakla birlikte, Homo sapiens’ler arasında, 

cranial yapı ve yüz şekli açısından, bölgesel biçimde ontojenik ko-varyansın üzerinde ve sıklıkta aynı 

olma durumu sergileniyor. Yüz uzunluğu da, her iki grup için benzerlik gösteriyor. Bu benzerlik, 

yüksek oranda belirleniyor [68]. 

Turan – Özdemir ve ekibinin çalışmasında, genetik çeşitlilik arasındaki corpul callosun (cc) fark-

lılıklarının belirlenmesi amacıyla, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü’nde, Tem-

muz-1998 / Ağustos-1999 dönemi arasında, 45 erkek (43, 11-16, 27 yaş aralığında) ve 48 kadın (37, 

04-14, 26 yaş aralığında) bireye ait kafatası örneklerinin MRI tarama görüntüleri kullanılıyor. EDMA 

(Euclidean Distance Matrix Analysis) ve TPS testleri yapılan iki boyutlu radyografik görüntülerin 

verilerine ait sonuçlar ve t- testi uygulamalarına göre, varyasyon açısından erkeklerde corpus 

callosum’un şekli daha büyük bulunuyor. Her iki cinsiyet için de, corpus callosum’un deformasyonu, 

posterior yön lehinde hesaplanıyor [69]. 
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Bastır ve arkadaşları, iki boyutlu GM ve PLS (Partial Least Squares Analysis) analizleriyle 

lateral ve frontal X-Ray görüntüleri alınan 41 erkek ve kadın bireye ait yetişkin Japon kafatasından, 

“balon model” (Enlow’un morfolojik belirlemesi) kafatası formu araştırması yapıyorlar. Çalışmaya 

göre, facial varyasyon yüksek sonuç veriyor. Kafatasında görülen kubbe yapı ve basicranial fleksür, 

PLS analiziyle istatistiksel anlamlılıkta doğru bulunuyor [70]. 

Rosas ve Bastır’a göre, morfolojik açıdan facial ve lateral basicrania ( anterior ve middle cranial 

fossae) ilişki araştırılıyor. 143 insana ait kafatasından (45 Japon, 65 Avrupalı ve 34 Afrikalı) lateral 

radyografik iki boyutlu geometrik ve PLS testleri uygulanıyor. Yaygın yüz şekilleri açısından gruplar 

arası istatistik anlamlılıkta bir ilişki kurulamıyor. Ancak lateral basicranium’da, orta hatta görülen 

yüz çeşitliliği bakımından, kaide’de görülme oranından yüksek bir istatistiksel anlamlılıkla ilişkilen-

diriliyor [71]. 

Weisensee ve Jantz’ın yapmış olduğu çalışmada, Yeni Lizbon Koleksiyonu’na ait Portekiz kafa-

tasları, üç boyutlu GM yöntemi kullanılarak analiz ediliyor. Bu çalışmada, ölüm ve doğum oranları-

nın önemli birer faktör olduğu belirtiliyor. 1806 - 1954 doğumlu bireylere ait veriler inceleniyor. 

Yaklaşık 150 yıllık süreçte toplum içi gelişimlere bağlı olarak ölüm - doğum oranları ve neden oldu-

ğu seküler değişimler, morfolojik gelişimler açısından ele alınıyor. Alometrik açıdan değişimin nede-

ni olan faktörler reddediliyor. Temporal değişim ve boyut arasında bir birlik bulunamıyor. Çocukluk 

dönemi hastalık ve ölümleri, değişimin önemli bir göstergesi olarak belirleniyor [72]. 

Schӕfer ve Bookstein’a göre, doğrusal ve düzensiz asimetri analizleri, GPA ve PCA uygulanarak 

test ediliyor. Şekiller TPS ile görüntüleniyor. Morfolojik plastik yapılanma (plastisite) ve fenotipik 

çeşitlilik ele alınıyor. Herbir cinsiyetteki morfoloji ve asimetri değerleri belirlenip, uygunluk tartış-

ması yapılıyor. Bu çalışmalarla elde edilen deneysel verilerin tip verilerinin analizi açısından örnek 

olmaları gerektiği vurgulanıyor [73]. 

Bytheway ve Ross’un bir geometrik morfometri çalışmasında, 200 Afro-Amerikan ve Avro-

Amerikalı erkek ve kadın, yetişkin insana ait insan iskeleti açısından en iyi cinsiyet belirleme kanıtı 

olan os coxae (% 99,8 doğrulukta) üzerindeki 36 noktadan dijital göstergeyle alınan ölçüler, 

MANCOVA analiziyle test ediliyor. Cinsiyet ayrımı, Avro-Amerikalılar için her iki cinsiyette de, % 

98 oranında; Afro-Amerikalı erkekler için % 100 ve kadınlar için de % 98 oranında istatistiksel an-

lamlılıkta bulunuyor [74]. 

Turan - Özdemir ve arkadaşlarının, populasyon içi çeşitliliğin araştırıldığı bir çalışmalarında, Geç 

Bizans dönemi ile Modern Türk toplumuna ait 21 örnekte, 11 erkek kafatası şekil farklılıkları araştırı-

lıyor. Cranial biçim çeşitliliği için, iki boyutlu dijital fotogrametri ve analiz için de GPA, Hiyerarşik 

Cluster (Hierarchial clustring / Clustan Graphics 8.00) ve TPS (TpsSmall 1.20 software) testleri yapı-

lıyor. Frontal görünümde, önden 21 antropometrik nokta ölçülüyor. Lateral görünümde ise, yandan 
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13 antropometrik noktadan ölçü alınıyor. Görüntü analizi için TPSDIG 2.04 software kullanılıyor. 

Yapılan istatistiksel sonuçlandırmalarda, Bizans dönemi ile modern dönem kafatasları arasında, her 

iki yön açısından da herhangi bir deformasyon farkı bulunamıyor [75]. 

Ercan ve ekibi, Uludağ Üniversitesi Anatomi Kürsüsü’nde yapılan bir araştırmada, canlı genç ye-

tişkin 321 bireye (17 - 23 yaş arasındaki 171 erkek ve 150 kadın) ait fotoğraf görüntülerinden, yüz 

asimetrisine bakıyorlar. 5.1 megapiksel dijital kamera (2 m. uzaklıktan) ile alınan fotoğraf görüntüleri 

TPSDIG 2.04 software dijital görüntülemeyle test yapılıyor. 42 (10 orta hat noktası ve 16 lateral nok-

ta) analiz ediliyor. MAA (Morfometrik asimetri analizi) testi ile boyut, lokasyon ve oryantasyon de-

ğerleri belirleniyor. EDMA Software ile şekil asimetrisi hesaplanıyor. Gruptaki doğrusal asimetri, % 

86’ya % 14 oranında, sol taraf lehinde hesaplanıyor. Kadınlarda, en yüksek zygion’da (% 24) anlam-

lılık gösteriyor. Bu değer erkeklerde, zygion bölgesinde % 56 ile daha baskın olarak açıklanıyor [76]. 

Özer ve grubu, Geç Osmanlı dönemine ait 108 (56 erkek ve 52 kadın) kafatasından, önden 20 ve 

yandan 10 olacak şekilde 30 adet anatomik nokta belirleyip kafataslarının genel şekillerini 

analizliyorlar. Verilerin çakıştırılmasında GPA ve Morpheus programları kullanılıyor. Çakıştırma 

için MANOVA analizi uygulanıyor. TPS ile de gruplar arası farklılıklar ortaya koyuluyor. Erkek ve 

kadın örnekler arasındaki farklılık açısından istatistiksel bir anlamlılık bulunamıyor. Buna karşılık, 

resim programı yardımıyla oluşturulan grafiklerde yandan ve önden görünümlerde, cinsiyetler ara-

sındaki farklar daha belirgin görüntüleniyor [77]. 
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2.4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Cinsiyet Belirlemeleri ve 

Kullanımına İlişkin Yasa Maddeleri    
 

Adli antropolojinin temel konusu, insana ait bulgulardan kimlik belirlemesi yapmaktır. Özel-

likle insan iskelet kalıntıları analiz edilerek, bireye ait yaş, cinsiyet, biyolojik köken ve varsa, patolo-

ji, anomali veya yapılan iş/eylem gibi tanımlamayı kolaylaştırabilecek bir ayırıcı kullanılarak, eldeki 

bulguya ait kimliklendirme yapılır [21,78,79]. 1086 sayılı HUMK (Hukuk Muhakemeleri Kanu-

nu)’nun 275. maddesi uyarınca; mahkeme tarafından bilirkişi görevlendirilmesi suretiyle, dava konu-

su hususların açıklığa kavuşturulması mümkün olmaktadır. 06/01/1982 tarih ve 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesine göre, bilirkişi incelemesi yapılmaktadır. Bilirkişiye, 

CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) madde 64/5 ve HUMK madde 276/4’e göre yemin verdirilerek, 

tarafsız ve dürüst olmak koşuluyla uzmanlık alanı çerçevesinde görev yaptırılır. 04/11/1981 tarih ve 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesi gereği, üniversite çalışanları resmi bilirkişilerdir 

[18]. Cesetten kimlik belirlenmesinin zor olduğu durumlarda (Örneğin; toplu ölümler, doğal afet son-

rası kayıplar, toplu mezarlar, savaş suçları, … gibi iskelet kimliklendirmesi yapılmaktadır [9,21]. 

TCK (Türk Ceza Kanunu) madde 77’de insanlığa karşı işlenen suçların, zaman aşımına uğramaksı-

zın, incelenmesi gerektiği belirtilir [18]. Başta savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar olmak 

üzere, usule aykırı ölü gömülmesi; ki TCK madde 196 uyarınca, ölü gömümü mezarlık dışında ger-

çekleştirilemez ve UHK (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu) madde 211’e göre, mezarlık alanlar dışındaki 

yerlere ölü gömülmesi yasaktır, gibi durumlarda, çürümüş haldeki ceset veya kemikler incelenmelidir 

[16,79]. Toplumsal anlamda, ölü defin işlemleri belirli kurallara uygun olarak uygulanır ve haklı bir 

gerekçe olmadan çıkartılması mümkün olmaz. Feth-i kabir uygulaması gereken durumlar, ancak bir 

mahkeme kararı ile mümkündür. Bu gibi olgularda, genel prosedür gereği, çürümüş ceset veya iskelet 

bulgularda yaş ve cinsiyet kimliklendirmeleri yapılır [18,21,79].  
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Anayasamız’da bu konuyla ilgili hukuki ve cezai maddeler ve kapsamları şu şekildedir: 

 

* 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı TCK’daki maddeler [ 80]; 

 

(II. Kitap - Özel Hükümler - Uluslararası Suçlar)                       

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar 

 madde 76  Soykırım 

madde 77  İnsanlığa karşı suçlar 

madde 79  Göçmen kaçakçılığı 

madde 80  İnsan ticareti (Değişiklik: 19/12/2006 – 5560/3. madde) 

Hayata karşı suçlar 

madde 82  Nitelikli haller 

madde 90  İnsan üzerinde deney 

madde 94  İşkence 

madde 96  Eziyet 

madde 98  Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 

 

* 04/12/2004 tarih ve 5271 sayılı TCK’daki maddeler [81]; 

 

madde 81  Fizik kimliğin tespiti 

madde 86  Ölü kimliği 

madde 196  Usulsüz ölü gömme 

 

 Adli bilimlerde yaş belirlemeleri, özellikle canlı bireylerde, cezai ve hukuki anlamda çok 

önemli bir konudur. Yaş belirlenmesi sırasında izlenen yaygın yöntem, kemik ve diş gelişiminin açık-

lanması şeklinde olur; ki bu durum, cinsiyetler arasında farklılık gösteren büyüme - gelişme normla-

rının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Mağdur veya sanığın yaşının belirlenmesinde, cinsiyet 

ölçütü de önemli rol oynar. Bu durumda, avukatlar ve dolayısıyla mahkeme, ilgili yetki gereğince, 

bilirkişilik hizmeti verilerek aydınlatılır [82,83,84,85,86]. Hukuki ehliyet açısından, özellikle 8, 11, 

12, 15, 18, 21 ve 24 yaşları büyük önem teşkil etmektedir [82,83,87]. Anayasa’da belirlenmesi gere-

ken ve sorgulanan bu yaşlar, mağdur veya sanığın cezai ehliyetlendirilmesi için önemlidir. Örneğin; 

çocukların sıklıkla 14 yaş civarında mala yönelik (hırsızlık) suçta profesyonelleştiği ve bu gibi suç-

larda erkek çocuklar lehinde bir artış olduğu belirlenmiştir [84,86]. Ayrıca çocuk istismarı gibi olgu 

sunumları açısından, suçun tanımlanmasına ve cezalandırılmasına ilişkin süreçte, kimlik belirlenme-

sine yönelik bir uygulama istenebilir. Bu konuda önemli olan unsur yaş olmakla beraber, büyüme - 

gelişme farklılığının belirlenmesi amacıyla, cinsiyet ayrımı da dikkate alınmalıdır [18,87]. Anayasa-

mız’da cinsiyet ölçütünün etkilediği yaş durumu ile ilgili maddeler şu şekildedir: 
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* 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı TCK’daki maddeler [80]; 

 

madde 6/b  Tanım 

madde 31  Yaş küçüklüğü (Değişiklik: 08/07/2005 - 5377/5. madde) 

madde 52  Hapis cezasının ertelenmesi 

madde 56  Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 

madde 58  Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlar 

madde 66/2  Dava zaman aşımı (Değişiklik: 08/07/2005 – 5377/8. madde)  

madde 68/2  Ceza zaman aşımı 

madde 102  Cinsel saldırı 

madde 103  Çocukların cinsel istismarı 

madde 104  Reşit olmayanla cinsel ilişki 

madde 105  Cinsel taciz 

madde 109  Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 

madde 190 – 191  Kamu sağlığına karşı suçlar 

madde 225  Genel ahlaka karşı suçlar 

madde 226  Müstehcenlik 

madde 227  Fuhuş 

madde 228  Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 

madde 229  Dilencilik 

madde 230  Dinsel tören 

madde 234  Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 

 

* 04/12/2004 tarih ve 5271 sayılı TCK’daki maddeler [81]; 

 

madde 45  Tanıklıktan çekilme 

madde 50  Yemin verilmeyen tanıklar  

madde 90  Yakalanma ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 

madde 150  Müdafiin görevlendirilmesi 
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* 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı TMK (Türk Medeni Kanunu)’daki maddeler [88]; 

 

(II. kısım, Tüzel Kişiler, I. bölüm)  

madde 11  Ergenlik yaşı 18 yaşında başlar. 

madde 40  Cinsiyet değişikliğinde düzeltme 

madde 46  Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi  

madde 47/B  Hak ehliyeti 

madde 124  Evlenme yaşı (17 olmalıdır.) 

madde 129, 131  Evlenme engelleri 

 madde 404/A  Vesayeti gerektiren haller – Küçüklük 

  

 Bu maddelerin yanı sıra, 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk koruma kanunu kapsamın-

daki tüm hükümler yerine getirilmelidir [89]. Ayrıca 1412 sayılı CMUK (Ceza Muhakemeleri Usul 

Kanunu) madde 218/2’de yer alan ceza mahkemelerinin ek yetkisi gereği, suçun ispatı, ceza mahke-

melerinden başka bir mahkemenin görev yetkisinde bulunan bir başka sorunun çözümüne bağlı ise, 

ceza mahkemesi nispi yargılama veya görevli bulunan mahkemede dava açılması ya da açılan dava-

nın sonuçlanması amacıyla bekletici bir sorun oluşturur. Bu durumun en önemli örneği, Anayasa’ya 

aykırılık iddiasıdır. Böyle bir durumda, Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekleme zorunluluğu do-

ğar. Ancak mahkemenin nispi yargılamayı zorunlu kıldığı hallerde, mahkeme tarafından bekletme 

yapılamaz. Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri açısından ihtilaflı 

olduğu hallerde, ceza mahkemesi tarafından ilgili yasa usulünce sorun çözülür. Burada önemli olan, 

ilgili sorunun kovuşturma evresinde ortaya çıkmasıdır. Soruşturma aşamasında ortaya çıkması halin-

de, önce hukuk mahkemesinden yaş düzenlenmesi istenir; daha sonra da, ceza mahkemesi hükmünce 

ceza davası açılır. [90]. Anayasa’da, mağdur ve sanığa ait üzerinde en çok durulan yaş ölçütleri belir-

lenmiştir [86]. 
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3. MATERYAL VE METOD 

3.1. MATERYAL 

 Tez çalışmasında kullanılan kafatasları, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim 

Dalı (N = 19) ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı (N = 5) labo-

ratuarlarında ders materyali olarak kullanılan malzemelerdir. Ölçümleri yapılan 24 adet kafatası, 

mandibula olmaksızın incelemeye tabii tutulmuştur. Bu durumun başlıca sebebi, uygulanan Cr6bInd 

yönteminde sadece kafatasının kullanılıyor olmasıdır. 

 Bu malzemeler, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulu kararı uyarınca, ilgili bölümlerin 

başkanlıklarına bir dilekçe ile başvurulup anabilim dallarının Genel Kurul kararları gereğince uygun 

görülen günlerde ve ilgili anabilim dalları laboratuvarlarında, Ocak – 2012 döneminde gerçekleşti-

rilmiştir. Tez çalışmasında yer alan kafatasları, Şekil 2’de belirtilmiştir.    

 

 

 
Şekil 2. Tez çalışmasında kullanılan kafatasları. 
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 Analiz edilen kafatasları, modern Türk toplumuna ait kadavralardan elde edilmiş iskeletlerin 

birer parçasıdır. Bu nedenle temizlenip verniklenme işleminden geçirilmiş halde bulunurlar. Ders 

malzemesi olmalarından dolayı, çeşitli şekillerde diseksiyona uğramışlardır. Kesilmiş olan bölgelerde 

bulunan noktalardan ölçüm alınamamıştır. Bu nedenle, tez çalışmamızda kullanılmak üzere, tam hal-

de bulunan cranium’lar analiz edilmek için seçilmiştir. Haklarında herhangi bir kimlik bilgisi bulun-

mayan kafataslarının genel morfolojik özellikleri, temelde kadavralardan elde edilmiş olmalarının 

yanı sıra, hepsinin de erişkin bireylere ait bulunmalarıdır. Görsel bulgulara dayanarak, sütur kaynaş-

malarının hemen hemen tamamlanmış olduğu, diş sürümlerinin ilerlemiş ve hatta pek çok dişte 

premortem kayıpların görüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle basilar sütur, hepsinde de kapanmış ve 

bazı örneklerde ileri derecede kaynaşmış haldedir. Buradan da yola çıkarak, ilgili malzemelerin ye-

tişkin bireylere ait olduğu, gözleme dayalı morfolojik veriler ışığında belirlenmiştir. Bu örnekler için, 

daha önceki dönemlere ait yaş, cinsiyet veya biyolojik çeşitlilik gibi bir belirleme çalışması yapıl-

mamıştır. Bundan dolayı kullanılan kafatasları, “bilinmeyen” olarak ele alınıp analiz edilmiştir.  

 

3.2. METOD 

 Adli antropoloji alanında uygulanan başlıca kafatası kimliklendirme yöntemi, başta cranial 

indis olmak üzere,  çeşitli analizlerin hesaplanması ve sonuçların katologlardan taranması şeklinde 

gerçekleştirilir [9]. Raporlama yapılmadan önce, diğer iskelet bulgularıyla, özellikle pelvis ve uzun 

kemiklerden elde edilen bilgilerle, desteklenip güvenilirliği arttırılır [91]. Ancak doğruluk oranı % 

71-90 gibi çok sınırlı bir değerde olan bu uygulama, ilerlemiş teknolojik gelişmelerin yanı sıra, pratik 

olmaktan da çok uzaktır [91,92].   

 Günümüzde, manuel veya dijital olarak uygulanabilen ölçümlere dayanan ve kendi yazılım 

programları içindeki istatistiksel anlamlılıkta analizler yapabilen yöntemlerden biri de, CRANID ana-

liz tekniğidir [12,93,94].  

 

3.2.1. Tanım: CR6bIND 

 İnsan adaptasyonu ve kimliklendirme alanlarında uzman olan antropolog Prof. Dr. Richard 

WRIGHT, Ph.D. tarafından 1992 yılında oluşturulan CRANID yöntemi, bugün geliştirilmiş haldeki 

6. versiyonuyla hem adli bilimlerde bilinmeyen ve yalnız kafatası bulgusuna sahip adli olaylarda, 

hem de evrim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan morfolojik bir şekil ve boyut analiz tekniğidir 

[12,95]. Üç boyutlu osteometrik verilerin manuel olarak (el ile) ölçülüp hesaplanması sonucu, kendi 

yazılım programında yapmış olduğu istatistik analizlerle, hem yaş ve cinsiyet gibi kimlik bilgilerini, 



27 

 

 

hem de en yakın topluma olan benzerlik analizi sayesinde de, incelenen örneğin biyolojik varyans 

bilgisini sunmaktadır [12,96]. 

 Cranid yönteminde yapılan istatistik hesaplamalar, bugüne kadar uygulanmış ve doğruluğu ka-

nıtlanmış verilerin bulunduğu ana bir veri bankasından sorgulanmaktadır. Bu veri bankasında yer 

alan bulgular, Howell ve Sholhaven Koleksiyonları’na ait cranium verileridir. Ayrıca 1991 ve 2010 

yılları arasında, Prof. Wright tarafından ölçülen cranial ölçü değerleri de, veri bankasına eklenmiştir 

(Bakınız Şekil 3). Veri tabanından sorgulanan bilinmeyen bir örneğe ait cinsiyet kimliklendirme ana-

lizi ve bu durumun güvenilirliği % 100 orannda bir doğruluğa sahiptir. Ancak bu değer, profil belir-

lemede daha farklı sonuçlara işaret eder. Örneğin; İngilizler için yapılan bir profillemedeki doğruluk 

oranı % 68.2 iken; bu değer Kafkas, Sarı ve Kuzey Siyahları için % 89 oranında yükselir. Bu durum, 

veri tabanında sorgulanan örneklerin az ya da çok olmasına ve gruplar arasındaki benzerliğe bağlı 

değişir [12,96,97].  

 

 
Şekil 3. Howell ve Wright verilerinin dağılım haritası [12] . 

 

Standart olmayan tekrarlara sahip, derinlik algısının da eklenmesiyle üç boyutlu olarak ölçüm 

yapılan 29 ölçü değerinin analiz edildiği ve çeşitlenmeleri ile gruplara ayrılıp istatistiksel anlamlılıkta 

değerlendirilen 74 ayrı topluluğa ait kafatası dağılımı, Tablo 3’te görülmektedir. Yöntemin içinde 

analiz edilip raporlanan veriler, her bir örnek için uygun yaş, cinsiyet ve ağırlıklı skor belirtimi ile en 

yakın biyolojik çeşitlilikteki benzer grup tahminlerini, derecesi en yakından azalana doğru olacak 

şekilde analiz edip sunmaktadır. Cinsiyet belirlemesi tam olacak şekilde analiz edilmektedir 

[10,12,97].   

 Cranid yönteminin 6. versiyonunun adli antropolojide cinsiyet kimliğinin belirlenmesi için 

geliştirilmiş bir alt modeli olan Cr6bInd tekniğinin [12] uygulandığı tez çalışmamızda, belirlenmiş 

noktalar ve bu noktalar kullanılarak alınan ölçüler, ilgili aletlerle yapılmıştır. Ayrıca her bir örneğin 

en yakın benzerlikteki profilleri de olasılıklarıyla birlikte belirlenmiştir. 
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Tablo 3. R. Wright (Ph.D.)’ın Cranid6 veri koleksiyonunu oluşturan topluluklar [12].  

 
Norse, 

 Norveç 

Kadın 55 

Filipinler 

Kadın - 

Erkek 55 Erkek 50 

Zalavar,  

Macaristan 

Kadın 45 Guam,  

Son Periyod 

Kadın 27 

Erkek 53 Erkek 30 

Berg,  

Avusturya 

Kadın 53 Dyn,  

Mısır 

Kadın 53 

Erkek 56 Erkek 58 

Teita,  

Doğu Afrika 

Kadın 50 Bushman, 

 Afrika 

Kadın 49 

Erkek 33 Erkek 41 

Dogon,  

Batı Afrika 

Kadın 52 

Andaman Adası 

Kadın 35 

Erkek 47 Erkek 35 

Zulu,  

Güney Afrika 

Kadın 46 Hokkaido (Aynu),  

Japonya 

Kadın 38 

Erkek 55 Erkek 48 

Güney Avustralya 

Kadın 49 Buriat,  

Siberya 

Kadın 54 

Erkek 52 Erkek 55 

Tasmanya 

Kadın 42 Eskimo, 

Grönland 

Kadın 55 

Erkek 45 Erkek 53 

Tolai,  

Yeni Britanya 

Kadın 54 Anyang,  

Çin 

Kadın - 

Erkek 56 Erkek 42 

Mokapu, 

 Hawaii 

Kadın 49 Maori,  

Yeni Zellanda 

Kadın  - 

Erkek 51 Erkek 20 

Easter Adası 

Kadın 37 

Hindistan 

Kadın 23 

Erkek 49 Erkek 25 

Moriori,  

Çat Adası 

Kadın 51 

Poundbury & Rom, İngiltere 

Kadın 21 

Erkek 57 Erkek 28 

Arikara,  

Dakota 

Kadın 27 Lachish, 

 Batı Asya 

Kadın 20 

Erkek 42 Erkek 30 

San Cruz Adası,  

Kaliforniya 

Kadın 51 Londra,  

İngiltere 

Kadın 49 

Erkek 51 Erkek 52 

Youyos,  

Peru 

Kadın 55 

Patagonya 

Kadın 35 

Erkek 55 Erkek 33 

Hokkaido, 

 Kuzey Japonya 

Kadın 32 

İtalya 

Kadın 35 

Erkek 55 Erkek 63 

Kyushu,  

Güney Japonya  

Kadın 41 

Penjap Adası 

Kadın 36 

Erkek 50 Erkek 50 

Hainan, 

Çin 

Kadın 38 Neol,  

Danimarka 

Kadın 17 

Erkek 45 Erkek 50 

Atayal,  

Tayvan 

Kadın 18 Sidney,  

Avustralya 

Kadın 22 

Erkek 29 Erkek 20 

Beduin,  

Batı Asya Kadın&Erkek 30 Toplam 

  

3163 cranium 
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3.2.2. Ölçüler ve Aletler 

 Tez çalışmamıza hazırlık amacıyla Ekim – 2011 döneminde yapılan alıştırma uygulamasında 

kullanılan aletler ve kafatasları, Şekil 4’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 4. Tez çalışması için yapılan hazırlık uygulamasında kullanılan aletler. 

 

3.2.2.1. Cranial Noktalar (Landmarks) 

 Tez çalışmasında uygulanan Cr6bInd yönteminde kullanılan anatomik noktaların yer aldığı 

görseller, Şekil 5’te belirtilmiştir [12].  

 

*  Bu yöntemde, 29 ölçüm için kullanılan cranial noktalar şunlardır [9,12,20,94,98,99,100]:  

 

Asterion (ast) 

Cranium üzerinde os temporale, os parietale ve os occipitale’nin birleştiği yerde bulunan noktadır. 

Süturların kesişme noktası dikkate alınır. 

 

Auriculare (aur) 

Processus zygomaticus’un os temporale boyunca uzanıp bittiği bölgede, dışarıya doğru çıkıntı yap-

mış olduğu noktada yer alır.  

 

Basion (bas) 

Foramen magnum’un anterior kenarının orta noktasıdır. 

 

Bregma (brg) 

Orta hat üzerinde, sutura coronalis ve sutura sagittalis’in kesiştiği noktadır. 
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Dacryon (dac) 

Os frontale üzerinde, sutura frontanasalis ile sutura frontolacrimalis’in birleşme noktasıdır.  

 

Ectoconchion (ect) 

Orbita’nın orta hattından geçen bir eksen üzerinde, margo orbitalis’in anterior yüzeyindeki orta nok-

tadır. 

 

Frontomalare anterior (fma) 

Sutura frontozygomatica’nın, anterior yüzeyde, orbita’nın lateral yüzeyinde en çok çıkıntı yaptığı 

nokta ile birleştiği yerdir. 

 

Glabella (glb) 

Os frontale’de, iki arcus superciliaris arasında kalan düz alanın orta noktasıdır. 

 

Jugalia (jug) 

Os zygomaticum’un,  processus frontalis ve processus temporalis arasında yapmış olduğu kavisin en 

derin noktasıdır.  

 

Lambda (lam) 

Sutura lambdoidea ile sutura saggitalis’in os occipital üzerinde birleştiği noktadır. 

 

Nasion (nas) 

Sutura frontanasalis’in media - sagittal hat ile kesiştiği orta noktadır. Orta hat üzerinde, os nasale ve 

os frontale’nin birleştiği noktadır. 

 

Opisthion (ops) 

Foramen magnum’un dorsal kenarının orta noktasıdır. 

 

Opisthocranion (opt) 

Os occipitale üzerinde, glabella’ya en uzak olan noktadır. Kesin bir ifadesi bulunmamaktadır. Birey-

sel varyasyon gösterir. Genellikle, protuberentia occipitalis externa (inion) noktasının hemen üzerin-

de hissedilen en çıkıntılı noktadır.  
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Prosthion (pro) 

Maxilla’da, central incisive’ler arasındaki çentik noktasıdır. Orta hat üzerinde,  processus 

alveolaris’in hemen üstünde anterior’da en çok çıkıntı yapan noktadır.  

 

Subspinale (ssp) 

Spina nasalis anterior’un orta hat boyunca, anterior yüzündeki en derin noktadır. 

 

Zygomaxillare anterior (zygm) 

Viscerocranium üzerinde ve anterior yüzde, sutura zygomaticomaxillaris’in alt sınırı ile musculus 

masseter’in eklem yüzeyinin kesiştiği noktadır.  

 

a. b. 
Şekil 5. Tez çalışmasında kullanılan craniometrik noktalar (a, anterior ve b, inferior görünüm) [12]. 

 

3.2.2.2. Craniometrik Ölçüler 

 Tez çalışması için kullanılan her bir kafatasının ölçümleri, craniometrik kurallara uygun ola-

cak şekilde Frankfurt Planı ( Bu plan, sella noktasından geçen bir hat boyunca, sella-nasion noktala-

rının birleştiği yerden 7
0
’lik eğim oluşacak şekilde, zemine yerleşme pozisyonudur [9,20]) duruş po-

zisyonunda bulunan kafatasından, 3 tekrar yapılmak suretiyle alınmıştır [12,20,101,102].  
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Kafatasının arkasından alınan ölçüler için, os cranium, ölçüm alma aparatı olan simitin üzerine ters 

olacak şekilde yerleştirilmiştir. Yöntem alıştırması ve tez çalışması için yapılan ölçümlere ait resim-

ler, Şekil 4’te belirtilmiştir. 

 

*  Cranid6 yönteminde kullanılan 29 ölçü şu şekildedir [12, 99,101]:  

 

Glabella – Os occipitale Uzunluğu (GOU): 

Media-sagittal hat boyunca, glabella ile os occipitale üzerindeki opisthocranion noktası arasındaki en 

uzun mesafenin ölçülmesiyle elde edilir.  

 

Nasion – Os occipitale Uzunluğu (NOU): 

Median sagittal plan doğrultusunda, nasion’dan opisthocranium’a uzanan en büyük kafatası mesafe-

sidir.  

 

Basion – Nasion Uzunluğu (BNU): 

Basion ve nasion noktaları arasındaki direkt mesafedir. 

 

Basion – Bregma Yüksekliği (BBY): 

Basion ve bregma noktaları arasındaki kesin uzaklıktır. 

 

Maximum Cranial Genişlik (XCG): 

Median sagittal plana dik olacak şekilde, crista supramastoidea’nın üzerinden geçen, en büyük 

cranial genişliktir. 

 

Maximum Frontal Genişlik (XFG): 

Medial plana dik olacak biçimde, sutura coronalis üzerindeki en büyük genişliktir. 

 

Biauricular Genişlik (AUG): 

Her iki yönde, processus zygomaticus’un arkada, os temporale boyunca uzanıp bittiği noktada, dışa-

rıya en az çıkıntılı olan yerler arasındaki genişliktir.  

 

Biasterion Genişliği (ASG): 

Kafatasının arkasında, asterion noktaları arasındaki mesafedir. 
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Basion – Prosthion Uzunluğu (BPU): 

Basion noktasından prosthion noktasına kadar olan mesafedeki yüz uzunluğudur. 

 

Nasion– Prosthion Yüksekliği (NPY): 

Üst yüz yüksekliği olup nasion ile prosthion noktaları arasındaki yükseklik ölçülür.  

 

Nasal Yükseklik (NLY): 

Herhangi bir yönden olacak şekilde, apertura piriformis’in en alt taban nokatsı ile nasion noktası 

arasındaki yükseklik değeridir. 

 

Nasal Genişlik (NLG): 

Her iki yönde, apertura piriforms’lerin en geniş oldukları ve anterior kenarları arasındaki mesafenin 

ölçülmesidir. 

 

a. b. 
Şekil 6. Tez çalışmasında kullanılan osteometrik aletler (a, çap ölçer ve b, çap pergeli). 

 

Orbit Yüksekliği (OBY):   

Orbita’nın, en üst ve en alt hatları arasındaki uzaklıkta, bu iki hat birbirini dik kesecek şekilde bulu-

nan göz çukuru alanıdır. Tez çalışmasında, sol orbita’dan ölçüm alınmıştır.  

 

Orbit Genişliği (OBG):   

Orbita’yı üst ve alt olmak üzere iki eşit parçaya böldüğü varsayılan bir eksen doğrultusunca, 

ectoconchion ve dacrion noktaları arası uzaklıktır. Bu ölçü de, sol taraftan gerçekleştirilmiştir.  

 

Bijugal Genişlik (JUG): 

Karşılıklı her iki yönde,  os zygomaticus üzerinde yer alan,  processus temporalis ve processus 

frontalis arasında dönüm yapan bölgedeki en derin noktalardan ölçülür. 
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Os Palate Genişliği (Palat Genişlik / PLG): 

Alveolar hat boyunca, median plana dik olacak şekilde, karşılıklı gelen en geniş mesafe dıştan doğru 

ölçülür.  

 

Bimaxiller Genişlik (ZMG): 

Anterior yüzeyde, zygomaxillare noktaları arasındaki genişliktir.  

 

 
Şekil 7. Tez çalışmasında kullanılan osteometrik aletler. 

 

Nasion – Bregma Kordu (Frontal Kord / FRK): 

Orta hattın dış yüzünden olacak şekilde, nasion ve bregma noktaları arası mesafedir. 

 

Nasion – Bregma Derinliği (Frontal Derinlik / FRD): 

Orta hat boyunca,  frontal kord üzerindeki en büyük derinlik değeridir. 

 

Nasion – Os Frontale Derinliği (NFD): 

Frontomalare anterior noktaları arasından geçen bir eksen üzerinde, nasion noktası hizasından alınan 

derinlik değeridir. 

 

Biorbital Genişlik (EKG): 

Ectoconchion noktaları arasındaki uzaklıktır.  

 

Zygomaxiller Derinlik (ZMD): 

Zygomaxillare noktaları arasından geçen bir hat üzerinde, spina nasalis anterior noktası hizasına 

gelecek şekilde derinlik değeri belirlenir. 
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Bifrontal Genişlik (FMG): 

Frontomalare anterior noktaları arasındaki mesafedir. 

 

İnterorbital Genişlik (DKG): 

Dacrion noktaları arası mesafenin ölçülmesidir.  

 

Os Zygomatic Yüksekliği (Yanak Yüksekliği / OMY):  

Sutura zygomaticomaxillaris ölçüm değeridir. Bu ölçü, sol taraftan alınmıştır. 

 

 
Şekil 8. Tez çalışmasında kullanılan craniometrik aletler. 

 

Bregma – Lambda Kordu (Parietal Kord / PAK): 

Media - sagittal hat üzerinde, dış yüzden ölçülmek suretiyle, bregma ve lambda noktaları arasındaki 

mesafedir. 

 

Bregma – Lambda Derinliği (Parietal Derinlik / PAD): 

Medial hat boyunca, parietal kord üzerinde yer alan en yüksek derinliktir. 

 

Lambda – Opisthion Kordu (Occipital Kord / OCK): 

Dış yüzeyden ölçmek üzere, orta hat üzerinde, lambda’dan opisthion’a kadar olan mesafedir. 

 

Lambda – Opisthion Derinliği (Occipital Derinlik / OCD): 

Orta hat üzerinde, occipital kord uzunluk ölçüsünün en büyük derinlik değeridir.  
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3.2.2.3. Osteometrik (Craniometrik) Aletler 

 Tez çalışmasında alınan ölçümler için kullanılan antropometrik (osteometrik / craniometrik) 

aletler, her ölçüm öncesi kalibre edilip uygulanmıştır. İlgili aletler, aşağıda belirtilmiştir [12,20]:

  

 

3.2.2.3.1. Dijital Kumpas (Sliding Calipers) 

 Tez çalışmasında kullanılan dijital kumpas, Absolute Digimatic marka ve 0.02 mm/150 mm 

ölçekli bir uzunluk ölçerdir (Bakınız Şekil 4 ve Şekil 7) [12,20]. İlgili uzunluk ölçümleri için kulla-

nılmıştır. Her ölçüm öncesi, 0 (sıfır)’lanarak, kalibre edilmiştir.  

 

3.2.2.3.2. Küçük Çap Pergeli (Spreading Calipers)  

 İlgili tez çalışmasında yer alan genişlik ve çap ölçümlerinde, Stainless Hardened marka ve 

0.02 mm/150 mm ölçekli aparatı olan çap ölçer kullanılmıştır (Bakınız Şekil 4, Şekil 6-a ve Şekil 9-a 

) [12,20]. Cranid ölçümü için yapılan alıştırma sırasında kullanılan çap pergeline ait görseller, Şekil 

4, Şekil 6-b ve Şekil 9-b’de yer almaktadır. Manuel olarak alınan ölçülerde belirli bir istikrar teşkil 

etmesi amacıyla, bütün kafatasları aynı alet olan çap ölçer ile ölçülüp ilgili ölçekle metrik değerleri 

alınmıştır.   

 

a.   b. 
 

Şekil 9. a, çap ölçer [12] ve b, küçük çap pergeli. 

 

3.2.2.3.3. Kooardinat Kumpası (Coordinate Calipers) 

 Geometrik morfometri yöntemlerinden biri olan ve manuel ölçümlerle gerçekleştirilen 

Cranid6 yöntemindeki derinlik ölçümleri alınırken, Stainless Hardened marka, 0.02 mm/150 mm 

yataydan ve 0.02 mm/  150 mm derinlik ölçütlü göstergeye sahip koordinat kumpası kullanılmıştır 

(Bakınız Şekil 4 ve Şekil 8) [12,20].  
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3.2.2.4. İstatistik Yöntemler 

 Bu tez çalışmasında kullanılan başlıca istatistik yöntemler, programın içinde yer alan LDA 

(Doğrusal Ayırıcı Analiz) ve NNDA (En Yakın Komşu Ayırıcı Analizi) analiz yöntemleridir. Ayrıca 

istatistiksel anlamlılık testi (discriminanat analizi) uygulanmış ve bu analiz için, SPSS (Statistics 

Programe for Social Scientists) programının 13. versiyonu kullanılmıştır. Analiz sonuçları, veri ban-

kasının içinde yer alan Howell, Shoalhaven ve Wright koleksiyonlarının yanı sıra, kendi örnekleri-

mizle meydana getirilen dosyada grupiçi verilerle de kıyaslanmışlardır. Buradan elde edilen sonuçlar, 

Tez İzleme Jürisi için hazırlanan son raporda belirtilmiştir.    

3.2.2.4.1. Doğrusal Ayırıcılık Testi (Linear Discriminant Analysis / LDA): 

 İncelenen gruplar ve grupiçi varyasyonların doğrusal bir yapı gösterip göstermediğinin araştı-

rılmasında kullanılır. Diğer bir ifadeyle, grupları ayırmayı sağlayan farkları araştırır. Hesaplaması 

yapılan özellikler aracılığıyla yeni elde edilen veriyi, sınıflama hatası en düşük düzeyde olacak şekil-

de, veri bankasında yer alan gruplardan en uygun olanına yerleştirmeyi amaçlar [12,102].  

  

3.2.2.4.2. En Yakın Komşu Ayırıcılık Testi (Naerest Neighbours Discriminant Analysis / 

NNDA): 

  

Bu analiz ile amaçlanan başlıca konu, kafataslarının veri bankasında yer alan en yakın biyolo-

jik çeşitlilikteki benzerleri ile kıyaslanması ve buna bağlı olarak sınıflandırılmasıdır. Grupların oluş-

turmuş olduğu sınıflar arasındaki yakınlık değerini arttırmaya çalışırken, aynı gruba ait elemanları da, 

izdüşüm ortamında, mesafeyi azaltmayı hedefler. Diğer bir ifadeyle, her bir veri için, aynı gruptaki 

en yakın veri ile benzerliğini ve diğer gruplarda yer alan en yakın değeri gösteren veri ile arasındaki 

mesafeyi ele alır [12,102]. 
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4. BULGULAR 

 Bilimsel doğruluğu ispatlanmış multidisipliner alanlardaki yöntemleri kullanan adli bilim 

incelemeleri, gelişen teknoloji sayesinde daha ileri bir konuma gelmiştir. Uygulanan tekniklerdeki 

temel amaç, daha pratik ve hızlı olacak şekilde sonuca ulaşmaktır. Burada dikkate alınması gereken 

başlıca faktör, bilimsel geçerlilikte ve güvenilirlikte uygulanan yöntemlerin en düşük maliyette ve en 

yaygın şekilde kullanabilir olmasıdır [12]. Bu alanda temel bilimlerden biri olan adli antropolojide 

gelinen son durum, geleneksel yöntemlerin teknolojik destekle daha pratik bir durumda kullanılması 

olmuştur [6,7] 

 Bu bilim dalında son yıllarda geliştirilen ve daha detaylı incelemelere olanak sağlayan üç bo-

yutlu analiz yöntemleri, özellikle evrim çalışmalarında, türler arasındaki geçişlerde ve adli bilimler 

alanında da, bilinmeyen kemik materyallerin kimliklendirilmesinde oldukça güvenilir sonuçlar ver-

mektedir [9,103].   

 Bu tez çalışmasında, üç boyutlu kartezyen noktaların ölçümlerinden elde edilen istatistik ana-

lizlerin sonuçlarını bir rapor halinde sunan, yeni dönem bir yöntem olan Cr6bInd tekniği ile 24 adet 

kimliği bilinmeyen cranium, cinsiyet tanımlaması yapılmak üzere analiz edilmiştir. Cranid6 yönte-

minin veri bankasında yer alan verilere ait istatistik bilgileri ile kıyaslanan tez örneklerinin açıklayıcı 

bulguları, Tablo 4’te belirtilmiştir. Burada da görüldüğü üzere, tez çalışması verileri, genel koleksi-

yona istatistik anlamlılıkta büyük benzerlik göstermektedir. Ortalamaların görüldüğü tabloda, her iki 

grup için de eş veriler olan ölçüm değerleri bulunur. Bunlar OBY, OBG ve DKG ölçümleridir. Özel-

likle OBG ölçümlerinin en büyük değer verileri eşittir. Bu ölçünün en küçük değer için gösterdiği her 

iki gruba ait istatistiksel sonuçlar da hemen hemen aynıdır. Yine BBY, OMY, FRK, PAD ve OCK 

ölçümleri için, görülen veriler çok yakındır. Bunlardan başka BPU, EKG, FRD ve PAK ölçüleri de 

yakın ölçü sayıları görülür. BNU, AUG, NPY, NLY, NLG ve ZMG ölçümlerinde de yaklaşık bir 

benzerlik söz konusudur. Ancak bu iki grubu oluşturan örneklerin eş sayıda bulunmadıkları göz ardı 

edilmemelidir. Ayrıca tez çalışma grubunda yer alan 23 numaralı örneğe ait birçok ölçünün 0 (sıfır) 

değerine sahip olması, bu gruba ait en düşük ve ortalama ölçü değerlerini etkilemektedir. Buna karşı-

lık OBG ölçümüne ait en büyük değer, bizim tez çalışmamızdaki bir örnekte de görülmüştür ve her 

iki grup için de eşitlik bulunmuştur. 
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Tablo 4. Tez çalışması ve Cranid6 veri bankasında bulunan ölçülerin anlamlılık değerleri [12]. 

Ölçüler 

 N = 24 (Tez çalışması) N = 3163 (Cranid6)  

En Küçük Ortalama En Büyük Std. Sapma En Küçük Ortalama En Büyük 

GOU 158 174 189 8.16 151 179 206 

NOU 156 171 184 7.52 151 177 202 

BNU 88 101 112 6.58 82 99 120 

BBY 120 133 144 6.99 107 132 155 

XCG 118 131 147 8.09 113 137 167 

XFG 0 99 118 31.31 92 114 145 

AUG 108 123 136 7.02 98 120 153 

ASG 98 111 119 5.71 88 107 128 

BPU 79 95 118 8.02 79 97 123 

NPY 60 69 78 4.77 48 66 87 

NLY 44 53 63 4.49 36 50 65 

OBY 30 34 39 1.88 26 34 41 

OBG 34 39 46 3.11 33 39 46 

JUG 98 110 126 7.05 93 115 138 

NLG 0 23 28 5.39 19 26 35 

PLG 0 56 70 13.44 47 63 79 

ZMG 0 98 122 22.29 57 95 120 

ZMD 0 17 26 5.89 11 23 36 

FMG 89 102 114 6.42 81 97 112 

NFD 14 23 36 4.65 8 17 27 

EKG 86 95 102 4.67 83 97 113 

DKG 17 22 30 3.19 12 22 32 

OMY 0 22 29 5.50 13 23 35 

FRK 98 109 119 5.03 92 110 128 

FRD 18 24 32 2.85 16 26 35 

PAK 91 109 122 7.80 89 111 135 

PAD 18 25 32 3.18 13 24 36 

OCK 72 94 110 8.50 61 95 118 

OCD 11 22 31 3.94 15 28 42 

 

Geleneksel yöntem ile ayrıca analizi yapılan 24 kafatasına ait Pearson Ki-kare (χ
2
) Testi sonu-

cuna göre, 10 kadın ve 11 erkek kafatası tanımlanmıştır. Metrik indis değerleri tanımlama yapmaya 

yeterli olmayan 1 bireye ait kafatasının morfolojik göstergeleri, örneğin yetişkin bir erkek bireye ait 

olabileceğini belirtmektedir. Aynı şekilde, daha kadınsı ve daha erkeksi metrik verilerin yanı sıra, 

fiziksel olarak da yeterli bulgu sunamayan 2 örnek için, katolog taramasına dayalı genel sonuçlar 
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verilmiştir [20,55]. Buna göre, toplamda yetişkin bireylere ait 11 kadın ve 13 erkek kafatası belirlen-

miştir (Bakınız Tablo 5) 

 

Tablo 5. Tez çalışmasındaki örneklerin Pearson χ
2 
analizine göre belirlenen cinsiyet dağılımı. 

Örnekler  

Gruplar 

 N Bilinmeyen Kadın Erkek Kadın&Erkek 

Cinsiyet* 

Kadın 0 10 0 1 11 

Erkek 1 0 11 1 13 

Total 1 10 11 2 24 

*Pearson χ2 = 21.99 ve df =0.3 (p < 0.05). 

 

Geleneksel metrik yöntemde oluşturulup (Bakınız 2. Bölüm – “Metrik Yöntemler”) hesapla-

nan örneklere ait cranial indis değerlerinin sınıflandırmaları, Tablo 7’de ve bu sonuçların belirlendiği 

katolog değerleri de, Tablo 6’da sunulmuştur. Bu oranların tek başına güvenilirlik değeri, % 76-80 

şeklindedir [53]. Ayrıca verilerin doğruluğunu arttırmak için, başta mandibula, pelvis ve uzun kemik-

lere ait bulgular eklenmelidir [9,53,74].  

 

Tablo 6. Cranial indis değerlerinin sınıflandırılması [20]. 

 

Cinsiyet 

Cranial Sınıflandırma 

Dolikosefali Mezosefali Brakisefali 

Kadın < 75 75 – 83 > 83 

Erkek < 75.9 76 – 81 > 81.1 

 

Tez çalışmasındaki örneklere ait kafatası değerlendirmeleri, yani CI değerleri, çoğunlukla 

dolikosefalik’tir. Akdeniz tipi biyolojik çeşitliliğin narin yapılı alt türüne ait bir karakteristik olan bu 

kafa yapısı [104], tez grubunu oluşturan örnekler arasında oldukça yaygın bir dağılım sergiler. İkinci 

olarak da, mezosefalik kafa tipi görülür. Yine Akdeniz ve Batı Asya gruplarına özgü bir kafa yapısı 

olan [62,104] bu tip cranium’a da yoğun olarak rastlanmıştır. Brakisefalik kafa tipi, Dinarik grubun 

temel karakteristiği olmakla birlikte, mezosefalik yapı ile Alpin varyasyonunda da bulunabilir [104]. 

Tez çalışmamızı meydana getiren örnekler içerisinde, her iki cinsiyette de 1’er adet brakisefalik kafa-

tası bulunmuştur. Çalışmamızdaki kadın ve erkeklerden oluşan kümelerde, dolikosefali yoğun bir 

şekilde temsil edilir (7 kadın ve 8 erkek kafatası). Bu durumu, 3 kadın ve 4 erkek örnekle mezosefali 

tipi izler. Bu oranlar, narin yapılı Akdeniz biyolojik grubunun özellikleridir (Bakınız Tablo 7).  
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 Tablo 7. Tez çalışmasındaki örneklerin CI (cranial indis) değerleri. 

Örnek  Cinsiyet Dolikosefali Mezosefali Brakisefali 

1 Erkek -  78.44 -  

2 Erkek -  -  85.21 

3 Erkek 72.04 -  -  

4 Kadın 65.09 -  -  

5 Kadın -  78.07 -  

6 Kadın 74.9 -  -  

7 Kadın 70.81 -  -  

8 Erkek 63.79 -  -  

9 Kadın 65.25 -  -  

10 Erkek -  76.47 -  

11 Erkek 70.92 -  -  

12 Kadın 75.55 -  -  

13 Erkek 68.51 -  -  

14 Erkek -  83.15 -  

15 Erkek 73.63 -  -  

16 Kadın -  78.67 -  

17 Erkek -  78.46 -  

18 Kadın 74.9 -  -  

19 Erkek 73.74 -  -  

20 Kadın -  -  82.05 

21 Erkek 72.36 -  -  

22 Kadın 74.48 -  -  

23 Kadın -  82.37 -  

24 Erkek 70.52 -  -  

 

Cr6bInd yöntemi, hem kendi grupiçi, hem de veri bankasında yer alan gruplararası olmak üze-

re, analiz edilen kafatasının etnik yatkınlığını en küçük farklılık çerçevesinde değerlendirir. Bu du-

rum, LDA testindeki olasılık farklılıklarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Analiz edilen 29 ölçünün, he-

men hepsinin tam olması halinde daha güvenilir bir sonuç veren teknikte, bu olasılık değerinin tam 

veya tam değere yakın olmasına göre bir yoruma gidilir. NNDA testi içinde ise, en yakın değerdeki 

etnik grup ve buna bağlı olarak örneğe ait genetik yapı göçünden söz edilebilir. Bu veriler genel bir 

fikir vermekle birlikte, veri bankasının güçlenmesi halinde daha detaylı ve doğru yönlendirmelerde 
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bulunacaktır [12]. Bütün bu bilgiler ışığında, tez çalışmasında kullanılan 24 örneğe ait analiz sonuçla-

rı, en yakın beş adet benzerlik değeriyle birlikte, aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Buna göre: 

İlk örnekteki kafatası, yetişkin bir erkek bireyi işaret etmektedir. Narin yapılı Akdeniz alt gru-

buna dair biyolojik yapı özellikleri sergileyen örnek, doğrusal ayırıcılık testi olasılık değerine uygun 

olacak şekilde de “Akdeniz tipi erkek” olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde, geleneksel yöntemde de 

erkek olarak belirlenen örneğe ait CI (cranial indis) değeri, Tablo 7’de belirtilmektedir. Morfolojik 

açıdan ele alındığında, frontal’de derin bir yarık bulunur. Processus mastoideus çok çıkık ve inion da 

oldukça büyük boyuttadır. Zygomatic ark çok geniş ve kalın bir yapı sergiler. Orbitaller, önden ba-

kıldığında oldukça geniş ve yuvarlaktır.  

İkinci örnek, yapılan geleneksel ve Cr6bInd analizleri içinde eşleşme göstermeyen tek örnektir. 

Klasik olarak erkek olan örnek, yeni analizde kadın olacak şekilde sonuç vermiştir. Ancak doğrusal 

ayırıcılık ve en yakın genetik yatkınlık, Hint-Avrupa üst geçiş kollarından göç eden, ki bizim toplu-

mumuz için narin yapılı Akdeniz alt sınıfında değerlendirilen, erkek örnek özelliklerine işaret etmek-

tedir. Alın geriye yatıktır. Zygomatik kemer, kalın ve düz olarak görülür. Ayrıca inion oldukça yuka-

rıda ve belirgindir. Mastoid çıkıntı da nispeten büyük gözlenir. Nuchal bölge, occipital üzerinde 

eğimli ve kesik olacak şekilde iner. Maxilla’daki tüm dişler premortemdir. Kafatası süturları hemen 

hemen kaynaşıp silikleşmiş haldedir. 

Sonraki kafatası örneği, klasik sonuçla dolikosefalik bir yetişkin Asya erkeğini belirtmektedir. 

Yeni analiz sonuçlarına göre, Eskimo erkek değeri bulunmuştur. Gözlem bulgularına göre, Coronal 

ve Sagittal süturlar faz II’de ve diğer bütün kafatası süturları da faz III’te olacak şekilde gözlenmiştir. 

İnion belirgindir. Mastoid çıkıktır. Alın geriye doğru eğim yaparak ilerler. Anterior yönden, orbtaller 

yuvarlak ve büyüktür. Zygomatik kemer geniş ve kabadır. 

4. örneğe ait kafatası, yetişkin bir kadın crania’sıdır. Cr6bInd sonucuna göre, narin yapılı Ak-

deniz özelliği gösteren bir kadın örneğidir. Önden bakıldığında, orbita keskin ve köşeli kenarlara 

sahiptir. Alın diktir. Mastoid çıkıntı çok küçüktür. İnion silik ve belirsizdir. 

Bir diğer kafatası örneği, Asya’nın kuzeyine özgü morfolojik ve metrik bulgular sunan bir ka-

dına aittir. Yeni analiz verileri de, aynı cinsiyette bir Eskimo bireyini göstermiştir. Kaş kemeri biraz 

belirgindir. Glabella bölgesi, hafif çukurlaşma yapmıştır. Alın diktir. Zygomatik kemer ince ve düz-

dür. Mastoid çıkıntı küçük, ama yüzden ayrıktır.  

6. örnek, Penjap kadın profilini verirken, klasik yöntemle elde edilen sonuç da bu yöndedir ve 

narin yapılı Akdeniz alt grubundan bir kadın kafatasını işaret eder. Maxilla’da M
2
 (molar)’de 

postmortem kayıp görülür. Alın dik ve glabella çok düzdür. Orbitaller köşeli ve küçük çaplıdır 

(Anterior görünümde). Zygomatik kemer ince ve dar ilerler. İnion küçük ve occipital’e kaynaşmış 

halde bulunur.  
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Tablo 8. Tez çalışmasındaki örneklere ait LDA ve NNDA analizlerinin sonuçları. 

Örnek No LDA 

NNDA 

Sonuç: Erkek (İtalya) 

1,I1 

Örnek Olasılık Örnek En yakın değer Görülen sayı 

Penjap E 0.47133 Mısır E 8 436 

İtalya K 0.30232 Penjap  E 5 316 

Penjap K 0.20435 Mısır K 5 298 

İtalya E 0.01329 İtalya K 3 271 

Macar K 0.00302 Penjap K 3 264 

2,I2 

  Sonuç: Kadın (Eskimo) 

D. Afrika E 0.8831 D. Afrika E 4 383 

B. Asya EK 0.08366 Filipin E 5 316 

Guam E 0.02445 G. Afrika E 5 288 

Filipin E 0.00595 Çad Adası E 3 166 

G. Afrika E 0.00152 Çin K 2 166 

3, I3 

  Sonuç: Erkek (Eskimo) 

Eskimo E 0.63925 B. Afrika E 5 479 

Eskimo K 0.24854 Eskimo K 7 403 

D. Afrika E 0.11114 Eskimo E 6 358 

G. Avustralya E 0.00082 G. Avustralya E 5 304 

G. Avustralya K 0.00011 Mısır E 5 273 

4, I4 

  Sonuç: Kadın (DoğuAfrika) 

Patagon E 0.49833 Tayvan K 2 351 

Guam K 0.26619 Tayvan E 3 327 

Guam E 0.06962 Guam E 3 316 

Patagon K 0.03566 Filipin E 4 253 

Siberya 0.02878 Guam K 2 234 

5, I5 

  Sonuç: Kadın (Eskimo) 

Guam E 0.98258 Guam E 4 422 

Eskimo K 0.0138 Havaii E 4 248 

Eskimo E 0.00173 Mısır E 4 218 

Penjap E 0.00073 Penjap E 3 190 

D. Afrika KE 0.00029 San Cruz E 3 186 

6, I6 

  Sonuç: Kadın (Penjap) 

Penjap K 0.7716 Penjap K 8 703 

Penjap E 0.21945 Penjap E 6 380 

İtalya K 0.00864 İtalya K 4 361 

B. Asya KE 0.00012 İtalya E 7 351 

Macar K 0.00008 Macar K 4 281 
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Burada değerlendirilen ilk örneklere ait Cr6bInd analiz sonuçları, Tablo 8’de verilmiştir. Genel 

olarak hepsinin de Basilar sütunu kaynaşmış durumdadır. 

7 numaralı örnek, Batı Asyalı bir kadına ait bulunmuştur. Her iki analiz (LDA ve NNDA) so-

nucu, son derece yüksek benzerlik ve olasılık değerlerine bağlı olarak, Akdeniz tipi bir erkek sunar. 

Ancak ilgili örneğimiz, CI hesaplamasına göre, dolikosefalik yetişkin bir kadını işaret etmektedir. Bu 

durum, Orta Asya kökenli bir genetik yapıdan geldiğini gösterir. Maxilla’da M (molar) ve P 

(premolar) dişlerde premortem kayıplara rastlanmıştır. Alın diktir ve sağ frontal’de çökme belirlen-

miştir. Basilar sütur kaynaşmıştır, ancak basion noktasının bulunduğu bölümde sonradan oluşma bir 

kırık vardır. İnion belirsizdir. Mastoid çıkıntı çok küçük ve düzdür. Kaş kemeri yok denecek kadar 

siliktir. Orbitaller, önden bakınca köşelidir. 

 Sıradan gidildiğinde, diğer bir örnek kafatası, Mısırlı yetişkin bir erkeğe ait bulunmuştur. Gele-

neksel yöntem analizleri de bu durumu doğrulamaktadır. Alın geriye doğru eğim yaparak ilerler. Kas 

tutunma yerleri belirgindir. Göz çukuru geniş ve dış kenarları yuvarlaktır (Önden görünüm). Mastoid 

çıkıntı büyük ve ayrıktır. İnion çok belirgindir. Bütün dişler premortemdir.  

 Daha sonraki cranium örneği olan 9. örnek, narin yapılı bir Akdeniz kadınıdır. CI değeri, doli-

kosefal bir kadını işaret etmektedir. Basilar sütun kaynaşması yeni olmuştur. İnion yok denebilecek 

kadar siliktir. Orbital kenarlar, önden bakıldığında çok keskin köşelidir. Kafa küçük ve alın diktir. 

Kaş kemeri çok belirsizdir. Zygomatik kemer, geriye doğru incelerek ilerler. 

10 numaralı örnek, narin yapılı mezosefalik bir Akdeniz erkeği olarak hesaplanmıştır. Cr6bInd 

analiz sonucu, Perulu bir erkek şeklindedir. Ayrıca olasılık ve profil değerleri yüksek bir istatistiksel 

anlamlılıkla, en yakın komşu benzerlikleri de erkek ve Akdeniz kayış kuşağında yer alır. Basion nok-

tası kırıktır. Basilar sütur kaynaşıp silikleşmiştir. Alın geriye doğru yatıktır. Mastoid çıkık, inion çok 

belirgindir. Zygomatik kemer geniş ve kalındır.  

Bir sonraki örneğimiz, Orta Asya kökenli olabileceği tahmin edilen ve dolikosefalik bir kafa-

tası yapısı sergileyen yetişkin bir erkek bireydir. Cranid indis sonucu, Asya grubu bir erkek olarak 

analiz edilmiştir. Maxilla’daki bütün dişler premortemdir. Kafa süturları hemen hemen silikleşmiştir 

(Faz III-IV). Alın geriye doğru eğimlidir. Zygomatik kemer kalın ve düzdür. İnion belirgin ve 

mastoid çıkıntı büyüktür.     

12. örnek, geleneksel yöntemde, narin yapılı Akdeniz tipi olan dolikosefal bir kadın kafatasını 

gösterirken; Cr6bInd analizinde, Hint-Avrupa üst koluna ait bir gruba yerleştirilmiş olan bir kadın 

örneği hesaplanmıştır. Maxilla’da sağ M
1,2,3

 ile sol M
2
 ve P

1
 dişler premortemdir. Kafadaki süturlar, 

faz II halindedir. İnferior’da Basilar sütur kaynaşmıştır. Alın dik ve kaş kemerleri siliktir. İnion çok 

belrsiz ve mastoid çıkıntı küçüktür. Orbitaller anterior’dan görünümle, köşeli ve kare olacak şekil-

dedir. Zygomatik kemer dar ve ince ilerler.  



45 

 

 

Tablo 9. Tez çalışmasındaki örneklere ait LDA ve NNDA analizlerinin sonuçları. 

Örnek No LDA 

NNDA 

Sonuç: Kadın (Batı Asya) 

7, I7 

Örnek Olasılık Örnek En yakın değer Görülen sayı 

Mısır E 0.99975 Mısır E 14 763 

Hint E 0.00022 Guam E 3 316 

B. Asya K 0.00002 İtalyan E 6 301 

İtalya E 0 Hint E 2 253 

Havaii E 0 Çat adası E 4 222 

8, I8 

  Sonuç: Erkek (Mısır) 

Penjap E 0.86828 Penjap E 10 633 

Mısır E 0.09595 Mısır E 8 436 

Penjap K 0.02771 Y. Zellanda 2 316 

Havaii E 0.00319 Penjap K 3 264 

Guam E 0.00149 Guam K 2 211 

9,I9 

  Sonuç: Kadın (Mısır) 

Penjap K 0.49638 Penjap K 6 380 

Penjap E 0.26749 Penjap E 4 351 

B. Asya KE 0.0492 İngiliz K 2 301 

Hint K 0.04641 Hint K 2 275 

Avusturya E 0.3718 Hint E 2 253 

10,I10 

  Sonuç: Erkek (Peru) 

D. Afrika E 0.95598 B. Afrika E 4 383 

Guam E 0.02161 San Cruz E 6 372 

Patagon E 0.00771 G. Avustralya E 5 304 

G. Avustralya E 0.00734 Y. Britanya E 5 282 

San Cruz E 0.00287 Filipin E 4 253 

11,I11 

  Sonuç: Erkek (Filipin) 

Danimarka E 0.22636 Filipin E 5 316 

Penjap E 0.15401 Havaii K 4 258 

Filipin E 0.10746 Hint E 2 253 

Mısır E 0.10544 Danimarka E 4 253 

B. Asya E 0.1019 Guam K 2 234 

12, I12 

  Sonuç: Kadın (Yeni Britanya) 

Peru E 0.60235 Peru E 7 403 

Peru K 0.2494 B. Asya KE 3 316 

Penjap K 0.079 Penjap E 5 316 

Penjap E 0.03074 Peru K 4 230 

B. Asya KE 0.02299 Guam E 2 211 
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Burada özellikleri belirtilen son altı örneğe ait sonuçlar, Tablo 9’da sunulmuştur. Aynı örnek-

lerin CI değerleri, Tablo 7’de görülebilir. 

Yeni yöntemle analizlenen örneklerden 13. bireye ait kafatası, İtalyan erkek tiplemesinde so-

nuç vermiştir. Akdeniz kayış kuşağından bir erkek bireye ait olduğu, doğrusal anlamlılıkta bulunmuş-

tur. Mastoid çıkıntı büyük, inion çok belirgin haldedir. Alın geriye yatık, frontal köşeler oldukça be-

lirgindir. Kaş kemerleri çok kalındır. Orbital alan, geniş ve dış kenarları da yuvarlak olacak biçimde-

dir (Önden görünüm). 

Bir diğer örnek olan 14 numaralı kafatası, erkek olarak belirlenmiştir. Bu örnek, Penjap böl-

gesi ile karakteristik benzerlik sergilemektedir. Maxilla’da M
3
 gelişimi mevcuttur. Bütün dişler 

premortemdir. Platum’un ön-sol bölümünde, erimeye bağlı bir çökme bulunur. Bu alan, daha dar ve 

“U” şeklindedir. Mastoid çıkıntı oldukça kalın ve büyüktür. İnion belirgindir. Alın geriye doğru eğim 

yapar. Glabella çok çıkıktır. Kas tutunma yerleri pürtüklüdür. 

Batı Asya tipolojisine morfolojik olarak yerleştirilen 15. örnek, yüksek anlamlılıkta Macar ve 

Japon erkekleri ile eşleştirilmiştir. Alın geriye doğru eğimli ve frontal tümsekler belirgindir. Kaş ke-

meri kalındır. Orbitaller önden yuvarlak ve geniş alanlıdır. Dişler premortemdir. Platum, “U” biçi-

mindedir. Zygomatik kemer, fazla genişlemiş ve kalın haldedir. Mastoid çıkıntı büyüktür. İnion bü-

yük ve belirgindir. 

16. örneğe ait kafatası, çok yüksek istatistiksel anlamlılıkta ve her iki analiz sonucunda da eş-

leşmiş olacak şekilde belirgin bir morfoloji sergileyen bir kadın bireye aittir. Penjap bölgesi ile büyük 

benzerlik bulunmuştur. Maxilla’da M
3
 oluşumu vardır. Basilar sütur kaynaşmıştır. İnion çok silik ve 

occipital’e kaynaşmış haldedir. Nuchal alan yuvarlaktır. Alın diktir Orbitaller, önden köşeli ve kare 

biçimindedir. Zygomatik kemer, ince olarak geriye ilerler ve dardır. Mastoid çıkıntı oldukça küçük-

tür.  

Bir diğer örnek de, çok büyük bir görsel veri sunmuştur. En yakın komşuluk, istatistiksel ola-

rak çok anlamlıdır. Mısırlı bir erkek bireye benzerlik gösteren veriler, tipik bir narin yapılı Akdeniz 

örneğidir. Alın geriye eğimlidir. Frontaller oldukça tümsektir. Glabella çok çıkıktır. Kaş kemeri ka-

lındır. Orbital köşeler yuvarlaktır (Önden görünüm). Zygomatik kemer kalın ve geniştir. Mastoid 

çıkıntı büyüktür. İnion oldukça belirgin ve yukarıdadır.  

18 numaralı örnek, Andaman Adası’nın fiziksel özelliklerine metrik uyum gösteren bir kadın 

bireye aittir. Alın diktir. Mastoid yok denecek kadar küçüktür. Kaş kemeri çok siliktir.  Göz çukuru 

sığ ve çevresi de köşelidir. İnion çok yukarıda ve küçüktür. Occipital kondüller zemine temas eder. 

Zygomatik kemer ince ve dardır. 

Bu gruptaki bireyler, daha çok narin yapılı Akdeniz grubuna yerleştirilebilirler. Geleneksel 

yöntemde yer alan CI değerlerine göre, çoğunlukla mezosefalik özellik görülmektedir.  
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Tablo 10. Tez çalışmasındaki örneklere ait LDA ve NNDA analizlerinin sonuçları. 

Örnek No LDA 

NNDA 

Sonuç: Erkek (İtalya) 

13, I13 

Örnek Olasılık Örnek En yakın değer Görülen sayı 

İtalya E 0.16702 Tayvan E 5 545 

Tayvan E 0.15238 Dakota E 5 377 

Japon E 0.10662 Filipin E 5 316 

Çad Adası K 0.08718 Çad Adası K 5 310 

Filipin E 0.8272 Çin E 4 301 

14, I14 

  Sonuç: Erkek (Penjap) 

İtalya E 0.37643 Tayvan E 3 327 

Hint E 0.1508 Filipin E 5 316 

D. Afrika E 0.14769 Guam E 3 316 

Guam E 0.12523 D. Afrika E 3 288 

Filipin E 0.09427 Mısır E 4 218 

15, I15 

  Sonuç: Erkek (Batı Asya) 

Macar E 0.56551 Japon E 5 288 

Hint K 0.06069 Hint K 2 275 

D. Afrika E 0.05442 Hint E 2 253 

Hint E 0. 04772 Siberya E 4 230 

İngiliz E 0.04685 Avusturya E 4 226 

16, I16 

  Sonuç: Kadın (Penjap) 

Penjap K 0.99732 Penjap K 11 966 

Penjap E 0.00267 Penjap E 9 569 

Hint E 0.00001 Hint E 3 380 

D. Afrika KE 0 Mısır E 5 273 

Hint K 0 Danimarka K 1 186 

17, I17 

  Sonuç: Erkek (Mısır) 

Macar E 0.27747 Macar E 7 418 

Patagon E 0.15752 Mısır E 7 382 

Penjap E 0.14974 Guaam E 3 316 

San Cruz E 0.1099 B. Afrika E 3 288 

Penjap K 0.09351 Hiint E 2 253 

18, I18 

  Sonuç: Kadın (Andaman Adası) 

Peru E 0.41617 San Cruz K 8 496 

San CruzK 0.24408 Avusturya K 6 358 

Peru K 0.23166 Peru E 6 345 

San Cruz E 0.05034 Peru K 5 288 

Penjap E 0.02651 Hint E 2 253 
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Bu durum ise, narin yapılanma ve melezlenmeyi doğrular niteliktedir. Ayrıca örneklerin LDA 

olasılık değerleri ve NNDA ağırlıklı skorlarına bakıldığında, birbirine yakın verilerle istatistiksel 

anlamlılık sergiledikleri görülür. Genel olarak, NNDA analizinde görülen en yakın değerler, oldukça 

yüksek doğruluktadır (Bakınız Tablo 10). Bu bilgilere ek olarak, hepsinde de Basilar sütun kaynaş-

ması tamamlanmış halde bulunmuştur.  

Son grub olan 19 ve 24. örneklerin yer aldığı sonuçlar, Tablo 11’de görülmektedir. Burada en 

çok göze çarpan örnek, 23. bireye ait kafatasıdır (Bakınız Şekil 10). Bu örneğe ait analiz yapılama-

mıştır. Bu durumun başlıca sebebi, örneğe ait bazı ölçü değerlerinin eksik olmasıdır. Diğer bir ifadey-

le, anatomi dersi için diseksiyon uygulanmış bu örnekte, değeri metrik olarak alınamamış ölçüler yer 

alır. Bunlar: NLG, PLG, ZMG, ZMD ve OMY şeklindedir. Özellikle derinlik ölçümü olan ZMD de-

ğerinin eksik olması, Cr6bInd analizinin yapılamamasına neden olmuştur. Bu örnek, CI sonucuna 

göre yetişkin bir Orta Asya kadınına ait bulunmuştur. İlgili örneğin belli başlı morfolojik gözlemleri 

şu şekildedir: Alın diktir. Kafatası oldukça küçüktür. Orbital kenarların üst şeridine göre, bu yapı 

oldukça köşeli ve karemsidir. Glabella düzdür. Kaş kemerleri siliktir. İnion, occipital kemik üzerinde 

yukarıda bulunur ve çok küçüktür. Frontal köşe düz ve geniştir. Bu alan, geriye doğru dik bir yapı 

sergilemez (Bakınız Şekil 10).  

 

 
Şekil 10. Cerrahpaşa Koleksiyonu’nda yer alan 23 numaralı örneğin anterior görünümü. 

 

Bu tabloda bulunan diğer örneklerde, 23 numaralı kafatasının aksine, eşleşmeler başarılı bir şe-

kilde hesaplanmıştır. Ayrıca bu bireyler, narin yapılı Akdeniz ve Batı Asya gruplarına ait özelliklere 

çok yakın benzerlikteki profiller sergilemektedirler (Bakınız Tablo 11).       

19 numaralı örnek, çok yüksek istatistiksel anlamlılıkta ve doğrusal bir metrik değerlendirme-

de, Doğu Afrikalı bir erkek bireyi işaret etmektedir. En yakın komşuya olan benzerlik ve lineer analiz 

sonuçları, paralel bir tipleme sunmuştur. Sağ parietal’deki suprasquamosa üzerinde cerrahi bir yarık 

mevcuttur. Maxilla’daki dişler premortemdir. Kafadaki süturlar silik ve faz III-IV aşamasındadırlar. 

Basilar sütur kaynaşıp silikleşmiştir. Alın geriye doğru eğimlidir. Frontal tümsekler ve inion çok 
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belirgindir. Mastoid çıkıntı büyük ve kabadır. Orbitaller oldukça yuvarlaktır (Anterior’dan). 

Zygomatik kemer, geriye doğru kalınlaşarak ilerler.   

Diğer bir örnek olan 20. bireye ait kafatası analizleri, bu bireyin cinsiyetini Batı Asyalı bir 

kadın olarak belirlemiştir. Verilerdeki istikrarsız durum, istatistik analizlere de yansımıştır. Böyle bir 

sonuçta, ilgili bireyin melez özellik gösterdiği yönünde yorum yapılabilir. Kafatası oldukça büyük ve 

deforme haldedir. Asimetri, 0.04mm farkla sol taraf lehindedir. Orbitaller köşeli ve geniştir (Önden 

bakıldığında). Alın dik ve frontal bölgeler çıkıktır. İnion hafif belirgin ve mastoid çıkıntı da oldukça 

küçüktür. Nuchal alanda, occipital kondüller yere temas etmezler. Ancak zygomatik kemer ince ve 

dardır.   

21 numaralı örnek, kuvvetli ölçü değerlendirmesi sonucunda, Siberyalı bir erkek bireye ait 

bulunmuştur. Her iki istatistik analiz sonucu da, benzer veri bulgusuna işaret eder. Morfolojik göz-

lemlere göre, nasal kemer çok çıkık ve incedir. Mastoid çıkıntı büyüktür. Bu çıkıntı yerle temas eder. 

Nuchal alan yüksek ve eğimlidir. Alın geriye yatıktır. Glabella çıkıktır ve kaş kemerleri de belirgin-

dir. Orbitaller yuvarlak ve geniştir. İnion ise, büyüktür.  

Bir sonraki örnek, Afrika’nın kuzey bölgesindeki morfolojik karakterlerle benzerlik gösteren 

bir kadın bireye aittir. Bu kafatası içn, istatistik verilerin yönlendirmesi sonucu, melez bir veri olabi-

leceği düşünülebilir. Alın dik ve geniştir. Orbitaller köşeli ve karemsidir (Anterior’den bakışla). 

Glabella geniş ve düzdür. İnion siliktir. Nuchal alan yuvarlaktır. Occipital kondüller zemine temas 

eder. Mastoid çıkıntı, kafaya oranla küçüktür. Zygomatik kemer dar ve incedir. 

Son bir örnek olan 24 numaralı cranium, güçlü bir morfolojik bulgu sunmuş ve her iki istatis-

tik hesaplamada da yüksek anlamlılık sergilemiş bir Batı Asya kadın örneğidir. Ancak geleneksel 

yöntemlerde gerçekleştirilen analizlere göre, erkek sonucunu vermiştir. Bu örneğin morfolojik gös-

tergeleri şu şekildedir: Alın dik ve dardır. Orbitaller önden bakıldığında, köşeli ve karemsidir. Nasal 

kemer dardır. Glabella çok düz bir yapı sergiler. Kaş kemeri de yok denecek kadar siliktir. Ancak 

orbital alan, kafatasına oranla daha geniş ve çukurdur. İnion oldukça belirgindir. Mastoid çıkıntı kü-

çüktür. Buna karşılık, zygomatik kemer kalın bir yapı gösterir. Maxilla’daki dişler premortemdir. 

Nuchal bölge, yuvarlak ve yüksektir. Occipital kondüller zemine temas etmezler. Foramen magnum 

çok küçük çaplıdır. Basilar sütur kaynamış ve silikleşmiştir. Kafatasındaki diğer süturlar, faz III-IV 

durumundadır. Bu kafatası için yapılan geleneksel yöntem analizinde, diğer iskelet kemikleri de dik-

kate alınmalıdır. Özellikle mandibula ölçümleri kontrol edilmelidir.  
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Tablo 11. Tez çalışmasındaki örneklere ait LDA ve NNDA analizlerinin sonuçları. 

Örnek No LDA 

NNDA 

Sonuç: Erkek (Doğu Afrika) 

19, I19 

Örnek Olasılık Örnek En yakın değer Görülen sayı 

D. Afrika E 0.98666 D. Afrika E 6 575 

Hint E 0.00599 Hint E 3 380 

Hint K 0.00518 Mısır E 5 273 

D. Afrika K 0.00165 D. Afrika K 4 253 

B. Asya 0.00046 Tayvan E 2 218 

20, C1 

  Sonuç: Kadın (Batı Asya) 

İtalya E 0.9666 Penjap K 6 527 

Penjap K 0.0179 Hint E 4 506 

Hint E 0.01371 İtalyan K 9 452 

İtalyan K 0.00099 Mısır K 7 382 

Mısır E 0.00046 Guam E 2 211 

21, C2 

  Sonuç: Erkek (Siberya) 

Siberya E 0.60294 Siberya E 9 518 

D. Afrika E 0.30195 D. Afrika E 5 479 

Guam E 0.06933 Guam E 3 316 

Siberya K 0.01768 Siberya K 5 293 

Guam K 0.00774 Eskimo E 4 239 

22, C3 

  Sonuç: Kadın (Afrika) 

Hint E 0.64092 D. Afrika K 8 506 

Hint K 0.22104 Hint K 3 413 

İtalya K 0.12295 Hint E 3 380 

D. Afrika K  0.00843 Afrika K 5 323 

Penjap E 0.00267 İtalyan K 3 271 

23, C4 

  Sonuç: Yok! 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

24, C5 

  Sonuç: Kadın (Batı Asya) 

B. Asya K 0.39375 B. Asya K 3 474 

Mısır K 0.29115 Mısır K  7 382 

İngiliz E 0.11741 Mısır E 6 358 

Mısır E 0.09133 D. Afrika E 3 288 

İtalya K 0.04296 Norveç K 5 288 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Kimliğin doğumla başlayıp ölümle son bulan ve benzersiz bir bedenle olan ifadesi, 19. yüzyıl 

Batılı sömürge kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkar ve “öteki olanın işaretlenmesi” şeklinde bir 

kutuplaşma doğurur [4]. Uyumlu olan bireyler ile “toplumun dışında kalmayı hak edenler”i ayırıcı 

çeşitli teknikler geliştirilmiştir [8]. Bilimsel temel ve güvenilirlik açısından, yeni teknik/ler daha ba-

şarılı olabilir ve birçok yenilik getirebilir. Önceleri antropometrik ölçümlerle belirlenen kimlikler 

parmak izi tanımlamalarına, günümüzde de DNA analizleri ve dijital ortamda gerçekleştirilen yeni-

den canlandırmalara (reconstriktif çalışmalar) kadar ilerlemiştir [13,22]. Antropometrik kimlik tespit 

yöntemi, “beden”e ve “sima”ya dayanır [4,5]. Özellikle adli bilimlerde gerçekleştirilen analizler, in-

sana ait bulguların incelenmesiyle gerçekleştirilir [9]. Adli bilimlerde yapılan kemik incelemeleri, 

insana ait olup olmadığının belirlenmesinin ardından, kimliklendirme amacıyla araştırılan metrik 

analizli yaş, cinsiyet, biyolojik çeşitlilik ve boy bulgularının yanı sıra, patoloji veya anomali gibi ayırt 

edici belirteçlerin tanımlanmasına dayanır. Araştırılan kemik insana ait ise, cinsiyet belirlemesi yapı-

lır ve % 50 doğrulama olasılığı ile değerlendirilir [16]. Bugün kullanılan teknolojik ve sanata dayalı 

uygulamalarla, iki ve üç boyutlu dijital canlandırmalar ve yeniden yüzlendirme gibi tekniklerle yapı-

lan analizler bulunmaktadır [4,9]. 

 Günümüzde, özel yazılım programları sayesinde, üç boyutlu fotokopilerin ve taramaların uy-

gulama alanı bulduğu bir gelişimden söz edilmektedir. 4. ve hatta 5. bir boyut katılarak (Örneğin; iki 

farklı bilgisayar ekranından, 3. bir bilgisayarda yer alan iki veya üç boyutlu bir başka programa mü-

dahale edilebilmesi gibi) yapılan analizler ve tıbbi incelemeler söz konusudur [4,27]. Ancak her ge-

lişmenin adli bilimlere katılması için, güvenilir bir şekilde uygulama alanı bulabilmesi ve yaygın 

kullanıma sahip olması tercih edilir. Bu amaçla, yapılan analiz tekniklerinde aranan çeşitli avantajlar 

söz konusudur. Uygulanan yöntem, öncelikli olarak, bilimsel güvenilirliğini kanıtlamış olmalıdır. 

Ayrıca pratik ve hızlı sonuç vermelidir. Bütün bu gelişmeleri, masraflarını en aza indirgeyerek uygu-

lamaya sunmalıdır [9,12,61]. Geliştirilen yeni yöntem, bu şekilde yaygın bir kullanıma sahip olabilir.  

 Adli antropolojide, özellikle kemik malzeme olgularıyla karşılaşılır. Çoğu zaman tam halde 

olmayan iskelet materyallerin kimliklendirilmesi sorgulanır [4,9,61]. Ancak yapılan analizlerin doğru 

sonuç vermesi, eldeki kemiğin tanımlanması ve doğruluk oranı yüksek tekniklerin uygulanmasına 

bağlıdır. Eldeki kemik malzemeye göre doğru yapılan cinsiyet kimlik tanımlamaları ve güvenilirlik-

leri, yetişkin bireyler için şu şekildedir: Pelvis (tek başına) % 90, cranium (tek başına; ancak 

mandibula ve diş ölçümleri de bu analiz içinde yer almaktadır)      %  82, dişlerde % 75-90 ve uzun 

kemikler % 80. Aynı inceleme çocuklar için sorgulandığında, tüm iskeletin tam olması halinde % 73-

81 ve sadece orbit ve mandibula’nın (dişler veya bulunabildiği kadar diş materyal dâhil) birlikte kul-
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lanılmasında,  % 78 oranında doğruluk kabul edilmektedir [19,105]. Özellikle tek başına bulunan ve 

tanımlanamayan kafatasları, üzerlerinde en sık çalışılmış kemik materyallerdendir [9]. Ancak kimlik 

bilgisi, geleneksel antropolojik yöntemlerle yapılabilen cranium için dişler, pelvis ve uzun kemikler 

birlikte analiz edilmelidir. Bu durumun güvenilirlik yüzdesi, 95-97 değerindedir  [53]. Bugün gelişti-

rilen yeni teknikler sayesinde, evrim ve adli antropoloji çalışmaları, daha güvenilir ve pratik olan 

detaylı analizlerle yapılmaktadır. 

 Tez çalışmamızda kullanılan Cr6bInd analiz yöntemi, Fordisc gibi sadece kafatasından yapı-

lan bir kimliklendirme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde, özellikle adli antropoloji bilim dalında en 

sık rastlanan durum olmasından dolayı, eksik iskelet materyalleri arasında bulunan ve kimliği bilin-

meyen kafatasları analiz edilir. Antropolojide yeni ve yaygın bir yere sahip olan bu kimliklendirme 

yöntemi, ayırıcı tanı olarak evrim ve biyolojik çeşitliliğin belirlenmesine yönelik çalışmaların yanı 

sıra cinsiyet, yaş ve biyolojik varyasyonun aydınlatılmasının gerekli olduğu adli bilimler incelemele-

rinde de kullanılır [10,12,18]. 2010 yılında, St. Leonard Kilisesi’nde (Hythe) bulunan ve kimlik bilgi-

si bilinen bir kafatası üzerinde, Fordisc 3.0 ve Cranid6 testleri uygulanmış ve doğru sonuç karşılaş-

tırması yapılmıştır. Cranid6 analizi ile    % 80 ve Fordisc uygulamasıyla da sadece % 50-67 oranında 

doğru sonuç bulunmuştur. Bu durumun başlıca sebebi olarak ise, Fordisc ve Cranid yöntemlerinin 

veri bankalarının farklı olduğu öne sürülüp gösterilmiştir [106,107]. Fordisc yöntemi, sadece Ameri-

ka bölgesinde tanımlı bir veri tabanı kullanmaktadır. Veri bankası, Howell ve Federal Büro (FBI Veri 

Bankası ve Tennessee Universitesi Adli Veri Bankası) verilerini kullanmaktadır [106]. Ancak Cranid 

yönteminin 6. versiyonunda, Howell ve Shoulhaven Koleksiyonları’nın yanı sıra, Wright Koleksiyo-

nu da yer alır ve bu koleksiyon, sürekli yenilenmektedir [12]. Özellikle melez insan gruplarının yo-

ğunlukta olduğu yeni veri tabanları günümüz adli kafatası kimliklendirmeleri için daha doğru sonuç-

lar vermektedir. Cranid6 veri bankası, günümüzde kullanılan en yaygın ve en geniş kapsamlı tek veri 

tabanı özelliğine sahiptir [58].  

 1992 yılında, İngiltere’nin Walles bölgesinde bir evin altında ve mumyalaşmış halde bulunan 

kafatasının, kimliklendirmesi yapılamadığı gerekçesiyle dosyası kapatılır. Ancak konuyu sorgulamak 

isteyen bir dedektif, Avusturalya’da kafatası kimliklendirmesiyle uğraşan Prof. Wright’a ulaşıp bilgi 

ister. Veri tabanında 2802 örnek bulunan ve 27 ölçü alınarak gerçekleştirilen ilk Cranid çalışmasında, 

gerekli uygulama yöntemleri, dedektife izah edilir. Ancak dedektifin yapmış olduğu ölçülere göre, 

herhangi bir sonuç alınamamaktadır. Bu durum üzerine Prof. Wright, ölçüleri kontrol etmek üzere, 

Walles’a davet edilir. Profesör, mumyadan alınan röntgen görüntülerinden iki boyutlu ve temizlenen 

kafatasından da üç boyutlu olmak üzere, 27 Cranid ölçüsü alıp analiz yapar. Her iki analiz sonucun-

da, daha sonra “Jeni” adı verilen bu olgu için, Mısırlı etnik özelliklere profillendirilen ve 22 yaşında 

genç bir kadına ait olduğu rapor edilir. Daha sonra yapılan tetkiklerde, incelenen mumyanın Mı-
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sır’dan getirildiği ve M.Ö. 770’lerde yaşamış genç erişkin bir kadına ait olduğu tespit edilir [108]. Bu 

ilk adli olgu sayesinde, günümüzde de geçerliliğini koruyan ve Cranid yönteminin tek dezavantajı 

olan durum ortaya çıkmıştır: Doğru ölçümün önemi! 

 Cranid analizi için alınan osteometrik ölçüler, profesyonel bir kişi tarafından ve doğru bir bi-

çimde alınmadıklarında, sistem hesaplama yapamıyor. Ayrıca eksik olan ölçü/ler varsa, özellikle de-

rinlik ölçüleri içinden eksik olan bulunursa, yine sistemde hata raporu yazılıyor. Tez çalışmamızda bu 

duruma bir örnek sunulmuştur: 23 numaralı kafatası. İlgili örneğe  ait 4 ölçü (NLG, PLG, ZMG, 

ZMD ve OMY) değeri, 0 (sıfır)’dır. Bu durumun başlıca sebebi, kullanılan kafatasının, anatomi ders 

malzemesi olmasından dolayı kesilmiş halde bulunmasıdır.  

 Görüldüğü üzere, ilk adli olgu örneğinde de olduğu gibi, eksik ölçü değeri bulunması veya 

yanlış ölçülmesi halinde, Cranid yönteminden yararlanmak oldukça güçleşir. Sistem, yanlış ölçüldü-

ğüne veya eksik ölçü bulunduğuna dair bir rapor sunar. Bu durum, sistemin güvenilirliği açısından 

oldukça önemlidir; çünkü yanlış ölçüme veya ölçüm hatalarına yer verilmediğini göstermektedir. 

Ancak eksik olan kafatasları için, sisteme eklenebilecek bir görüntüleme programı (Örneğin; TPS / 

TPS Rewl 1.45 veya TPS Spline 1.20 gibi) ile grafikler oluşturulup çakıştırma yöntemi uygulanır ve 

kimliği hesaplanabilir.  

 Günümüzde uygulanan yöntemlerin, teknolojik gelişimlerin de desteğiyle,  en iyi hizmeti 

sunması beklenmektedir. Cranid6 yöntemi, güvenilirliğinin kanıtlanmış olması yanında, hızlı ve pra-

tik uygulanabilen bir tekniktir. En büyük avantajı, tek bir örnek için [97,108], istatistiksel anlamlılık-

ta ve güvenilir bir doğrulukta analiz yapmasıdır. Ayrıca ekonomik olmasından başka, ki son derece 

basit osteometrik el aletleri kullanılarak ölçüm alınmaktadır;  her bir örneğe ait ölçümler için 20-25 

dak. ve analiz için de 5 dak. olacak şekilde, yaklaşık yarım saat gibi çok kısa bir sürede rapor hazır-

lanmaktadır. Bu rapor, cinsiyet bilgisini analiz etmenin yanı sıra, etnisite yatkınlığını da hesaplamak-

tadır [12]. Böylece yeniden yüzlendirme yapmaksızın, kısa süre içerisinde morfolojik bir profil elde 

edilmektedir. Kullanılacak ek bir görüntüleme programı sayesinde, bu profilin yapı ve şekil değer-

lendirmeleri, üç boyutlu bir görünüm kazanır. Ayrıca eklenebilecek yaşlandırma yazılımlarının sun-

duğu ek bir hizmetle, kayıp kişilerin yaşadıkları zamana ait morfolojik görünüş gibi bilgilere de ko-

laylıkla ulaşma imkânı sağlanır. Zaman ve masraf açısından en pratik çözümü sunan bu analiz yön-

temi sayesinde melez toplumlara ait genetik göç yolları hesaplanabilir. Yapılan her yeni örnek anali-

zi, veri bankasının güçlenmesine olanak verecek, toplumlararası benzerlik ve farklılık belirlemelerini 

güçlendirecektir [95]. Bütün bu gelişmeler ışığında, adli bilimlerde yapılan kimliklendirme çalışma-

ları için en kolay çözümler elde edilecektir.  
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 Bu tez çalışmasında, adli olgularda sıkça görülen kayıp ya da eksik parçalardan en çok üze-

rinde çalışılmış ve doğruluğu kanıtlanmış malzeme olan cranium,  yeni bir teknik olan Cr6bInd ile 

analiz edilip ülkemizdeki ilk verilerin elde edilmesi planlanmıştır. Bu amaçla, modern Türk toplumu-

na ait olduğu düşünülen ve kimlik bilgisi bulunmayan 24 adet kafatası analiz edilmiştir. Her bir 

cranium’a ait, birbirinin tekrarı olmayan 29 ölçü manuel olarak alınmış ve ilgili teknik uygulanmıştır. 

Burada kullanılan kafatasları, her biri kendi başına değerlendirilip analiz edilen ve birbirleriyle her-

hangi bir benzerlik ya da farklılık aranmayan örneklerdir. Adli bilimlerde karşılaşılan kayıp veya 

hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan cranium olma özelliğine göre ele alınmışlardır. Ancak bu tez 

çalışmasında yer alan 24 kafatası, aynı grup olan modern zaman Türk toplumuna aittir. Bu nedenle 

genel bir ortak grup meydana getirirler ve yapılan çalışmada Anadolu coğrafyasında bulunan ilk pro-

fil kümesini oluştururlar. Kendi içlerinde farklı dönemlerde yaşamış arkeolojik toplumlara ait olmala-

rı halinde, genel bir küme oluşturmaları söz konusu olmazdı. Ancak kullanılan kafataslarının her biri 

modern Türk insanına aittir ve benzer şekilde kadavralardan elde edilmişlerdir. Bu örnekler, herhangi 

bir arkeolojik medeniyete veya Anadolu coğrafyası dışından bir yere atfedilemezler. Bundan ötürü, 

ortak bir topluluk oluşturmak üzere, Cr6bInd veri bankası içerisinde, modern Türk toplumuna ait ilk 

profil grubunu meydana getiren bir küme olma özelliği taşırlar. Bu gruba ait genel dağılım ve profil 

sonuçları, Grafik I’de belirtilmiştir.  
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Grafik I. Tez çalışmasında analiz edilen kafatası örneklerinin cinsiyetlere göre dağılımı. 

 

 Burada da görüldüğü üzere, göç yolu açısından genel bir dağılım olarak Güney Asya üzerin-

den gelip Hint-Avrupa geçiş kollarının en temel yolunu teşkil eden Akdeniz kayış kuşağının benzer-

lik verileri belirtilmektedir. Köprü ülke olma karakteristiğine sahip olan ülkemiz coğrafyasında, gü-

nümüzde rastlanan en büyük biyolojik çeşitlilik grupları, narin yapılı Akdeniz, Asya Beyazları (Batı 
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Asya grubu) ve Dinarik gruplardır. Ayrıca sık olmamakla birlikte, Alpin tip de bulunmaktadır [104]. 

Her iki cinsiyetteki dağılım için grafikte yer alan sonuçlara bakıldığında, narin yapılı Akdeniz grubu-

nun kuzey özelliklerinin (İtalya, Mısır, Doğu ve Kuzey Afrika gibi) baskın olduğu görülmektedir. Bu 

grubu, en yakın karakteristikleri ile Sarı grup varyasyonuna sahip toplumlar izlemektedir (Örneğin; 

Eskimo, Batı Asya, Peru ve Filipin). İnceleme grubumuz göç yolları açısından ele alındığında, Kuzey 

Afrika geçiş kollarından gelen Akdeniz tipi biyolojik çeşitliliğe yerleştirilmektedir[103,104]. 

 Teknolojinin sağladığı imkânları kullanarak hayatı kolaylaştırmak, bilimin temel amacıdır. 

Adli bilimler, her türlü bilimsel güvenilirliği kabul edilmiş bir yöntemi uygulama avantajına sahiptir. 

Ancak önemli olan en uygun tekniğin seçilmesi olmalıdır. Burada üzerinde durulması gereken temel 

konu, eldeki veriler ile uygulanacak yöntem arasındaki ilişkinin en az zarar görülecek şekilde hesap-

lanıp uygulamaya koyulmasıdır. Bu tez çalışmasında, son dönemde geliştirilmiş kafatası 

kimliklendirme tekniklerinden biri olan CRANID yönteminin 6. versiyonu (Cranid6) için tasarlanmış 

ve cinsiyet profili belirlemek üzere geliştirilmiş bir alt modeli olan Cr6bInd tekniği uygulanmıştır 

[12]. Adli antropoloji alanındaki geleneksel yöntemlerin geliştirilmiş bir sunumu olan bu teknik saye-

sinde, daha istikrarlı ve güvenli sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan kimliklendirme analiz-

lerinin, en son bilgiler ve teknik desteklerle, nasıl daha hızlı ve güvenilir kullanılabileceği sunulmuş-

tur. Bu amaçla, 24 kafatasından 23’ü kurallarına uygun olacak şekilde ve bilimsel doğrulukta istatis-

tiksel olarak analiz edilmiştir. Son derece kısa bir sürede, el ölçümüne dayalı doğru ve güvenilir so-

nuçlara ulaşılabileceği gösterilmiştir. 
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7. EKLER 

 

Ek 1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulu Kararı: 
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Ek 2. Tez çalışması için hazırlanmış ölçüm formu örneğidir. 

Adli Antropoloji Cr6bInd Ölçüm Formu 

 

Form No:   Dönem:   Cinsiyet:  Gözlemci: 

Ölçüm AlınanYer:  Tanım:   Yaş:   Yazar: 

Cranium No:   Durum:   Irk:   Tarih: 

            İmza:  

   

  Cranium Örneğinin Numarası 

Ölçüler 

 GOU   

NOU   

BNU   

BBY   

XCG   

XFG   

AUG   

ASG   

BPU   

NPY   

NLY   

OBY   

OBG   

JUG   

NLG   

PLG   

ZMG   

ZMD   

FMG   

NFD   

EKG   

DKG   

OMY   

FRK   

FRD   

PAK   

PAD   

OCK   

OCD   
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8. ÖZET 

 

Geometrik Morfometri Yöntemi İle Cinsiyet Belirleme Üzerine Bir Örnek 

 

Anahtar Kelimeler: Adli antropoloji, cinsiyet belirleme, insan kafatası, Cranid6. 

 

 

Geometrik morfometri yöntemi, ilgili noktaların kartezyen koordinatlarının istatistiksel anali-

zidir. İstatistiksel anlamlılıktaki üç boyutlu şekil ve boyut analizi, biyolojik antropolojide geliştirilen 

yeni araştırma yöntemlerinden birisidir. Bu yeni gelitirilmiş olan analiz yönteminde,  cranial şekilleri 

karşılaştırmada, özel noktalar kullanılarak kimliklendirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmalar, adli olgu-

ların ve evrimsel değişimlerin incelenmesinde büyük öneme sahiptirler. 

Tez çalışmasında, kadın ve erkek kafatasları arasındaki farklılıklar ve cinsiyete bağlı 

kimliklendirme yapılmıştır. Bu amaçla, kimlik bilgisi bilinmeyen 24 crania’ya ait noktalardan ölçü 

alınmıştır. Kullanılan kafatasları, İ.Ü. Tıp Fakültesi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabi-

lim Dalları’ndan alınmıştır. Veriler, Cr6bInd yöntemi ile analiz edilmiştir. Cinsiyet belirlemelerinde 

şekil ve boyut analizi yapmada kullanılan bir tekniktir. 

 Bu tez çalışmasında, 12 kadın ve 11 erkek kafatası başarılı bir şekilde analiz edilmişken; 1 

crania, analiz yapılamamıştır. 

 Bütün bu değerlere göre, incelenen grup, Akdeniz alt kayış şeridinden geçen ve Avrupa göç 

kollarına dâhil olan Mezopotamya bölgesine benzerlik göstermektedir. Özellikle kuzey doğu toplu-

luklarıyla bir yakınlık söz konusudur. 
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9. SUMMARY 

 

An Example of Sex Identification by the Method on the Geometric Morphometric 

 

Key Words: Forensic anthropology, sex identification, human crania, Cranid6. 

 

 

 Geometric morphometrics is the statistical analysis of form based on Cartesian landmark 

coordinates. Statistical shape and size analysis, a relatively a new method for biological anthropology 

research, compares cranial forms by using spesific landmarks determined by identificational 

prominences in both forensic and evolution. 

 In this study, we aimed to identify of differantiate between femail and mail crania of human. 

Cranial landmarks data were taken from manual of 24 unknown crania subjects from both of 

department of Anatomy at Istanbul University, Faculty of Medicine and Istanbul University, Faculty 

of Cerrahpaşa Medicine. This data were analysed using Cr6bInd by R. Wright. The purpose of this 

research is to apply such techniques to quantitively describe in craniofacial traits the degree and 

pattern of shape and size sexual dimorphism. 

 In this study, we analysed that identificatinol success in both 12 femail and 11 mail, and also 

1 unanalysed crania were.  

 As a result of this study has been showed that these groups are like those in The 

Mediterranean population from Mesopotamia, and in especially northeastern countries. 
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