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ÖNSÖZ 

 
Anadolu, jeolojik konumu ve fiziksel koşullarının uygunluğu nedeniyle 

geçmişten günümüze, farklı coğrafyalardan gelen toplulukların yaşam mekânları 

olmuştur.  Arkeolojik kazılardan elde edilen iskeletlerin incelenmesiyle Anadolu’nun 

önemli bir göç yolu olduğu anlaşılmaktadır. Göçler, toplulukların gen havuzuna 

biyolojik açıdan yeni özellikler katarak, toplumların yaşam biçimlerinde köklü 

değişikliklere neden olabilmektedir. İskelet biyolojisi kapsamında yapılan morfolojik 

çalışmalarla toplumların dışa kapalı olup olmadığı hakkında bilgi edinilirken, 

paleodemografik çalışmalarla da nüfus hareketliliği ve nüfus yapısının değişimi 

belirlenerek,  göçlerin Anadolu toplumları üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. 

 

Anadolu’nun tarihsel devirlere girişi, Orta Tunç Çağında yazının kullanılması 

ve Mezopotamya ile sıkı ve örgütlü ticari ilişkilerin başlamasıyla belirlenir. Ancak 

ülkemizde bu döneme ilişkin yapılan paleoantropolojik çalışmalar oldukça sınırlıdır.  

Oysa Tunç Çağı Anadolu toplumlarına ait iskelet kalıntıları üzerinde yapılacak 

morfolojik, patolojik, demografik ve kültürel çalışmalar, biyokültürel evriminin 

aydınlatılmasında oldukça önemlidir. Bu dönemde ticarete bağlı olarak farklı 

bölgeler arasında göçlerin yoğun olması, toplumlarda daha heterojen bir yapının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, çalışma materyali olan Kütahya / 

Seyitömer höyükten ele geçen iskeletler paleoantropolojik açıdan değerlendirilmiş 

olup, sonuçlar çağdaşı Kütahya/Ağızören, Eskişehir/Çavlum ve 

Bilecik/Küçükhöyük’ten ele geçen iskeletlere ilişkin sonuçlar ile karşılaştırılarak, 

yörede Tunç Çağında yaşamış olan insanların genel bir paleoantropolojik 

değerlendirmesi yapılmıştır. 
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GİRİŞ 

 
İnsan, bu güne kadar birçok özelliği keşfedilen, ancak bir o kadar da 

bilinmeyen özellikleri olan bir varlıktır.  Milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde 

karmaşık bir değişim sergileyen insan, herkesin her yönüyle çok iyi bildiğini sandığı, 

ancak hala pek çok özelliği çözülemeyen bir varlıktır.  İlk zamanlar çevreye uyum 

yeteneği, daha sonra düşünce yapısı, ürettiği kültürü ve en son da konuşma dili 

keşfedilmiş olan insan, önce doğa tarafından yönetilirken, ateşi icat etmesi kültürü 

çeşitlendirmesi, yaban hayatı evcilleştirmesiyle daha sonraları doğayı kendi kontrolü 

altına almaya çalışmıştır.  Bütün bu saydığımız özellikler insanı diğer canlılardan 

farklı kılmaktadır. İnsanın morfolojik özellikleri incelendiğinde iki ayağı üzerinde 

dik yürüyen, karmaşık bir beyine sahip, yassı bir yüzü ve diğer dişleriyle hemen 

hemen aynı boyda köpek dişlerine sahip, S şeklinde bir omurga ile geniş bir kalça 

kemeri olan, kollar bacağa oranla daha kısa bir yapıda olan bir canlıdır. Ancak bu 

özelliklerin ötesinde insanı insan yapan olgular içerisinde; kültürü üretmesi ve 

ürettiği kültürü gelecek nesillere aktarma özelliği, olayları ve objeleri analiz ederek 

soyutlayan yapısı, düşünme ve bu düşüncelerini bir dil kullanarak aktarma yetisi ile 

tinsel düşüncelere sahip olması ve sahip olduğu şeyleri paylaşma özellikleri yer 

almaktadır. Bütün bu özelliklerin yanı sıra insanın diğer canlılarla benzer özellikleri 

de inkâr edilemez. 

 

Antropoloji bilimi, insanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde 

anlamaya; insanların başlangıcından beri çeşitli koşullara nasıl uyarlandığını, bu 

uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini, çeşitli küresel olayların bu 
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uyarlanmaları nasıl dönüştürdüğünü görmeyi ve göstermeyi amaçlamaktadır. İnsanı 

biyokültürel bir varlık olarak ele alan antropoloji, insanın ortaya çıkış zamanı, 

gelişimi, vücut özellikleri, kültürü ve davranışlarını populasyon düzeyinde 

inceleyerek diğer populasyonlarla ilişkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. 

 

Antropolojinin bir alt dalı olan biyolojik antropoloji ise, insanoğlunun 

biyolojik evrim sürecini incelemekte ve yaşayan insan grupları arasındaki ilişkiyi 

çeşitli boyutlarıyla araştırmaktadır. Bu çalışma alanının konularını, paleontolojik 

kazılardan çıkarılan fosiller ile arkeolojik kazılardan ele geçen insan iskeletleri 

oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile tarih öncesi canlıların evrimi ve özellikle 

insanın da içinde yer aldığı primat takımı üyelerinin evrimsel aşamaları, diğer 

canlılarla olan ilişkileri ve bu canlıların yaşadıkları döneme ilişkin paleoekolojik 

ortamları araştırılmaktadır.  

 

Yıllar boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu’da, yapılan 

kazılar sonucunda, çeşitli dönemlerde burada yaşamış uygarlıklara ait birçok buluntu 

ele geçirilmiştir. Kazılardan ele geçen iskeletler üzerinde yapılan çalışmalarda, 

önceleri sadece Anadolu uygarlıklarını var eden geçmişte yaşamış toplumların 

morfolojik yapılarının tanımlaması amaçlanırken, günümüzde bu çalışmalar 

kimyasal analizleri ve DNA analizleriyle desteklenmektedir. Arkeolojik kazılardaki 

nekropol alanlarından uygun şekilde kazılıp ortaya çıkarılan insan iskeletlerinin 

paleoantropolojik açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi ile eskiden yaşamış 

insanların ölüm nedenleri, sağlık durumları, yaşam biçimleri, tarihsel süreç 
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içerisindeki yerleri, paleodemografik ve morfoloijk yapıları gibi bilgiler ortaya 

konulabilmektedir.  

 

Bu araştırmalar yapılırken iskeletten bireyin yaşının ve cinsiyetinin doğru 

olarak belirlenmesi ilk ve en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Bir iskelet 

populasyonunun, kaç bireyden oluştuğu, bunların demografik dağılımı (yaş -

cinsiyet), bebek ve çocuk ölümlerinin toplumdaki durumu, bunların ölüm oranları ve 

yaşam beklentileri paleodemografi adı altında ele alınmaktadır.  Bu çalışmalar 

sonucunda elde edilen bulgulardan yararlanarak, insanlığın sayısal artışı, nüfus 

gelişimi ve nüfus hareketlilikleri hakkında bilgi edinilmektedir. Böylece bu tür 

araştırmalarla, geçmiş dönemlerde yaşamış toplumlar ile günümüzde yaşayanlar 

arasında bir köprü kurulmaya çalışılmaktadır.  

 

Bir toplumu oluşturan bireylerin, fiziksel özelliklerinin ortaya konmasında ise 

antropometrik ölçülerden yararlanılmaktadır. Bu bilgilerden hareketle ilgili toplumun 

morfolojik yapısı belirlenebilmektedir. Yine aynı şekilde, bir topluma ait iskelet 

materyalin incelemesi sırasında, boy uzunluğunun hesaplanması ve metrik 

özelliklerin değerlendirilmesi o topluluğun morfolojik yapısının tanımlanmasında 

kullanılabilecek önemli veri kaynaklarıdır.  Bunun yanı sıra antik dönem insanlarına 

ait diş ve çeneler,  ilgili toplumların beslenme biçimleri, besin türleri, besin 

hazırlama şekilleri, ağız ve diş sağlıkları ve kültürel alışkanlıklarını ortaya koyan 

oldukça önemli veri kaynaklarıdır.  Bu bilgiler ışığında Kütahya Seyitömer insan 

iskeletlerinin Antropolojik analizi doktora tezi olarak hazırlanmıştır. 
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Bu çalışmada; Kütahya Seyitömer Höyük’te yapılan kazılardan çıkarılan 

toplam 64 birey demografik, patolojik ve morfolojik açıdan ele alınarak Tunç 

Dönemi’ne tarihlendirilen bu topluma ait bilgiler yeniden gün ışığına çıkarılmıştır.  

Yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen bulgulardan yararlanarak, ilgili 

toplumun Anadolu’da yaşamış olan çağdaşı ve aynı coğrafik bölgede yaşamış olan 

diğer toplumlarla ilişkisi değerlendirilmiştir.  

 

Seyitömer 2006 - 2010 iskelet serisinin, hem aynı bölgede yer alan ve çağdaşı 

olan Çavlum Nekropolü, Küçükhöyük ve Ağızören iskelet buluntuları ile hem çağdaş 

diğer Anadolu toplumlarıyla, hem de çeşitli dönemlerde Anadolu’da yaşamış diğer 

toplumların iskelet serileriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalardan elde 

edilen bilgiler ışığında, Seyitömer insanlarının geçmişte yaşamış Anadolu toplumları 

arasındaki konumu belirlenerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  
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1. BÖLÜM: KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 
Canlılar öldükten sonra uygun ortam ve koşulları bulduklarında, bu canlılara 

ait iskelet ve dişler binlerce hatta milyonlarca yıl bozulmadan yapılarını muhafaza 

ederek günümüze kadar gelebilmektedirler. Ancak deprem, sel, yanardağ ve toprak 

kaymaları gibi doğal felaketler sırasında iskelet kalıntılarının doğal yapıları 

bozulabilmekte ve bazen sadece diş kalıntıları olarak bize ulaşmaktadır. İşte 

organizmalar öldükten uzun zaman sonra, onlara ait kalıntılar, ya düzenli arkeolojik 

kazılar sonucunda veya tesadüfî olarak ele geçmekte ve bu buluntuların 

incelenmesiyle de ilgili organizmaya ait bilgilere ulaşılabilmektedir. Uygun şekilde 

kazılıp ortaya çıkarılan insan iskelet kalıntılarının incelenmesi sonucunda da oldukça 

önemli bilgilere ulaşmak mümkün olabilmektedir. İnsan iskeletlerden bireylerin 

morfolojik özellikleri, sağlık durumları belirlenirken, bunların oluşturduğu 

toplumların demografik yapıları ve dağılımları, sağlık sorunları ve toplumlararası 

ilişkileri de ortaya konulmaktadır (Burns, 1999).  

  

 Çeşitli uygarlıkların yaratıcısı toplumlara ait iskeletler incelenirken, öncelikle 

o toplumu oluşturan bireylerin demografik dağılımının belirlenmesi gerekmektedir.  

Bir toplum içerisinde gerçekleşen doğum, ölüm ve göç olayları sonucunda meydana 

gelen sayısal ve yapısal değişim ve bu değişim sırasında geçen süreç, o toplumun 

nüfus dinamiğini vermektedir.  

 

 Yapılan nüfus araştırmaları; demografik, tarihi demografik ve 

paleodemografik olmak üzere üç farklı aşamada ele alınmaktadır. Günümüzde halen 

yaşamlarını sürdüren toplumların nüfus yapısı demografi; yazılı ve kayıtlı bilgileri 
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mevcut olan ancak ortadan kalkmış toplumların nüfus yapısı tarihi demografi; 

herhangi bir yazılı belgesi bulunmayan prehistorik dönemlerde yaşamış toplulukların 

nüfus yapısı paleodemografi adı altında incelenmektedir (Sevim ve diğ., 2006). 

Demografik çalışmalarda; yaşam halen devam ettiği için yaş ve cinsiyet belirleme 

çalışmalarında herhangi bir problem söz konusu değildir. Tarihi demografide de, 

yazılı kaynakları mevcut olan toplumlar söz konusu olduğundan, bu toplumlara ait 

belgeler de bulunduğu için yine bireylerin yaş ve cinsiyetleri nispeten daha kolay 

belirlenebilmektedir. Herhangi bir yazılı belgesi olmayan ve ortadan kalkmış 

toplumlarda, sadece iskelet kalıntıları ile mezar buluntuları olabilmekte dolayısıyla 

bu tür toplumlarda yaş ve cinsiyetin belirlenmesi son derece zor olabilmektedir.  

Dolayısıyla bu tür toplumlara ait iskelet materyalinin incelenmesinde ilk ve en 

önemli aşamayı, bireylerin yaş ve cinsiyetlerinin doğru olarak belirlenmesi 

oluşturmaktadır.  İnsan iskeleti kalıntılarından yaş ve cinsiyetin belirlenmesine 

yönelik oluşturulmuş pek çok metot mevcuttur. Geçmişte yaşamış insanlara ait 

iskelet buluntularının niteliği doğrultusunda, uygun yaş ve cinsiyet belirleme 

metotları kullanıldığında bireylerin yaş tahmini ve cinsiyet tayini doğru olarak 

belirlenebilecektir. 

 

i. İskeletten Bireyin Cinsiyetin belirlenmesi: Anatomi, paleoantropoloji ve 

adli tıp alanlarındaki iskelete ilişkin çalışmalarda, öncelikle iskeletin cinsiyetinin 

belirlenmesi; cinsiyetler arası morfolojik farklılıklarının ve çeşitli varyasyonların 

cinsiyetler arasında bulunma sıklıklarının tespit edilmesine kolaylık sağlamaktadır. 

Bununla birlikte populasyon düzeyindeki incelemelerde, cinsiyetler arasındaki boyut 

farklılaşması olarak bilinen “seksüel dimorfizm” de önem kazanmaktadır. Bu 
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durumda iskelet materyalleri üzerinde yaş tahmini ve cinsiyet tayini yapmadan önce, 

boyut farklılıkları açısından ilgili toplumun genel yapısının iyi anlaşılması 

gerekmektedir. Yani toplumun kendi içerisindeki “seksüel dimorfizmin” doğru 

olarak belirlenmesi, cinsiyet ayırımı ve yaş tahmininde bulunmayı biraz daha 

kolaylaştıracaktır.   

 

ii. İskeletten Bireyin Yaş Tahmini: İnsanlar öldükten sonra iskeletleri tarihsel 

süreç içerisinde bir dizi değişikliklere maruz kalabilmektedir.  Dolayısıyla bir insana 

ait iskelet ya da iskelet kalıntıları incelenerek kişinin öldüğü andaki biyolojik yaşını 

tahmin etmek, antropoloji biliminin en problemli konularından biridir.  Bu durumda 

bireyin biyolojik yaşı belirleneceği zaman mevcut olan her bir kemik ve diş ayrıntılı 

incelenmeli ve her bir anatomik özellik değerlendirilmelidir. İnsan iskelet buluntuları 

arasında kafa iskeleti mevcut olduğu durumlarda hem dişleri hem de kafa iskeletini 

oluşturan tüm kemiklerdeki yaş belirleme kriterleri ayrı ayrı değerlendirilmektedir.   

 

Diş erupsiyonunun tamamlandığı bireylerde, uzun kemiklerdeki epifiz 

kaynaşmaları önem kazanmaktadır. Epifiz kaynaşmaları vücut kemiklerinden 

humerusun proksimal, femurun ise distal epifizi 25 yaşlarına kadar kaynaşmasını 

tamamlarken,  clavicula (köprücük kemiği) en geç 30 yaşlarına kadar kaynaşmasını 

devam ettirmektedir. Dolayısıyla yaş tahmininde epifiz kaynaşmaları bu yaşın 

üstünde olan bireylerde uygulanamaz (Olivier, 1969; Ubelaker, 1978; Bass, 1987). 

Puberte çağındakilerde ise epifizlerin (kemik uçlarındaki kıkırdakların) gelişme ve 

kemikleşme aşamaları çok önemlidir. Bebek ve çocuklarda kemikleşme merkezleri 
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ve kemik büyümesi yaş tahmininde yararlanılan diğer önemli kriterlerdir (Gök ve 

diğ., 1985). 

 

iii. Yaşam Tablolarının Oluşturulması: Nüfus araştırmaları; yukarıda yapılan 

açıklamalar doğrultusunda: Yazılı ve kayıtlı belge bulunmayan dönemler, yazılı ve 

kayıtlı belge mevcut olduğu dönemler ve günümüz toplumları olmak üzere üç farklı 

açıdan değerlendirilmektedir. Günümüz yaşayan toplumlarının nüfusu, büyüklüğü, 

yapısı ve gelişimi açısından inceleyen demografi; geleceğe ilişkin değerlendirmeler 

yapmak amacıyla, yaş-cinsiyet farklılıkları, evlenme-boşanma, aile yapısı, sağlık 

durumu, eğitim, üretim, kentleşme, nüfus hareketleri ve sorunları gibi konularda 

araştırmalar yapmaktadır. 

 

Düzenli yapılan nüfus sayımları, doğum, ölüm, göç, evlenme, boşanma, 

üretim, tüketim gibi bazı demografik bilgilerin tutulduğu kayıtlar ve değişik 

aralıklarla yapılan nüfus araştırmaları, demografik araştırmaların önemli veri 

kaynaklarıdır (Üner, 1972). 

 

Tarihi demografik çalışmaların kökeni ise 19. yüzyılın başlarında Avrupa’da 

kilise kayıtlarının incelenmesiyle başlar. Vaftizlerin kayıtlara işlenmesi, yeni 

doğanlara ilişkin bilgiler vermekle birlikte, vaftizden önce ölen bebeklerin kayıtlara 

işlenmemesi demografik değerlendirmeleri eksik kılmaktadır.  Bu nedenle gömülme 

olayları ve evliliği kutsama kayıtları ve mezar taşlarındaki bilgiler tarihi demografiye 

kaynak sağlaması açısından incelenmesi gereken belgelerdir (Cerit, 1985). 
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“Eski nüfus bilimi” olarak tanımlanan paleodemografik çalışmaların 

materyalini ise, insanlığın başlangıcından yazılı belgeleri mevcut olan toplumlara 

kadar olan toplumların iskelet kalıntıları, mezar hediyeleri ve mezarlık alanının 

kapladığı alan ile ilgili topumlarının yaşam alanlarının konumu oluşturmaktadır.  

Nesli tükenmiş toplulukların nüfus yapılarının yeniden oluşturulmasındaki amaç ise; 

insanlığın zaman içerisindeki sayısal artışı, nüfus değişimi ve gelişimi,  yaşam 

uzunluklarındaki değişim ile iç ve dış nüfus hareketliliklerinin belirlenerek,  geçmişte 

yaşamış toplumlarla günümüzde yaşayanlar arasında bir köprü kurarak değişimi ve 

gelişimi değerlendirmektir (Sevim, 1993). 

 

iv. Morfolojik Yapının Tanımlanması: İskelet çalışmalarında bireylerin 

kemiklerinden alınan ölçüler ve bu ölçülerden hesaplanan endisler, bireylerin 

morfolojilerinin tanımlanmasını sağlayan önemli veri kaynaklarıdır. Araştırmacılar 

bu konu üzerinde çalışmalar yaparak çeşitli yöntem ve teknikler geliştirmişlerdir 

(Martin ve Saller, 1957; Olivier, 1969; Ubelaker, 1978; Brothwell, 1981; Bass, 

1987). Bu teknik ve yöntemlerden: Toplumlararası benzerlik ve farklılıkların ortaya 

konulması, morfolojik (ırksal) özelliklerin belirlenmesi, bireylerin boy uzunluğunun 

hesaplanması, çocuklarda yaş belirleme, cinsiyet saptama ve cinsiyetler arası 

karşılaştırma yapma ve insanların diğer türlerle ilişkilerinin ortaya konulmasında 

yararlanılmaktadır. 

 

v. Biyolojik çeşitlilik: Farklı iklim koşullarına sahip çeşitli bölgelerde 

yaşamış olan toplumlar, bu koşullardaki ortamlara farklı bedensel özellikler ve 

kültürler geliştirerek uyum sağlamışlardır. Bu tür farklılıklar değerlendirilerek, 
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toplumlara özgü kriterler oluşturulmuştur. Söz konusu farklılıklardan hareketle 

sonraki dönemlerde yaşamış olan insanlar ve onların oluşturdukları toplumlar 

hakkında fikir sahibi olmamız mümkün olabilmektedir. 1960’lı yıllar ve öncesinde 

ırk, son zamanlardaki kullanımıyla biyolojik çeşitlilik; kalıtımsal olarak, benzer 

fiziksel kriterlere, ancak kendi içerisinde çeşitlilik oluşturacak özelliklere sahip olan  

insan topluluğu olarak tanımlanabilir. Önceleri; belirgin ve sınırları kesin fiziksel 

özelliklere sahip ve ırk olarak tanımlanan toplumlar söz konusuyken; göçler, savaşlar 

ve tanımlanamayan bazı özelliklerin çoğalması ve çeşitlenmesiyle artık kesin 

sınırlarla tanımlanabilecek ırklardan ziyade, içerisinde çok çeşitli ve farklı özelliklere 

sahip olan topluluklar oluşmuştur.  Anadolu da, Asya ve Avrupa arasında bir köprü 

görevi üstlenmesi nedeniyle, gerek göç yolları üzerinde yer alması gerekse birçok 

toplumların bu topraklara yerleşmeleri nedeniyle bu çeşitliliği yansıtan en önemli 

yerleşim bölgelerinden biri olmuştur.  

 

Anadolu’da, 1930’lu yıllardan itibaren arkeolojik kazıların yapılmasıyla 

birlikte antik dönem insan topluluklarına ait iskelet buluntuları ele geçmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla antropolojik çalışmalar da bu yıllara kadar uzanmaktadır. Bu 

dönemde ele geçen iskeletler üzerinde yerli ve yabancı birçok araştırmacı 

incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler başlangıçta sadece bireylerin ve 

toplumların tanımlanmasına (descriptive) yönelik çalışmalar iken, sonraları 

Anadolu’da Neolitik dönemden başlayarak dönem dönem yaşamış insanların ırk 

tiplerini belirlemeye yönelik olarak gelişmeye başlamış ve bu incelemelerle bir 

bakıma Anadolu’nun ırk coğrafyası da oluşturulmaya çalışılmıştır (Özbek, 1993).  
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Irk sınıflandırmaları yapılırken kullanılan ilk özellik deri rengi olup, bunu saç 

rengi, boy uzunluğu, vücut biçimi gibi fiziksel özellikler ve kan grubu gibi biyolojik 

öğeler izlemektedir. İnsan gruplarını, göstermiş oldukları bazı biyolojik çeşitliliklere 

(varyasyonlara) bağlı kalarak sınıflara ayırırken, ırklar arasındaki fiziksel 

farklılıkların insanların yeteneklerinde farklılıklar yarattığı ve bazı ırkların 

ötekilerden üstün olduğu gibi düşünceler oluşmaya başlayınca bu tür çalışmalar 

ırkçılığın savunulmasına zemin hazırlamaya başlamıştır.  Bu nedenle sonraları insan 

iskeletleri değerlendirilirken ırkçılığı ve kargaşayı ortadan kaldırmak düşüncesiyle 

bu tarz sınıflandırmalar yapmaktan ve ırk kavramını kullanmaktan kaçınılarak, 

morfolojik özellikler “İnsanda Biyolojik Çeşitlilik”  şeklinde ele alınmaya 

başlanmıştır. 

 

vi. Epigenetik karakterler: Topluluklar arasındaki biyolojik ilişkiyi ortaya 

koymada kullanılan özellikler olan epigenetik (non-metrik) karakterler, herhangi bir 

ölçü aletiyle ölçülemeyen, gözlem yaparak incelenen kemik oluşumlarıdır. Non-

metrik özellikler ilk olarak Avrupalı anatomistler ve Eski Yunanlılar tarafından 

çalışılmaya başlanmışken, iskeletler üzerindeki varyasyonlar ile ilgili ilk araştırmalar 

19. yüzyılda başlamıştır. Bu oluşumlar iskelet üzerinde bireylerin morfolojisinin 

tanımlanmasında ve dolayısıyla toplumların özelliklerinin belirlenmesinde çok 

önemli rol oynamaktadır. Varyasyonların tespitiyle toplumlar arasındaki benzerlik ve 

farklılıklar ortaya konulmakta, bu noktadan hareketle istila, savaş, göç ve evliliklerin 

etkisiyle ilgili toplumların gen havuzlarında meydana gelen karışımlar hakkında fikir 

edinmek mümkün olabilmektedir  (Sevim ve diğ., 2001).  
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vii. Paleopatolojik çalışmalar: Antropolojik çalışmalarda paleopatoloji;  

geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının sağlık problemleri ve refah düzeylerini 

ortaya koymada önemli bir alandır. Bunun yanı sıra iskeletler üzerinde 

belirlenebilecek hastalık bulguları tıp tarihinde hastalıkların tarihçesini araştırmada 

önemli katkılar sağlamaktadır.  Paleopatolojik bulgular bir yandan geçmişte yaşamış 

toplumların sağlık sorunları ve refah düzeylerinin belirlenmesi için 

değerlendirilirken, diğer yandan da tarihsel süreç içerisinde gerek aynı dönemde 

gerekse farklı dönemlerde yaşamış toplumlar arasındaki ilişkinin kurulmasında 

yardımcı olmaktadır.   

 

Geçmişte yaşamış toplumların sağlık analizlerinin yapılması, günümüzde 

karşılaşılan bazı hastalıklar ve anomalilerin daha iyi açıklanmasına, sebeplerinin ve 

kökenlerinin ortaya çıkarılmasına da yardımcı olmaktadır.  Yapılan paleopatolojik 

çalışmalardan elde edilen veriler, geçmiş dönemlerde mevcut olan hastalıklara 

ilişkin bilgiler vermesinin yanı sıra o dönemde yaşamış insanların kültürleri, sağlık 

durumları, yaşam koşulları ve beslenmeleri hakkında da yorumlar yapılmasına 

olanak sağlamaktadır.    

 

 1.1. KEMİĞİN YAPISI, GELİŞİMİ VE FONKSİYONU 
 
 Paleoantropolojik araştırmaların temel materyali insan iskeletini oluşturan 

kemikler olduğuna göre, paleoantropolojik çalışma yapacak olan kişilerin kemiğin 

oluşumu ve dokusu ve anatomik yapısı ile ilgili en ayrıntılı bilgilere sahip olması 

gerekir. Bu nedenle kemiklerin genel durumları ve yapıları hakkında bu bölümde 

bilgi verilmiştir. 
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1.1.1. Kemik Doku  
 
 

Organizmadaki diğer bağ dokularda olduğu gibi kemik dokusu: Hücreler, 

lifler ve temel maddeden oluşmuş olup, yapısındaki kalsiyumdan dolayı sertleşmiş 

bir destek dokusudur ve iskelet sisteminin en önemli yapıtaşıdır. Sertliğinden dolayı 

hayati önemi olan organların korumasını üstlenmiş olan iskelet sistemi, kaslarla 

birlikte vücudun hareketini sağlamaktadır. Kalsiyum deposu olarak kullanılan kemik 

doku, kan hücrelerinin yapıldığı kemik iliğini de içermektedir. Kemik dokusunun % 

30-40’ını lifler, protein ve glikozaminoglikanlar gibi organik maddeler oluştururken, 

% 60-70’ini ise kalsiyum, fosfat, sitrat, magnezyum gibi inorganik maddeler 

oluşturmaktadır (Elhan ve Arıncı, 1997). 

 

Primer ve Sekonder olmak üzere iki çeşit kemik dokusu vardır: 

 

 1.1.1.1. Primer kemik dokusu: Fetal gelişim ve kemik onarımı 

sırasında ilk oluşan olgunlaşmamış kemik dokusudur. Bu kemik dokusunda kollagen 

lifler her yöne seyrederek ağlar oluşturur ve temel madde yeterince 

kemikleşmemiştir. Hücreler osteositler olup çok miktarda bulunurlar. Gelişim 

sürecinde bazı bölgeler dışında yerini sekonder kemik dokuya bırakır. Kafatası 

suturları ile dişlerin alveolleri primer kemik olarak kalır (Erdoğan ve ark, 1999). 

 

 1.1.1.2. Sekonder kemik dokusu: Olgunlaşmış kemik dokusu da 

denilen bu doku, lamelli bir yapı göstermektedir. Kollajen lifler kemik lamelleri 

içinde özel bir biçimde yerleşmişlerdir. Erişkinlerde, genelde sekonder kemik 

dokusunun oluşturduğu olgun kemikler bulunur. Sekonder kemik dokusunun 



 

14 
 

süngerimsi ve kompakt olmak üzere iki türü vardır. Süngerimsi kemik doku, arasında 

kemik iliği ile dolu düzensiz boşlukların bulunduğu trabeküllerden oluşmaktadır. 

Kısa ve uzun kemiklerin metafiz ve epifizlerinin iç kısımlarıyla yassı kemiklerin iç 

yüzeyleri süngerimsi kemikten oluşmuştur. Tüm kemiklerin dış yüzleri kompakt 

kemikten yapılmıştır. Enine kesitlerde yuvarlak şekilli olan havers kanalları ve 

kompakt kemiğin uzun eksenine koşut belli aralıklarla yerleşmiş kanallar olmak 

üzere iki tür kanal bulunur. Enine kesitlerde boyuna uzanan volkman kanalları ise, 

komşu havers kanallarını birbirine bağlayan yan kollardır. Kemiklerin yüzeylerindeki 

besleyici deliklerden giren kan damarları volkman kanallarından geçerek havers 

kanallarına girerler. Bu şekilde kan damarları kompakt kemiğin tümüne dağıldıktan 

sonra ilik boşluğuna doğru gider. Matriks ve hücreler bu damarlardan çıkan besin 

maddelerinin difüzyonu ile beslenir (Erdoğan ve ark, 1999). Kemik lamelleri ise: 

Havers lamelleri, ara lameller, iç ve dış dairesel lameller olmak üzere üç ayrı biçimde 

yerleşmişlerdir.  

 

Kemik zarları periosteum ve endosteum olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bağ 

dokusundan yapılı olan periosteum tabakası, eklem yüzeyleri hariç tüm kemiği dıştan 

çevreler. Yapısında kollajen ve elastik lifler bulunan periosteumun; kemiğe desteklik 

yapması, beslenmesi, gelişimi ve tamiri olaylarında büyük önemi vardır. Endosteum 

tabakası, kemik iliği kavitesi ile kompakt kemiğin kanal sistemlerini çevreleyen ince 

bir retiküler bağ dokusudur ve periosteumdan incedir. Bu tabakanın hem kemik doku 

hem de hemopoetik (kan hücresi yapımı) hücreleri yapabilme özelliği bulunmaktadır. 

Kemiğin belirli boşlukları ve yüzeyini kaplayan bu iki bağ dokusu tabakası çok 

önemli rolleri üstlenmiş olduğundan, herhangi birisinin bozulması veya zedelenmesi 
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durumunda kemik için hayati önemi olan fonksiyonları olumsuz etkilenmektedir 

(Elhan ve Arıncı, 1997). 

 

1.1.2. Kemik Yapımı 
 

İntrakartilaginöz ve intramembranöz olmak üzere iki şekilde olur: 

 

                 1.1.2.1. İntrakartilaginöz kemikleşme: Bağ dokusu yapısında 

olan kemik taslağı önce kıkırdak dokusu şekline döner, daha sonra kemik dokusu 

haline geçer. Bu iki şekilde olur. Bunlardan ilki; kısa kemiklerde görülen, 

kemikleşmenin kemik taslağının iç kısmından başlayarak diğer kısımlarına yayıldığı 

enkondral kemikleşmedir. İkincisi ise; perikondral kemikleşmedir. 

 

 Kıkırdak yüzeyindeki mezenşim kaynaklı hücreler osteoblastlara dönüşerek 

bu bölgede tabakalaşmaya sebep olurlar ve ara maddeyi salgılayarak osteosit haline 

dönüşürler. Bu olayı kalsifikasyon izler. Sonuçta diyafizin ortasında ve daha sonra da 

uçlara doğru gelişen ve kıkırdağı çevreleyen bir perikondral kemik dokusu ortaya 

çıkar. Kemikleşme tamamlandıktan sonra perikondriyum periyosteum adını 

almaktadır. Bu kemik kompakt yapıdadır ve bu yolla kemiğin enine büyümesi 

sağlanır. 

 

           1.1.2.2. İntramembranöz Kemik Oluşumu: Bağ dokusu tarafından 

gerçekleştirilen kemiğin bu şekildeki oluşumu, organizmada kafatasında frontal, 

parietal, temporal gibi kemikler ile çenenin oluştuğu kemikleşme türüdür. Kemiğin 

gelişmesi şöyle olmaktadır: Önce mezenşim hücreleri damarlar etrafında toplanır ve 
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çoğalırlar. Aradaki boşluklar sertleşmemiş matriks ve içindeki kollajen liflerce 

doldurulmuştur. Mezenşim hücreleri osteoblastlara dönüşebilen hücrelerdir. Bu 

hücreler hücrelerarası madde ve lif sentezini de yaparak osteositlere farklılaşırlar. Bu 

bölgeye kemikleşme merkezi adı verilir. Oluşan kemik spongiyöz (trabeküler) 

yapıdadır ve lamel içermez. Araya henüz kalsiyum bileşikleri de çökmemiştir ve 

osteoid doku adını alır. Damar çevresindeki osteoblastların osteositlere dönüşerek 

boşalttıkları yerlere arkadan yeni hücrelerin gelmesiyle olayda devamlılık 

sağlamaktadır. Trabeküller büyür, çoğalır ve spongiyöz kemik dokusu şekillenmiş 

olur. Bu tür kemikleşmede peristeum ve endosteum kemikleşmeye katılmayan bağ 

dokusu tarafından yapılmaktadır. Trabeküllerarası boşluklardaki bağ dokusu da 

kemik iliğinin miyeloid veya hemapoetik dokusuna (kan hücrelerinin yapımı) 

dönüşmektedir (Elhan ve Arıncı, 1997). Doğrudan iskelet sistemiyle ilgili olan 

antropolojik çalışmalarda kemiklerle ilgili yapılan bu açıklamalar dikkate alınarak 

kemik materyalin analizi yapılmalıdır.   

 

Bu açıklamalar doğrultusunda iskeletlerle ilgili detaylı analizler yapıldıktan 

sonra, bir toplumu oluşturan bireylerle ilgili yaş, cinsiyet ve bireysel özellikler 

belirlenerek, çeşitli istatistiksel metotlardan yararlanılarak incelenen toplum 

değerlendirilmelidir.   
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1.2. TARİHSEL ÇERÇEVE 
 

1.2.1. Anadolu’da Tunç Çağı 
 

Materyalimizin tarihlendirildiği Tunç Çağ, insanlık tarihi açısından henüz çok 

iyi çalışılmamış bir dönemdir. M.Ö. 3000 - 1200 yılları arasına tarihlendirilen Tunç 

Çağ’da, önceki çağların tarım, hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi 

buluşlarına ilave olarak daha güçlü silahlar üretilmesine, daha ince süs eşyalarının 

yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı olan tunç keşfedilmiştir. Besin 

üretiminde olduğu gibi, metal işleme alanında da teknolojik gelişmeler her bölgede 

eş zamanlı olmamıştır. Tunç Çağına: Anadolu'da M.Ö. 3000; Girit, Ege Adaları ve 

Yunanistan'da M.Ö. 2500; Avrupa'da ise M.Ö. 2000 yıllarında ulaşılabilmiştir. 

Anadolu'da M.Ö. 3000 - 1200 yılları arasına tarihlendirilen Tunç Çağı, bulunan 

çanak çömleğin yapısına, üretimde ve mimaride kullanılan teknolojinin düzeyine 

göre Erken, Orta ve Geç Tunç olmak üzere üç evrede incelenmektedir: 

 

 Erken Tunç Çağı (M.Ö. 3000 - 2500)  

 Orta Tunç Çağı (M.Ö. 2500 - 2000)  

 Geç Tunç Çağı (M.Ö. 2000 - 1200) 

 

Tunç çağlarından en önemlisi sayılan Orta Tunç Çağı (M.Ö. 2500 - 2000) = 

Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na,  M.Ö. 2. binin başlarında girilir. Orta Tunç 

Çağı’nın en belirgin özelliği olarak, Mezopotamya ile başlayan çok sıkı ve iyi 

örgütlü ticaret ilişkileri ve bunun sonucunda yazının Anadolu’ya girişi 

gösterilmektedir. Bu dönemde tunç yapımında gerek duyulan kalay Anadolu’da az 

bulunduğu için Mezopotamya kalayına ihtiyaç duyulmuş ve bu kalayı Anadolu 
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pazarına getirme işini de Asurlu tüccarlar üstlenmişti. Büyük kervanlarla Anadolu’ya 

gelen tüccarlar, kalayın yanısıra parfüm, kumaş gibi malları da getiriyor, yerine altın, 

gümüş ve değerli taşlar götürüyorlardı. Bu ticaret karşılığında yerli beylere vergi de 

ödüyorlardı. Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ile Anadolu’nun çeşitli 

yerlerinde Karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlar. Bunların merkezi ve en 

büyüğü Kültepe’deki Kaneş Karumu’dur. Bundan başka Hattuşaş, Alişar, 

Acemhöyük, Karahöyük gibi yerleşimlerin de aralarında olduğu dokuz yerde daha 

karumlar kurulmuş, Asur’dan Orta Anadolu’ya uzanan yol üzerinde ise Wabartum 

denen küçük konaklama birimleri oluşturulmuştu. Tüm bu olaylardan ötürü bu 

dönem ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI olarak anılmaktadır (Ünal ve 

Girginer, 2007).  

 

Bu dönemde Ticaret Kolonileriyle birlikte yazı da; anlaşmalardan ticarete, 

evlenme belgelerinden evlat edinmeye kadar her alanda kullanılmaya başlanmıştır. 

Kaneş, Hattuşaş, Alişar ve Karahöyük gibi yerleşmelerde yapılan kazılarda binlerce 

tabletten oluşan arşivlere rastlanmıştır.  Bu tabletler pişmiş kilden yapılmış olup Asur 

Çivi Yazısıyla yazılmışlardır. 

 

Dönemin ikinci büyük gelişmesi çömlekçi çarkının tüm Anadolu’da 

yayılmasıdır. Çarkın kullanımıyla birlikte çok değişik formlarda kaplar yapılmaya 

başlanmıştır. Kalkolitik dönemde görülmeye başlayan insan ve hayvan şeklindeki 

kaplar en favori kap formlarını oluşturmaktadır. 
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 Her ne kadar Anadolu’nun eski gelenekleri sürdürülse bile ticaretle birlikte 

Mezopotamya etkisi kap formlarına da yansımıştır. Mezopotamya’dan gelen diğer 

bir etki de mühürlerde görülmektedir. Artık Anadolu’nun geleneksel damga 

mühürlerinin yanısıra Mezopotamya’dan gelen silindir mühürler de yaygın şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. Koloni Çağı’nın sonlarında Kültepe Karum’u Orta 

Anadolu’nun birçok yeriyle birlikte M.Ö. 1725 yıllarında bir yangınla son bulmuştur. 

Olasılıkla yerli beyler arasındaki çekişmelerden kaynaklanan bu olaylardan sonra 

Hitit Devleti belirmeye başlamıştır.  

 

  1.2.2. Kütahya Seyitömer Höyük  
 

Çalışmamızın konusunu oluşturan iskeletlerin çıkarıldığı Seyitömer Höyüğü: 

Kütahya il merkezinin 25 km. kuzeybatısında, Seyitömer Linyit İşletmesi Müessese 

Müdürlüğü (SLİ) rezerv sahasında, eski Seyitömer Kasabası’nın bulunduğu alan 

içerisinde yer almaktadır (Harita 1) (Bilgen, 2011). 

  

Bu Höyük “Phrygia Epictetus” denilen bölgenin güneyinde, İç Batı 

Anadolu’da bulunmaktadır. 150 x 140 metre ölçülerinde olan höyüğün orjinal 

yüksekliği 23,5m.’dir. Höyüğünün altında bulunan 12 milyon ton kömür rezervinin 

kullanılabilir duruma getirilebilmesi amacıyla Höyük’te, 1989 yılından itibaren ilk 

yıl Eskişehir Müzesi Müdürlüğü önderliğinde, 1990-1995 yıllarında Afyon Müzesi 

Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır. Bir süre ara verilen kazı 

çalışmaları 2006 yılında, Prof. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında, Dumlupınar 

Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yeniden başlatılmıştır (Bilgen, 2011). 
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 Harita 1: Seyitömer Höyük 

 

Kazı çalışmaları sonucunda, tabakaların stratigrafisi şu şekilde belirlenmiştir:  

I.  Tabaka (Roma Dönemi). 

II. Tabaka (Hellenistik Dönem: M.Ö. 334-30). 

II-A: Geç Evre. 

II-B: Erken Evre. 

III.  Tabaka (Akhaemenid Dönem: M.Ö. 500-334)1. 

III-A: M.Ö. 4. yüzyıl (400-334). 

                                                
1 Bilindiği üzere Persler Anadolu’ya M.Ö. 547/46 yılında girmişler ve bu topraklarda 

yaklaşık 200 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. Seyitömer Höyük’te yapılan kazılar, Akhaemenid 

Dönem yerleşiminin burada M.Ö. 5. yüzyılda başladığını göstermektedir.  
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III-B: M.Ö. 5. yüzyıl. 

IV. Tabaka (Orta Tunç Çağ: M.Ö. 18. yüzyıl). 

 IV-A: Geç Evre. 

 IV-B: Erken Evre. 

V. Tabaka (Erken Tunç Çağ: M.Ö. 3000–2000). 

 

Çalışma materyali iskeletler IV. tabaka olan Orta Tunç tabakasından ele 

geçirilmiştir (Bilgen, 2011). 

 

 

 

 
 

 

Resim 1: Seyitömer Höyük 
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2. BÖLÜM: KONU, AMAÇ, ÖNEM, MATERYAL ve METOT 

 2.1. KONU 
 

Bu tezin konusunu Seyitömer Höyüğü kurtarma kazısı kapsamında gün 

ışığına çıkarılan, Tunç Çağı’na ait insan iskelet kalıntılarının değerlendirilmesi; 

nüfus yapısı, morfolojik özellikleri ve sağlık sorunlarının bir arada ele alınarak, 

geçmişte yaşamış bu toplumun yeniden canlandırılmaya çalışılması oluşturmaktadır. 

 

Çalışma materyalimizden elde edilecek sonuçlar aynı bölgede yer alan ve 

çağdaşı olan Çavlum Nekropolü, Ağızören ve Küçükhöyük buluntularıyla 

karşılaştırılarak Tunç Çağ’ında yaşamış olan bu toplumların yaşam biçimleri, sosyo-

ekonomik ve sağlık durumları ile beslenme rejimleri hakkında bilgi edinilmeye 

çalışılacaktır. 

 

Ayrıca bu toplumlara ait veriler Anadolu’daki çağdaşı toplumlarla 

karşılaştırılacak; buna bağlı olarak toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

irdelenmeye çalışılacaktır.  

 

 2.2. AMAÇ 
 

Seyitömer Höyüğü kazı çalışmalarında ele geçirilen iskeletler üzerinde 

yapılan bu çalışmanın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

1. Seyitömer Höyüğü Tunç Çağı insanlarının paleodemografik analizini 

yapmak, 
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2. Seyitömer toplumu üzerinde alınacak ölçü ve endislerden yararlanarak, 

topluluğu oluşturan insanların morfolojik yapısını belirlemek ve cinsiyetler 

arasındaki farklılıkları ortaya koymak, 

3. Herhangi bir hastalığın etkisiyle iskeletlere yansıyan izler tespit edilerek bu 

topluluğun ne tür rahatsızlıklara maruz kaldıklarını, yine diş ve çene 

patolojilerinden yararlanarak da topluluğun ağız ve diş sağlığını inceleyip 

ilgili topluluğun genel sağlık durumu hakkında bilgi edinmek, 

4. İskeletler üzerindeki ölçülemeyen karakterler (varyasyonlar) saptanarak ilgili 

topluluğun diğer topluluklarla olan ilişkisini belirlemek, 

5. Seyitömer Höyüğü toplumundan elde edilen verilerin aynı bölgede yer alan 

ve çağdaşı olan Çavlum, Küçükhöyük ve Ağızören toplumları ile 

karşılaştırılarak aynı bölgedeki bu topluluklar arasındaki ilişkiyi saptamak, 

6. Seyitömer insanlarının, Anadolu’da yaşamış ve çağdaşı olan diğer 

toplumlarla karşılaştırılarak, Anadolu Tunç Çağı toplumları arasındaki 

konumunu belirlemektir. 

 

 2.3. ÖNEM 
 
 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde, Anadolu Tunç Çağı’nda 

yaşamış olan insanlarla ilgili çok az bilgi mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu 

çalışmada ele alınan materyal orijinal bir materyal olup daha önce bilinmeyen bir 

toplumdur. Dolayısıyla hem Tunç Çağı’na ilişkin yeni bilgilerin açığa çıkarılması, 
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hem de bilinmeyen bir topluma ilişkin bilgilerin elde edilmesi ile Anadolu insanlık 

tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu çalışma önemlidir.  Bu 

dönemin: 

 Asur Ticaret Kolonileri Çağı (Orta Tunç) olarak bilinmesi, 

 Yazının bu dönemlerde ortaya çıkması, 

 Anadolu’nun Mezopotamya ile çok sıkı ve örgütlü bir ticari ilişkiye 

girmesinden dolayı Tunç Çağı önemli bir dönem olarak kabul görmektedir. 

 Seyitömer iskelet kalıntılarının incelenmesi; hem dönemin insanlarının yaşam 

tarzları, hem de biyokültürel özellikleri hakkında fikir vermesi açısından 

önem arz etmektedir. 

  

 2.4. MATERYAL 
 
 

Seyitömer Linyit işletmeleri alanı içinde kalması, altında da kömür 

yataklarının bulunması nedeniyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji 

Bölümü’nden Prof. Dr. Nejat Bilgen başkanlığında bir ekip tarafından beş yıl 

sürmesi planlanan bir kurtarma kazısı olarak başlatılmıştır. Kazılar 2006 yılından bu 

yana her yıl altışar aylık dönemlerde gerçekleştirilmektedir.   

 

Çalışma materyalini Kütahya Seyitömer Höyük arkeolojik kazısından 2006 -

2010 yıllarında çıkarılan bireyler oluşturmaktadır. Materyal Ankara Üniversitesi Dil 

ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı laboratuvarına 
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getirilmiş olup, burada yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 64 bireye ait iskelet 

materyalimizi oluşturmuştur.  

 

2.5. METOT 
 
 

Tez kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, laboratuvar incelemeleri ve 

değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada iskeletlerin 

temizliği ve onarılması, daha sonra her bir kemiğin detaylı incelemeleri yapılmıştır. 

Elde edilen bilgiler hazırlanan bilgi formlarına işlenerek analizler için hazır hale 

getirilmiştir.   

 

Birey sayısı belirlenen iskeletlerde öncelikle cinsiyet tayini ve yaş tahmini 

yapılmıştır. Bireylerde cinsiyet belirlenirken kemiklerin genel morfolojik yapılarına, 

özellikle kafatası ve pelvisteki cinsiyet kriterlerine bakılmıştır (WEA, 1980). 

Bireylerin yaş tahminleri yapılırken: Bebek ve çocuklarda dişlerin sürme zamanına 

göre geliştirilen dental yaşlandırma metodu (Ubelaker, 1978; Brothwell, 1981); genç 

erişkinlerde epifizlerin kaynaşma yaşları ve daimi dişlerin köklerinin kapanma 

durumu (Ubelaker, 1978; WEA, 1980; Brothwell, 1981); erişkin bireylerde sutural 

yaşlandırma (Olivier, 1969; WEA, 1980), symphysial yaşlandırma (Tood’un) 

(White, 1991), dental aşınma (Brothwell, 1981; Hillson, 2005), claviculanın kesiti 

(Kaur ve Jit, 1990), femur ve humerusun proksimal kesitindeki spongiosa dokusunun 

yapısı (Szilvassy ve Kritscher, 1990) dikkate alınmıştır. Morfolojik değerlendirmede 

kullanılan biyometrik ölçülerin alınmasında ve bunlardan hesaplanan endis 

değerlerinin sınıflandırılmasında, Ubelaker (1978), Olivier (1969) ve Martin-
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Saller’dan (1957,1959) yararlanılmıştır. Bireylerde boy uzunluğunun hesaplamasında 

Pearson (1899), Trotter-Gleser (1952) ve Sağır’ın (2000) boy regresyon formülleri 

kullanılmıştır. Paleodemografik çalışmalarda Ubelaker (1978), paleopatolojik 

bulguların saptanmasında da, Ortner ve Putschar’ın (1985), Brothwell’in (1981), 

Bouville ve diğerlerinin (1983) çalışmalarından yararlanılmıştır.   

 

2.5.1. Demografik Yapının Belirlenmesi 
 

  2.5.1.1. Cinsiyet Belirleme Metotları 
 
 

İskeleletlerde korunma durumuna göre, hem morfolojik hem de metrik 

metotlar kullanılarak yapılabilen cinsiyet tespiti, biyolojik yaşın belirlenmesine 

oranla daha kolay gerçekleştirilebilmektedir. Morfolojik tekniklerde makroskopik 

olarak erkek ve kadın kemikleri arasındaki farklar incelenmektedir. Erişkinlerde 

cinsiyet tespitindeki güvenilirlik oranı iskeleti oluşturan kemikler tam veya tama 

yakın olduğu durumlarda yaklaşık olarak % 100, sadece pelvis kemikleri mevcut 

olduğunda % 95, yalnız kafatası kemiklerinin bulunduğu durumda % 90, kafatası ve 

pelviste % 98, uzun kemiklerde % 80 - 90, uzun kemikler ile kafa iskeletinin 

bulunma durumunda % 90 - 95’e yakın güvenilirlikte yapılabilmektedir (İşcan, 

2005). 

 

İnsanda cinsiyet farklılıkları doğum öncesinde gelişmeye başlamasına 

rağmen; iskeletten, fiziksel özelliklerin farklılaşmaya başladığı yaklaşık 13 yaşlarına 

kadar cinsiyet tespiti yapmak çok güvenilir sonuçlar vermemektedir. Dolayısıyla, 

genellikle 13 yaşından sonraki bireylerde cinsiyet tespiti yapılmaktadır.  Erişkinlerde 
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ise, cinsiyete bağlı morfolojik ve metrik farklılıklar belirginleşmeye başladığı için, 

bir iskelete ait tüm parçalar bulunduğu durumlarda bireyin cinsiyeti % 100’e yakın 

bir güvenilirlikte belirlenebilmektedir (Olivier, 1969; Brothwell, 1981;  Ubelaker, 

1978; WEA, l980, Buikstra ve Ubelaker, 1994). 

 

Populasyon düzeyinde materyalin bulunmadığı, tek bir bireye ait iskelet veya 

bazı parçaların ele geçtiği durumlarda ise, ya metrik ölçüler kullanılarak diskriminant 

fonksiyon analizi yapılmakta veya morfolojik özelliklerin ağırlık katsayılarına göre 

oluşturulan tablodan yararlanarak matematiksel işlemlerle cinsiyet belirlenmektedir 

(Olivier, 1969; Brothwell, 1981;  Ubelaker, 1978; WEA, l980).   

  

   2.5.1.1.1. Kafatasından Cinsiyet Tayini 

 

i. Antroposkobik Yöntem ile Kafatasından Cinsiyet Tayini: Morfolojik 

gözlemler yoluyla kafa kemiklerinden yapılan cinsiyet ayrımı çalışmalarında, 

erkekler ve kadınlar arasındaki en temel fark, kadın kafatasının erkeğe göre daha 

küçük ve daha narin yapılı olmasıdır. Kafa iskeleti genel olarak incelendiğinde; 

erkeklerde büyük, ağır ve kas yapışma izleri belirgin; kadınlarda ise küçük, hafif, 

narin yapılı ve kas yapışma izleri belirsizdir  (Krogman ve İşcan, 1986). 

  

Morfolojk gözlemlerle yapılan incelemelerde: Glabella, mastoid çıkıntı, 

nuchal çizgi ve occipital crest, processus zygomaticus, arcus superciliaris, tuber 

frontale, protuberentia occipitale, frontal eğim, orbitlerin şekli, mandibula, menton 

çıkıntısı, gonial açı ve damağın durumu dikkate alınmaktadır. Örneğin erkeklerin 
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mandibulası kadınlarınkine göre daha büyük, kalın ve ağırlığı daha fazla iken 

kadınların mandibulası, erkeklerinkinden daha küçüktür ve kas yapışma izleri 

erkeklere göre daha az belirgindir (İşcan, 2005). Corpus mandibulae’nın symphysis 

bölgesi erkeklerde köşeli iken, kadınlarda daha yuvarlaktır. Kaş kemerleri erkeklerde 

çıkıntılı ve daha belirgin iken, kadınlarda daha düz ve az belirgindir. Orbitler 

erkeklerde köşeli bir yapı sergilerken, kadınlarda daha yuvarlak ve künttür. 

Zygomatik kemikler erkeklerde yüksek iken, kadınlarda alçak düz yüzeylidir. 

Glabella kadınlarda düz iken, erkeklerde belirgindir; frontal sinüsler erkeklerde 

kadınlara göre daha büyük bir yapı sergilemektedir (Krogman ve İşcan, 1986).   

 

ii. Antropometrik Yöntem ile Kafatasından Cinsiyet Tayini: 

 

* Bilgisayar Yöntemleri: Dağılmış ve parçalanmış kafatası kalıntılarından 

cinsiyet tayini yapabilmek için geliştirilmiş bu yöntem ile elde edilen verilerin 

doğruluk payı % 71 - 90 güvenilirliktedir. Occipital condil uzunluğu, occipital condil 

genişliği, condiller arası en dar bölgenin ölçümü, bicondylar genişlik, condyller arası 

maksimum iç uzaklık, foramen magnum uzunluğu, foramen magnum genişliği, 

postcondyloid foraminalar arası uzaklık noktalarından ölçümler alınarak, bunlar 

regresyon formülüne uygulanır ve uygun bir bilgisayar programına girildikten sonra 

analizler yapılır. (Çöloğlu ve İşcan, 1998). 

 

**Mandibular canin endisi (MCI): Erkeklerde kadınlara oranla daha büyük 

değer gösteren ve % 86 güvenilirlik payı olan bir yöntem olan mandibular canin 
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endisi, 15-20 yaşlarındaki genç erişkinlerin cinsiyetini belirlemede 

yararlanılmaktadır (Rao ve diğerleri, 1989). Mandibular canin endisi;  

MCI = mdg / mca şeklindedir. 

mdg: altçene canini mesiodistal kron genişliği (mesial ve distal kenarlar arasındaki 

maksimum uzaklık); mca: altçene canin arkı genişliğidir (sağ ve sol caninlerin kesici 

yüzlerindeki en yüksek noktalar arasındaki uzaklık) (Rao ve diğerleri, 1989).  

 

***Kraniyometrik çalışmalar: Morfolojik ve metrik sistemlerin birlikte 

uygulandığı bir yöntemdir. Juvenil ve yaşlılık dönemleri dışında kalan bireylerin 

cinsiyet ayırımları için geliştirilmiş Keen yönteminde çeşitli anatomik bölgeler 

incelenmektedir. Morfolojik olarak incelenen anatomik bölgeler; kaş çıkıntıları, 

meatus acusticus externus ve occipital kas izleridir. Metrik olarak ölçümü gereken 

anatomik bölgeler ise maksimum cranial uzunluk, yüz genişliği, fossa 

infratemporalis derinliği, processus mastoideus uzunluğudur. Bu çalışmalardan elde 

edilen 4 ölçüm toplanır, ortalamaları alınır ve standart değer hesaplanır. Bu işlemler 

sonucunda, "erkek bölgesi", "kadın bölgesi" ve "nötral bölge" olmak üzere üç tür 

sayı grubu elde edilir. Her iki cinsiyet için en düşük - en yüksek limitler 171,7 - 

191,8 mm'dr.  Erkek>186, Kadın<178, 179−184 limitler arasındaki değerler nötral 

bölgede kabul edilir (Çöloğlu ve İşcan, 1998).  

 

2.5.1.1.2. Pelvisten Cinsiyet Tayini 

i. Pelvisten Cinsiyet Tayinininde Antroposkobik Yöntem: İskeletlerde 

cinsiyetin belirlenmesinde en güvenilir sonuçlara ulaşmamızı sağlayan ve en çok 

yararlanılan bölge pelvisin bütünü ve onu oluşturan kemiklerdir. Kadında doğum, 
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destekleme ve harekete; erkeklerde ise sadece destekleme ve harekete bağlı olarak 

farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar arasında en önemli özelliklerden biri, kadın 

iskeletinin çocuk doğumuna uyumlu olması; erkek iskeletinin de yüksekliği ve 

kütleviliğidir. Kadın pelvisi fetusun kolay geçmesi için doğum yapmaya uygun bir 

şekilde gelişmiştir. Ischio-pubis kolu bebek başının çıkışını kolaylaştırmak için 

dışarıya doğru kıvrılmış ve buna bağlı olarak pubis açısı daha genişlemiştir (Loth ve 

İşcan, 2000).  

Erkeklerde pelvisin genel yapısı kütlevi, kas yapışma izleri belirgin ve dalgalı 

bir yapı gösterir iken kadınlarda daha düz ve pelvis geneli daha narindir. Symphysis 

pubis erkeklerde daha yüksek, derin, kadınlarda daha alçak, sığdır. Pubis açısı 

erkeklerde V şeklinde, kadınlarda U şeklinde, yuvarlak ve geniş açılıdır. Erkeklerde 

foramen obturatum geniş ve genellikle oval; acetabulum geniş, doğrudan yanlara 

doğru eğimli, daha derin ve büyük; büyük sciatic notch daha küçük, kapalı, derin, U 

şeklinde ve ischiopubic kolu hafif dönüktür. Kadınlarda ise foramen obturatum 

küçük ve üçgenimsi; acetabulum küçük, ön yanlara doğru eğimli, daha sığ ve küçük; 

büyük sciatic notch geniş, açık, sığ, V şeklinde ve ischiopubic kolu belirgin dışa 

dönüktür. Sacroiliac eklem erkeklerde geniş, kadınlarda küçük ve eğimli; 

postauricular bölge erkeklerde dar, kadınlarda geniştir; preauricular oluklar 

erkeklerde çok nadir görülür ya da yoktur, kadınlarda daha sık görülür ve derindir; 

postauricular oluklar erkeklerde çok nadir görülür ya da yoktur, kadınlarda daha 

belirgin, auricular yüzey kenarı daha keskindir. İlium erkeklerde yüksek ve dik, 

kadınlarda daha alçak, yanal olarak karşılıklıdır; sacrum erkeklerde daha uzun, daha 

dar, içbükey, kavisin yayılımı eşit, çoğunlukla beş yada daha çok parçalı iken 

kadınlarda daha kısa, daha geniş, daha düzdür. Pelvis boşluğu erkeklerde kalp 



 

31 
 

şeklinde, nispeten daha küçük; kadınlarda oblik, sığ, geniştir. Crista iliaca erkeklerde 

belirgin S şeklinde, kadınlarda S şeklinde fakat daha düz; auricular yüzey erkeklerde 

pürüzlü ve büyük, kadınlarda daha düz ve küçüktür. 

 

ii. Pelvisten Cinsiyet Tayininde Antropometrik Yöntem:  İskeletten cinsiyet 

belirlemede morfolojik farklılıkların yanı sıra antropometrik ölçüler de 

kullanılmaktadır. Vücut kemiklerinin ölçüleri ve bu ölçülerden hesaplanan endisler, 

cinsiyetler arasında zaman zaman anlamlı faklılıklar vermektedir (Olivier, 1969; 

Brothwell, 1981). Pelvise ait hesaplanan; pelvis endisi, cotylo-scatic endis, ischum-

pubis endisi, acetabulum/pubis endisi gibi endis değerleri, morfolojik özellikler kadar 

başarılı sonuçlar vermektedir (Krogman ve İşcan,1986; Schulter-Ellis ve diğ, 1985). 

  

2.5.1.1.3. Uzun Kemiklerden Cinsiyet Tayini: İskeletin bölümlerinin 

eksiksiz olduğu durumlarda bireyin cinsiyetinin belirlenmesinde herhangi bir sorun 

bulunmamaktadır. Ancak her zaman beklenildiği gibi, bir bireye ait bütün vücut 

kemikleri bulunamamaktadır. Bu gibi durumlarda öncelikle populasyonun kendi 

içerisindeki ve populasyonlar arasındaki seksüel dimorfizm önem kazanmaktadır.  

Bu durumdaki iskeletlerin cinsiyetleri saptanırken bilinen yöntemlerin hepsi gözden 

geçirilerek mevcut olan buluntulara uygun yöntemler seçildikten sonra bireyin 

cinsiyeti belirlenmelidir (Brothwell, 1981; Olivier, 1969; Ubelaker, 1978; İşcan ve 

Miller, 1986; Holland, 1991). 

İskeletlerde kafa ve pelvis iskeleti bulunmadığı durumlarda genellikle uzun 

kemiklerden yararlanma yoluna gidilmektedir. Birçok araştırmacı, her bir iskelet 
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buluntusundan cinsiyet belirleyebilmek amacıyla, kafa ve pelvis kemikleri dışındaki 

kemiklerden cinsiyet kriterleri geliştirmeye çalışmışlardır (Krogman ve İşcan, 1986).   

 

Femur: Uzun kemikler arasında en dayanıklı olan dolayısıyla cinsiyet 

ayrımında, kafa ve pelvisten sonra en fazla kullanılan kemiklerden birisidir. Bu 

kemikte: Linea asperanın beligin veya belirsiz oluşu, femurun anteroposterior ve 

transvers çapları ile gövde ortası çevresinin ölçümleri cinsiyet belirlemede önemli 

kriterlerdir. Ayrıca femurdan alınan anatomik ölçülerin cinsiyetlere göre 

değerlerinden hareketle de cinsiyet ayrımına gidilebilmektedir (Tablo 1) ( Krogman 

ve İşcan, 1986). 

 

Tablo 1: Femurdan alınan anatomik ölçülerin cinsiyetlere göre değerleri 

 

Ölçüler Erkek Kadın 
Caput femoris çapı >48,0 <44,0 
Bicondylar genişlik >75,0 <70,0 
Maximum femur uzunluğu > 450,0 < 400,0 
Gövde ortası çevre > 86,0 <77,0 

 

 

Tibia:  Uzun kemikler içerisinde femurdan sonra ikinci en dayanıklı kemik 

olan tibia, kenarlarının keskinliği veya yuvarlaklığı ile kemiğin genel olarak narinliği 

ve kütleviliği cinsiyetler arası farklılık göstermektedir. Antropometrik olarak tibiadan 

yapılacak cinsiyet tespiti çalışmalarında maximum uzunluk, foramen nutricium 

hizası anteroposterior çap ve transvers çaplar, foramen nutricium hizası çevre ve 

minimum çevre gibi ölçümler önem taşımaktadır.  Bu ölçülerin erkeklerde, kadınlara 

göre daha büyük değerler verdiği belirlenmiştir (İşcan ve Miller,1986).  
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Humerus ve Radius: Uzun kemikler içerisinde üçüncü derecede dayanıklı 

olan humerus, antroposkopik açıdan değerlendirildiğinde, deltoidea bölgesinin 

çıkıntılı oluşu veya belirsizliği, cinsiyet ayırımında dikkate alınması gereken önemli 

bir özelliktir. Bunun yanı sıra caput humerinin vertical çap ortalamaları erkeklerde 

49 mm, kadınlarda 44 mm; transvers çap ortalamaları erkeklerde 45 mm, kadınlarda 

37 mm ortalama değerleriyle cinsiyetler arasında farklılık göstermektedir 

(Berrizbeitia, 1989).  

 

Diğer bir kemik olan radiusun proksimal ucunun maksimum ve minimum çap 

ölçümleri de gerektiği durumlarda cinsiyet belirleme kullanılan bir diğer kriterdir.  

Radiusun maksimum çap ölçümleri ortalama <21 mm ise kadın, 24 mm> ise erkek; 

minimum çap ölçümler <20 mm ise kadın; 23 mm>  ise erkek olma olasılığı 

yüksektir.  

 

Costalar: Cinsiyet belirlemede yararlanılan diğer bir kemiktir. Costalardan 

alınan üç ölçüm değeri cinsiyet belirlemede yararlanılan değerlerdir. Bunlar; 

maksimum üst - alt mesafe, maksimum ön - arka genişlik ve maksimum çukur 

derinlikleridir (İşcan, 1985).  

 

Sternum: Çok fazla kullanılan bir yöntem olmamakla birlikte, sternumdan 

radyolojk yöntem ya da Stewart - McCormck yöntemi olarak bilinen teknik ile 

manubrium sterni uzunluğunun (MSu) ve corpus sterni uzunluğunun (CSu) 

toplanması sonucunun cinsiyet belirlemede kullanılmasıdır.  Bu değerlerle % 100’e 
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yakın güvenilirlikte cinsiyetin belirlenebileceği belirtilmektedir (Stewart ve 

McCormick, 1983).  

Kadın = MSu+CSu < 121 mm  

Erkek = MSu+CSu > 173 mm  

122−172 arası nötral bölge olarak kabul edilir. 

 

  2.5.1.1.4. Çocuk kemiklerinden Cinsiyet Tayini 

 

Pelvisi oluşturan kemikler: Fetüs, yeni doğan ve 6 aylığa kadar olan 

bebeklerde cinsiyet tespiti yapabilmek için en sık yaralanılan kemiklerdir. İlium 

kanatlarının sağ ve sol en uç noktaları arasındaki mesafe olan iliac genişliğinin 

ölçüsünden, pubis uzunluğu ve ischium uzunluğu ölçülerinden yararlanılmaktadır 

(Çöloğlu ve İşcan, 1998).   

 

Çocuklarda cinsiyet tespiti: Çiğneme düzleminden bakıldığında, mandibula 

diş kavisi kızlarda parabolik, erkeklerde U biçiminde; crista iliacanın üst kısmı erkek 

çocuklarında belirgin S şeklinde iken kızlarda belirgin olmayan bir yapıdadır, spina 

iliaca posterior inferior ile acetabulum arasında yer alan incisura ischiadica major 

çukur derinliği kız çocuklarında sığ; erkek çocuklarında derin bir yapı (vb.) 

sergilemektedir (Krogman ve İşcan, 1986; Schutkowski, 1993; Schutkowski, 1987). 

Fetüs ve yeni doğanların iskelet kemiklerinden cinsiyet belirlenmesi için yapılan ve 

çoğunlukla ölçümlere dayanan matematiksel yöntemler; incisura ischiadica major 

genişlik ve derinliği, ilium uzunluk ve genişliği ile femur uzunluğuna dayalıdır 

(Schutkowski, 1987).   
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Ancak iskeletler üzerinde yapılan çalışmalarda genellikle ortalama 13 

yaşlarına gelinceye kadar olan bireylerde cinsiyetin belirlenmemesi gerektiğine 

yukarıda değinilmiştir. 

 

 2.5.1.2.  Yaş Belirleme Metotları 
 
 

İskeletlerde yaş tahmini, bebek ve çocuklar, genç erişkinler ve erişkinler 

olmak üzere üç kategoride, farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.  

 

Bu yöntemler; bebek ve çocuklarda kemikleşme merkezleri, dişlerin çıkış 

zamanları ve uzun kemiklerin uzunlukları; genç erişkinlerde epifiz kaynaşması; 

erişkinlerde ise pubis yüzeyi, auricular yüzey, suturlar, costaelar, spongiosa 

yoğunluğu, diş aşınmaları, clavicula ve  kompleks yaşlandırma şeklinde sıralanabilir 

(Sevim ve diğ., 2001).  

 

  2.5.1.2.1. Bebek ve Çocuklarda Yaş Tayini   

 

Bebek ve çocuk iskeletlerinde, doğum öncesi ve sonrası ölmüş olan 

bebeklerin uzun kemiklerin uzunluklarından yararlanılarak yaş tahmini 

yapılabilmektedir. Doğum öncesi üçüncü aydan doğuma kadar olan sürede clavicula, 

humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula gibi uzun kemiklerin uzunlukları, eğer 

herhangi bir rahatsızlık geçirilmememiş veya büyüme geriliği yoksa ilgili bireyin 

yaşına ilişkin bilgi vermektedir. Bununla birlikte doğumdan sonra yaklaşık 14 yaşına 

kadar olan çocukların uzun kemiklerinin uçlarında bulunan ve kıkırdak şeklinde olan 
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epifizlerin kaynaşma aşamaları ile bu kemiklerin maksimum uzunlukları bu 

bireylerin yaşlarının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır (Bass, 1987). 

 

Henüz erişkinliğe ulaşmamış bireylerin iskeletlerinden yaş tahmini 

yapabilmek için kullanılan yöntemlerden biri de dişlerin gelişim ve diş köklerinin 

kapanma aşamalarından oluşan dental yaşlandırmadır. Fetusta dişler çene içerisinde 

henüz tomurcuklanma evresindedir, doğumdan sonra altıncı ayda insan yaşamının ilk 

dişleri olan süt incisivleri; altıncı yaşta da ilk daimi diş olan birinci molarlar 

çıkmaktadır. Bu dönemi, yaklaşık 14 yaşına kadar süt dişlerinin yerini daimi dişlerin 

aldığı karışık dişlenme dönemi takip etmektedir. İntrauterin yaşamın üçüncü ayından 

başlayarak karışık dişlenme dönemi sonuna kadar dişler yardımıyla yapılan 

yaşlandırma, antropolojide hemen hemen en güvenilir yaş tahmini yöntemi olarak 

kullanılmaktadır.   

 

Son daimi diş olan üçüncü molarların hem sürme yaşı, hem de morfolojik 

açıdan farklılıklar göstermesi; üçüncü molarlara göre yapılan yaş tahminlerinde daha 

dikkatli çalışmayı gerekli kılmaktadır (Yaşar, 2007; Ubelaker, 1978; Yaşar ve diğ., 

2002). 

 

Ayrıca insan iskeletindeki her kemik farklı zamanlarda oluşup geliştiği için 

bebek ve çocuklarda yaş tahmini yapılırken kemikleşme merkezleri ve epifiz 

kaynaşmaları da dikkate alınmalıdır (Bass, 1987). 

  

2.5.1.2.2. Genç Erişkinlerde Yaş Tayini  
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İnsanda hemen hemen tüm vücut kemiklerinde kemiğin aktif büyüme 

bölgesini koruyucu epifizler bulunmaktadır. Epifizlerin diafiz ile kaynaşmasını 

tamamladığı zaman kemiklerdeki büyüme durur. Bu kaynaşma zamanları her bir 

kemikte farklılık gösterirken, kaynaşma genellikle kızlarda erkeklerden daha erken 

başlar ve tamamlanır. Vücutta en son epifizyal kaynaşması crista iliaca'da 24 

yaşlarına, humerusta 25 yaşlarına kadar sürmektedir.  Bu epifizlerin kaynaşma 

aşamaları ise bize bireyin yaşının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır (WEA, 

1980). 

 

 2.5.1.2.3. Erişkinlerde Yaş Tayini 

 

Erişkin bireylere ait iskeletlerden yapılan yaşlandırmalarda, pubis yüzeyi,  

auricular yüzey, kafatasındaki suturlar, costalar, femur ve humerus'un proksimal 

bölgelerindeki spongiosa yoğunlukları, dişlerdeki aşınmalar ve claviculalar göz 

önünde bulundurulur.  

 

Yaşa bağlı olarak daimi molarların çiğneme yüzeylerindeki aşınma dereceleri 

(Brothwell, 1981) ve kafatası suturlarının kaynaşma dereceleri (WEA, 1980)  ile 

üçüncü, dördüncü ve beşinci costae'ların sternum ile olan birleşme yüzeyleri (İşcan 

ve Loth, 1989),  claviculanın diafiz kesitindeki spongiosa ve korteksinde (WEA, 

1980) ve symphysis pubisin ventral ve dorsal kenarlarında (WEA, 1980) meydana 

gelen değişimler erişkinlerde yaş tahmini için kullanılan bölgelerdir. Ayrıca 

kafatasındaki suturların kapanma derecelerinin, symphysis pubis'in değişme 
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fazlarının ve femur ve humerus'un proksimallerindeki spongiosa yoğunluk fazlarının 

birlikte kullanılarak bireyin yaşının belirlendiği “kompleks yaşlandırma metodu” ile 

uzun kemiklerin gövde kısımlarından alınan kesitlerin mikroskop altında 

incelenmesiyle yapılan bir yaşlandırma metodu olan “histolojik (mikroskobik) 

yaşlandırma” da iskeletlerde yaş tahmininde kullanılan diğer yöntemlerdendir (WEA, 

1980). 

 

 2.5.1.3. Yaşam Tablolarının Oluşturulması 
 
 

Hem geçmiş hem de günümüz toplumlarının demografik yapısının ortaya 

konmasında, yapılan ilk işlemlerden birisi yaşam tablolarının oluşturulmasıdır. Bu 

tablolarda günümüz toplumlarında genellikle birerli yaş aralıkları; geçmişte yaşamış 

toplumlarda, bireylerin yaşlarının belirlenmesindeki hata paylarını ortadan kaldırmak 

için, erişkinlerde beşerli yaş aralıkları tercih edilmektedir. Ancak çocuklarda, 

erişkinlere oranla bireyin biyolojik yaşı daha sık aralıklarla belirlenebildiği için (15 

yaşına kadar bir ile altı ay yanılma payı ile belirlenir) bunların yaşam tabloları 

oluşturulurken yaş aralıkları bir yıl olarak alınmaktadır (19 yaşına kadar) (Sevim, 

1993).  

Yaşam tablosu hazırlanırken kullanılan formüller şunlardır (Üner,1972); 

 X= Yaşam tablosu oluşturulurken değerlendirmeye katılan bireylerin yaş 

aralıkları, 

 Dx=X yaşındaki ölümler; x yaş aralığında kaç birey varsa buraya yazılacaktır, 
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 dx = X yaşındaki ölümlerin yüzdesi 

  dx=qx.Ix  

       dx=Ix-Ix +1 

 Ix = X yaşında hayatta kalanların sayısı 

Ix = dx / qx 

 qx  = X yaşında ölüm olasılığı (ölümlülük olasılığı) 

       qx =  dx / Ix 

 Lx=X yaşında yaşanan birey yıllar sayısı; çocuklar için x ile x+1 yaşları 

arasındaki 1 yıllık sürede yaşam tablosu kuşağının hayatta bulunan üyelerinin 

toplam olarak yaşadığı birey yıllarının sayısıdır. Erişkinlerde x+5 olarak ele 

alınır, 

            Lx = (Ix+Io) 5 / 2 

 Tx=X yaşında yaşanan birey yıllarının sayısının toplamı; yaşam tablosu 

kuşağının x yaşından başlayarak (x dâhil) bütün yaşlarda yaşadığı birey 

yıllarının sayısının toplamıdır. W kuşağın ulaşabildiği son yaşı 

göstermektedir. 

Tx = (w / x). Lx 

Tx= Tx+5+Lx 

 ex= Yaşama umudu veya yaşam beklentisi (life expectancy): x yaşındaki 

bireylerin ortalama olarak daha kaç yıl yaşayabileceğini gösterir. 

ex = Tx /  Ix 
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2.5.2. Morfolojik Yapının Belirlenmesi 
  

 2.5.2.1. Kafatası ve Yüz Morfometrik Analizi 
 

Osteometri ve kraniyometri iskeletlerdeki ölçüm metotlarını içermektedir. Bu 

çalışmada Seyitömer toplumunun morfolojik yapısının belirlenmesine yönelik 

kafatasından çeşitli ölçüler alınmış; alınan ölçümlerin daha iyi yorumlanması ve 

diğer toplumlarla karşılaştırılabilmesi için de endisler hesaplanmıştır. Tez 

kapsamında Martin ve Saller (1957), Olivier (1969), Ubelaker (1978), Brothwell 

(1981) ve Bass (1987)’ın öngördüğü ölçü ve endisler kullanılmıştır. Ölçümler 

alınırken digital kumpas ve çap pergeli kullanılmıştır.  

 

 

 

Resim 2: Ölçümler Alınırken Kullanılan Aletler 

 

 2.5.2.2. Osteometrik Analizler 
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Kelime anlamı olarak “osteo” kemik, “metri” ise ölçme anlamına 

gelmektedir. Osteometri ise kemiklere ait ölçüm metotlarıdır. 

 

Bu çalışmada vücut iskeletinden çeşitli ölçüler alınmış ve bu ölçümlere bağlı 

kalarak endisler hesaplanmıştır. Tez kapsamında Martin ve Saller (1957), Olivier 

(1969), Ubelaker (1978), Brothwell (1981) ve Bass (1995)’ın öngördüğü ölçüler 

alınarak, bu ölçülerden endisler hesaplanmıştır. Ölçümler alınırken osteometri 

tahtası, şeritmetre ve digital kumpas kullanılmıştır. 

 

 2.5.2.3. Boy Uzunluğunun Hesaplanması 
 

Paleoantropolojik çalışmalarda ve adli antropolojik olgularda, iskeletten 

bireyin boyunun doğru olarak hesaplanması, o bireyin kimliklendirilmesinde büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır. Fiziksel yapının belirlenmesinde kullanılan  boy uzunluğu, 

farklı kemiklerin ölçülerinden yararlanarak regresyon denklemleri aracılığı ile 

hesaplanabilmektedir.  Yapılan bu tür çalışmalarda boy uzunluğunu hesaplamak için 

“anatomik” ve “matematiksel yöntem” olmak üzere iki farklı yöntem 

kullanılmaktadır. 

Çoğunlukla uzun kemiklerden yapılan boy hesaplamaları için birçok yabancı 

araştırmacı standart cetveller hazırlamışlardır. Bunlardan en çok kullanılanlar 

Pearson (1899), Trotter-Gleser (1952), Dupertuis ve Hadden (1951) ve Genoves 

formülleridir (Sevim ve diğ, 2001; Pearson, 1899; Trotter ve Gleser, 1952). 
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Hem yaşayan bireylerde hem de kadavra ve kuru kemik haline gelmiş 

materyallerde, vücudun çeşitli kısımlarına yönelik boy regresyon formülleri 

geliştirilmesine rağmen, araştırmalar daha çok uzun kemikler üzerine yoğunlaşmıştır. 

Boy hesaplamalarında kullanılan başlıca kemikler femur, tibia, fibula, humerus, 

radius ve ulnadır. Daha sonraki dönemlerde, uzun kemiklerin ölçülerinin ele alındığı 

çalışmaların yanı sıra, kaburga, ayak ve vücudun diğer kısımlarından yola çıkılarak 

boy tahmininde bulunmayla ilgili birçok çalışma yapılmıştır (Sevim ve diğ, 2001; 

Pearson, 1899; Trotter ve Gleser, 1952). 

 Boy uzunluğunun tespiti için geliştirilmiş çeşitli yöntemlerin, değişik 

kullanım alanları açısından birbirlerine üstünlükleri bulunur ve en önemli yöntemler 

şunlardır (Çöloğlu ve İşcan, 1998):  

 

2.5.2.3.1. Matematiksel yöntem: Günümüzde en fazla kullanılan 

yöntemlerden biri olan ve 19. yüzyıldan itibaren kullanılan matematiksel yöntemde, 

iskelet kalıntılarındaki uzun kemiklerin matematiksel regresyon katsayılarını göz 

önüne alınarak uygulanan boy uzunluğu hesaplama formüllerinin oluşturduğu 

yöntemdir.  

 

2.5.2.3.2. Anatomik yöntem:  Vücut kemiklerinin ancak tamamına yakınının 

mevcut olduğu durumlarda uygulanabilen bir yöntemdir ve matematiksel yönteme 

göre daha doğru sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Anatomik yönteme göre, masa 

üzerinde anatomik durumuna getirilen iskeletin, kıkırdak ve eklem bölgeleri çeşitli 

dolgu maddeleri ve yapıştırıcılar kullanılarak restore edildikten sonra, bütünlüğü 

sağlanan iskeletin uzunluğu ölçülerek kişinin hayatta iken boyunun ne kadar olduğu 
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bulunur (Sevim ve diğ, 2001; Pearson, 1899; Trotter ve Gleser, 1952; Çöloğlu ve 

İşcan, 1998).  

 

2.5.2.3.3. Somatometrik yöntem: Boy uzunluğunu etkileyen vücut 

bölümlerinin, özellikle kafatası ya da alt ekstremitelerinin eksik olduğu iskeletlerde, 

columna vertebralis (omurga) uzunluğunun yardımı ile boy uzunluğunun 

hesaplanmasına dayalıdır (Terazawa ve diğ, 1985).  

   

       2.5.2.3.4.  Fetüs ve çocuklarda boy uzunluğu hesaplama yöntemi: 

Çocuk iskeletlerinden yapılacak boy uzunluğu hesaplamaları için, erkek ve kız 

çocukları için geliştirilen formüllerde, metacarpallerin ve uzun kemiklerin 

diafizlerinin radyolojik uzunluklarından yararlanılmaktadır (Krogman ve İşcan, 

1986).  

İnsanların fiziksel yapıları tanımlanırken, ilk olarak boylarının kısa, orta ya da 

uzun olduğu belirtilmektedir. Martin ve Vandervael gibi bazı araştırıcılar bu 

noktadan hareket ederek çeşitli toplumlardaki yüzdelerine göre bu özelliği bazı 

kategorilere de ayırmışlardır (Güleç, 1989). 

 

Tablo2: Martin ve Vandervael'in Boy Kategorileri (Güleç, 1989) 

 Martin Vandervael 
Sınıflar Erkekler (cm) Kadınlar (cm) Erkekler (cm) Kadınlar (cm) 
Cüce X-130 - x-125 - 
Çok Küçük 130-149.9 121-139.9 125-155 X-147.5 
Küçük 150-159.9 140-148.9 155-161 147.5-152.5 
Orta Altı 160-163.9 149-152.9 161.5-167.5 153-158 
Orta 164-166.9 153-155.9 168-174 158.5-163.5 
Orta Üstü 167-169.9 156-158.9 174.5-180.5 164-169 
Büyük 170-179.9 159-167.9 181-187 169.5-174.5 
Çok Büyük 180-199.9 168-186.9 187-200 174.5 üzeri 
Dev 200-X 187-X 200-X 200-X 
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Tablo 3: Pearson’ın Hesapladığı Boy Regresyon Formülleri (Pearson, 1899) 

 

                 Erkekler                  Kadınlar 
S = 81.306  + 1.880 Femur  S = 72.844 + 1.945 Femur 
S = 70.641 + 2.894 Humerus S = 71.475 + 2.754 Humerus 
S = 78.664 + 2.378 Tibia S = 74.774 + 2.352 Tibia  
S = 85.925 + 3.271 Radius S = 81.224 + 3.3.43 Radius 
S = 71.272 + 1.159 (Fem+Tib) S = 69.154 + 1.126 (Fem+Tib) 
S = 71.441 + 1.220 F + 1.080 T S = 69.561 + 1.117 F + 1.125 T 
S = 66.855 + 1.730 (Hum+Rad)  S = 69.911 + 1.628 (Hum+Rad) 
S = 69.788 + 2.769 H + 0.195 R S = 70.542 + 2.582 H + 0.281 R 
S = 68.397 + 1.030 F+ 1.557 H  S = 67.435  + 1.339 F + 1.027 H 
S = 67.049 + 0.913 F + 0.600 T + 1.225 H  
- 0.187 R  

S = 67.467 + 0.782 F + 1.120 T + 
1.059 H                                            - 0.711 
R           

  

Tablo 4: Trotter – Gleser’in Hesapladığı Boy Regresyon Formülleri (Trotter–Gleser,1952) 

 

Erkekler SS Kadınlar SS 
3.08 Hum + 70.45 4.05  3.36 Hum  + 57.97 4.45 
3.78 Rad + 79.01 4.32 4.74 Rad + 54.93 4.24 
3.70 Ulna + 74.05 4.32  4.27 Ulna + 57.76 4.30 
2.38 Fem + 61.41 3.27  2.47 Fem       + 54.10 3.72 
2.52 Tib + 78.62 3.37 2.90 Tib          + 61.53 3.66 
2.68 Fib + 71.78 3.29 2.93 Fib + 59.61 3.57 
1.30 (Fem+Tib)+ 63.29 2.99 1.39 (Fem+Tib)+ 53.20 3.55 
1.42 Fem + 1.24 Tib + 59.88  2.99 1.48 Fem + 1.28 Tib + 53.07 3.55 
0.93 Hum + 1.94 Tib + 69.30 3.26 1.35 Hum + 1.95 Tib + 52.77 3.67 
0.27 Hum + 1.32 Fem +   
1.16 Tib + 58.57 

2.99  0.68 Hum + 1.17 Fem + 
1.15 Tib + 50.122 

3.51  

 

Tablo 5: Sağır’ın Hesapladığı Boy Regresyon Formülleri (Sağır, 2000) 

 

  Erkekler 
SS 

Kadınlar SS 

2.441 Ulna + 105.72 4.64 4.191 Ulna + 58.20 3.99 
3.128 Radius + 93.18 4.69 4.068 Radius + 67.19 4.31 
1.487 Femur + 101.2 3.74 2.754 Femur + 42.81 5.33 
1.943 Tibia + 91.57 3.85 3.061 Tibia + 44.63 4.30 
2.578 Fibula + 72.34 4.21 3.200 Fibula + 42.96 5.29 
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2.5.3. Biyolojik Çeşitliliğin (Tiplerin) Belirlenmesi 
 

İnsan iskeletleri arasındaki fiziksel farklılıkların belirlemesinde, kafanın genel 

şekli, yüzün yapısı, boy uzunluğu ve çeşitli vücut kemiklerinin orantıları gibi 

kriterler kullanılmaktadır. Irksal sınıflandırmalarda en sık ve güvenilir bir kriter olan, 

yapılan çalışmalar ile hem kalıtım, hem de çevresel faktörlere göre farklılık gösteren 

cranial endis kullanılmaktadır (Özbek, 1994-b).  

 

Buna bağlı olarak Anadolu’da yaşamış insan tiplerine bakıldığında dört tip 

insan grubu söz konusudur: Alpin, Dinarik, Nordik ve Akdeniz. Avrupa’nın büyük 

bir bölümünde görülen Alpinlerde, baş brakisefal bazen mezosefal, boy orta veya 

ortanın altı,  burunları kısa ve içbükeytir. Adriyatik grubu olarak bilinen ve Fransa ile 

İtalya’nın Alpler bölgesinde, Orta Avrupa’da, Yunanistan ve Türkiye’de rastlanan 

Dinarik grubunda ise, özellikle kafa arkasındaki yassılık nedeniyle hiperbrakisefal, 

iri yapılı, boy uzun, alın dik ve genişdir (Özbek, 1979).  

 

Nordiklerde, baş dolikosefal, yüz uzun ve alın geriye doğru kaçık, kaş 

kemerleri hafif tümsek, menton çıkıntısı kuvvetli ve belirgin, burun dardır. Çok geniş 

bir alanda yayılım gösteren Akdeniz tipindeki insanların, kafa yapısı uzun 

(dolikosefal ya da hafif mesosefal), yüzleri uzun ve dar, boyları orta veya ortanın 

üzerindedir (Özbek, 1979). Akdeniz tipin narin yapılı Akdenizliler ve kaba yapılı 

Akdenizliler (Eurafrican) olmak üzere iki alt temsilcisi bulunmaktadır. Narin yapılı 

Akdenizlilerde kafatası daha yüksek, squama temporalis yayı daha belirgin, mastoid 

çıkıntıları daha küçük, kaş kemerleri ve glabella genellikle daha belirgindir. Ayrıca 
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alt çene boyutları itibariyle daha küçük, alt çene gövde kalınlığı daha az, kol ve 

bacak kemikleri daha incedir (Özbek, 1994 - b). 

 

2.5.4. Metrik Olmayan (Epigenetik) Özellikler 
 
 

Herhangi bir ölçü aletiyle ölçülemeyen, iskeletler üzerinde gözlem yaparak 

incelenen kemik oluşumları olan non-metrik karakterler, iskelet çalışmalarında, 

bireylerin morfolojisinin tanımlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu karakterler 

kalıtsal olabileceklerinden dolayı, toplumsal özelliklerin belirlenmesine de yardımcı 

olabilirler. Non-metrik özellikler genellikle var ya da yok olarak değerlendirilir.  
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Resim 3: Kafatasında incelenen metrik olmayan özellikler (Berry ve Berry, 1967) 
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Resim 4: Vücut kemiklerinde incelenen metrik olmayan özellikler (Finnegan,1978) 

 

 2.5.5. Paleopatolojik Analizler 
 
 

 2.5.5.1. Kafatası ve Vücut Patolojileri:  Paleopatoloji alanının 

önemli araştırmacıları arasında sayılan Aufderheide ve Rodriguez - Martin (1998), 

Ortner ve Putschar (1985), Charlotte Roberts ve Keith Manchester’ın (1995) patoloji 

sınıflandırmaları gözden geçirildiğinde, genel olarak kemik patolojileri aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır. 
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2.5.5.1.1. TRAVMALAR:  

i. Kırıklar 

ii. Çıkıklar  

iii. Silahla Oluşan Travmalar  

iv. Ampütasyon (Uzuv Kesilmesi)  

v. Dekapitasyon (Baş Kesilmesi) 

vi. Strangulasyon (Boğulma)  

vii. Trepanasyon 

viii. Scalping (Kafa Derisi Yüzme)  

 

2.5.5.1.2. METABOLİK HASTALIKLAR: 

a) C Vitamini Eksikliğinden Kaynaklanan Hastalıklar ( Skorbüt)  

i. İnfantil Skorbüt ( Möller-Barlow’un Hasatalığı) 

ii. Yetişkinlerde Görülen Skorbüt  

b) D Vitamini Eksikliğinden Kaynaklanan Hastalıklar 

i. Raşitizm 

ii. Osteomalasia  

c) Hypophosphatasia  

d) Starvation 

e) Fluorosis 

f) Osteoporosis  

2.5.5.1.3. EKLEM HASTALIKLARI   

a) Septic Arthrit 

b) Rheumatoid Arthrit  
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c) Ankilozan Spondilit  

d) Dejenerative Arthrit  

e) Metabolik Arthrit  

f) Psoriatik artrit 

g) Nöropatik artrit 

 

2.5.5.1.4. NEUROMECHANICAL DEFORMİTELER: 

a) Kifoz 

b) Skolyoz  

c) Felç Sonrası Deformiteler  

 

2.5.5.1.5. TÜMÖRLER 

a) İyi Huylu Tümörler (osteoblastic tümörler, kistler vb.) 

b) Kötü Huylu Tümörler (multiple myeloma, osteosarcoma vb.) 

c) Metastatik Tümörler 

 

2.5.5.1.6. KAN HASTALIKLARINA BAĞLI KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ  

a) Histiocytosis  

b) Anemi  

1. Demir Eksikliği Anemisi  

  2. Thalassemia (Akdeniz Anemisi) 

i. Talasemi Major (Hasta Tip) 

ii. Talasemi İntermedia (Hafif Hastalık Tipi)  

3. Sickle Cell Anemi  
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2.5.5.1.7. KONGENİTAL GELİŞİM BOZUKLUKLARI  

Sacralizasyon, spina bifida, achondroplasia, osteogenesis imperfecta vb... 

 

2.5.5.1.8. ENDOKRİN BOZUKLUKLARA BAĞLI KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ   

a) Pituitary Gland ( Hipofiz Bezi ) ( gigantism, acromegaly, pituitary 

dwarfizm vb...) 

b) Parathyroid Gland ( Paratroid Bezi )  

c) Thyroid 

d) Adrenals 

e) Diabetes mellittus 

 

2.5.5.1.9. DOLAŞIM BOZUKLUKLARINA BAĞLI KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ   

Perthes’ Disease ve slipped femoral capital epiphyses, Köhler’ disease of the 

tarsal navicular bone, Os- Schlatter’s disease of the tibial tubercle, Freiberg’ disease 

of a metatarsal head, Kienböck’s Disease of the carpal lunate bone vb... 

 

2.5.5.1.10. ENFEKSİYON HASTALIKLARI   

a) Bakteriyel Enfeksiyonlar (tüberküloz, cüzzam, osteomyelitis, 

brucellosis vb...) 

b) Virüs Enfeksiyonları (smallpox, poliomyelitis vb...) 

c) Fungal Enfeksiyonlar  

d) Parasitik Enfeksiyonlar 
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 2.5.5.2. Seyitömer Toplumunda Belirlenen Patolojik Olgular 
 

Yukarıdaki patoloji sınıflandırması dikkate alınarak, Seyitömer iskeletleri 

patolojik açıdan incelenmiş, bu inceleme sonucunda tespit edilen olguların daha iyi 

anlaşılabilmesi için bu olgular hakkındaki genel bilgilerin açıklanmasının doğru 

olacağı düşüncesinden yola çıkarak ilgili toplumda belirlenen patolojiler 

açıklanmıştır.  

 

2.5.5.2.1. Travmalar:  Mekanik faktörler tarafından meydana getirilen lokal 

veya genel doku yıkımına travma denir. Dokuların travmalara karşı dirençleri 

anatomik yapılarından ileri gelmektedir. Eğer doku mekanik faktörün etkisine direnç 

gösterebilirse travma meydana gelmez. Özellikle patolojik yapıdaki doku travmaya 

daha az direnç göstermektedir (Örneğin: Yanık skatrisi, tümörlü kemik gibi). Travma 

sonucu deri ve deri altı dokularında bütünlük bozulmuşsa açık travma, deri 

bütünlüğü bozulmamış fakat deri altı dokularında yıkım meydana gelmişse kapalı 

travma denir  (Kumar ve diğ.,  2000). 

 

Bir populasyondaki travma izleri, o populasyondaki bireylerin yaşam 

biçimleri, maddi kültürleri, ekonomileri (avcı-toplayıcı vs.), yaşadıkları çevreleri, 

meslekleri, grup içi şiddet ve sağlık durumları, yaraları ve bu yaraların tedavi 

süreçlerini yansıtabilecek türden ipuçları olabilmektedir.  

 

Paleopatolojik kayıtlarda görülen travma türlerini ise genellikle kırıklar, 

çıkıklar, delici ve kesici aletlerle oluşan travmalar, ateşli silahlarla oluşan travmalar, 
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kafa derisi yüzme, ampütasyon, strangulasyon, dekaputasyon ve trepenasyon 

şeklinde sıralanabilir (Ortner ve Putschar,1985) . 

 

2.5.5.2.2. Doğuştan (Konjenital) Anomaliler: Doğuştan gelen anomaliler 

veya bozukluklar intrauterin yaşam esnasında normal gelişim sürecinde oluşan 

patolojik değişiklikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu anomaliler genellikle 

kalıtsaldır ve doğum öncesi, doğumda veya daha sonraki yıllarda gözlenebilmektedir. 

Bu anomalilerin birçoğu iskeleti de etkilemektedir. 1960 ve 1980 yılları arasında 

İngiltere ve Galler’deki canlı doğumlardaki doğuştan gelen bozuklukların % 40’ının 

iskelete yansıdığı saptanmıştır (Aufderheide ve Rodriguez-Martin, 1998). 

 

Seyitömer toplumunda belirlenen bir konjenital anomali: 

 

Spina Bifida: Spina bifida “ayrık” ya da “açık” omurga anlamına gelen 

Latince bir kelimedir ve ülkemizde yaklaşık 1000’de üç oranında rastlanmaktadır. 

Bebek anne karnında iken omurganın kapanamaması sonucu, orta hatta açık kalan 

bölgeden tek başına omuriliğin etrafını saran zarlar veya zarlarla beraber omurilik 

dokusu fıtıklaşmaktadır. Doğuştan oluşan bu hasar, bazen ameliyatla onarılabilirken, 

bazen de sinirlerde kalıcı olabilmektedir. Embroyonik gelişme sürecinde bebeğin 

omurgasının oluşmaya başladığı dönemde bu bölge kapalı değildir. Her iki yanı 

açıktır.  Döllenmeyi takip eden 29. günde her iki yanda oluşan omurga ortada birleşir 

ve kapalı bir oluşum haline gelir. Spina bifida da bu kapanma ya hiç olmaz ya da 

bazı bölgelerde meydana gelmez. (Roberts ve Manchester, 1995). 
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Spina bifidanın iskeletlerde belirlenmiş üç formu vardır:  

Omurgayı oluşturan kemiklerin bir ya da birkaçında küçük defekt ya da 

defektler bulunduğu durum ve spina bifidanın en hafif olan formu occulta; omuriliği 

çevreleyen zarlar omurganın açık kısımlarından dışarıya doğru fıtıklaşan ve en nadir 

görülen spina bifida formu meningosel; hastalığın en ileri formu olan ve fıtıklaşan 

kistin içinde meningoselde bulunan zarların yanı sıra sinir kökleri ve omuriliğin 

kendisinin de bulunduğu spina bifida türü meningomiyelosel'dir (Ortner ve Putschar, 

1985; Aufderheide ve Rodriguez-Martin, 1998; Roberts ve Manchester, 1995).  

Seyitömer iskeletlerinde belirlenen “spina bifida”  türü birincisi ve en basit türünden 

olan occulta türüdür. 

 

2.5.5.2.3. Kan Hastalıklarına Bağlı Kemik Değişiklikleri: Kan hastalıkları 

arasında iskeletleri etkileyen en yaygın rahatsızlıklar arasında anemi yer almaktadır.  

Anemi, kanda dolaşan hücrelerin büyük çoğunluğunu oluşturan kırmızı kan 

hücrelerinin (alyuvarlar) azalmasına bağlı olarak gelişen bir rahatsızlık olarak 

tanımlanmaktadır (Aufderheide ve Rodriguez - Martin, 1998). 

 

Aneminin nedenleri arasında: Ani veya yavaş gelişen kan kayıpları,  kırmızı 

kan hücrelerinin aşırı yıkımı, glutatyon veya globulin sentezlerinin bozulması, 

glikoliz veya hücre zarı bozuklukları,  kurşun ve diğer toksik maddelerle olan 

zehirlenme, enfeksiyonlar (sıtma vs.), dalağın fazla çalışması, lenfoma, yetersiz 

kırmızı kan hücresi üretimi ile demir, folik asit, B12, protein gibi temel maddelerin 

eksikliği, eritroblast eksikliği (aplastik anemi, kimyasal ajanlar, antikorlar vs.), 

kemik iliğinin diğer hücreler tarafından işgali (lösemi, lenfoma, multipl myeloma), 
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endokrin anormallikleri (Miksödem, hipofiz yetmezliği, adrenal yetmezlik vs.) ve 

kronik hastalıklar (kronik böbrek hastalığı, kollajen doku hastalıkları, siroz vs.) 

sayılabilir (Sevim, 2006 - a). 

 

Aneminin birçok türü vardır, ancak kemikleri etkileyen türleri daha çok demir 

eksikliği anemisi, thalassemia (akdeniz anemisi) ve malarya’nın oluşturduğu anemi 

türleridir (Ortner ve Putschar, 1985).  

 

Geçmiş dönemlerde yaşamış insanların geçirmiş oldukları anemi hastalığı, 

kemiklerin dış yüzeyine porotic hyperostosis ve cribra orbitalia şeklinde 

yansımaktadır. 

 

Porotic Hiperostosis ilk kez 1885’te Welcker tarafından tanımlanmıştır,  

kemik üzerinde toplu iğne başı büyüklüğünde ve genellikle occipital ve parietal 

kemikler, bazen de frontalde gözlenen delikli ve süngerimsi bir yapıdır.  Anemiden 

oluşan porotic hyperostosis’te özellikle kafatası kemiklerinin tabula externasında, 

bazen de bireylerin dişlerinde ve uzun kemiklerinin uçlarında gözlenmektedir 

(Brothwell, 1981; Ortner ve Putschar, 1985). 

 

Oluşumundan aneminin sorumlu olduğu savunulan diğer bir lezyon da cribra 

orbitalia’dır. Kemikteki oluşumu porotic hyperostosis ile benzerlik göstermekle 

birlikte, lokalizasyonu farklıdır. Yine ilk olarak Welcker (1888) tarafından 

tanımlanan cribra orbitalia, orbital boşluğun tavanında kalbur şeklinde bir yapı 

sergiler (Angel, 1966). 
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Gerek porotic hyperostosis gerekse cribra orbitalia, gelişme durumları ve 

yayılım derecelerine göre; porotic, cribrotic, trabecular ve kapalı trabecular olmak 

üzere dört farklı türde olmaktadır. İskeletlerde yapılan çalışmalarda cribra 

orbitalianın genellikle sağa tarafa oranla sol orbital boşlukların tavanlarında daha sık 

rastlandığı anlaşılmaktadır (Ortnar ve Putshar,  1985).  

 

 İskelet üzerinde yapılan incelemelere göre cribra orbitalia, genellikle porotic 

hyperostosis ile paralel olarak seyretmekle birlikte, bazı durumlarda bu iki lezyonun 

her ikisi birlikte bir bireyde bulunmayabilir (Sevim, 1993). 

 

2.5.5.2.4. Enfeksiyon Hastalıkları: Enfeksiyon hastalıkları, hastalık yapıcı 

canlıların vücuda girmesinden ileri gelen ve aynı enfeksiyon zinciriyle hasta 

bireylerden sağlıklı bireylere geçebilen bir hastalık grubudur (Kumar ve ark, 2000). 

 

Mikroorganizmaların konağın vücuduna girmesini önleyen en önemli engeller 

deri ve üst solunum yollarını örten mukozalardır. Bu dokuların örselenmesi ya da 

başka bir hastalık nedeniyle zayıflamış olması mikroorganizmaların bulaşmasını 

kolaylaştırmaktadır. Vücuda yerleşen organizmaların etkisi apse ya da çıban gibi 

yerel bir enfeksiyonla sınırlı da kalabilmekte veya kan yoluyla vücuda yayılıp kan 

zehirlenmesine ya da girişe uzak bir dokunun iltihaplanmasına yol açabilecek kadar 

yaygın olabilmektedir. Mikroorganizmaların vücuda başlıca giriş bölümleri, solunum 

yolları, sindirim kanalı, göz küresinin dış yüzeyi ve üreme yolları gibi bölgelerdir 

(Hoeprich, 1994). 

 



 

57 
 

i.Osteomyelit: Brodie, 1830'larda dokuz adet kronik kemik apsesi olgusuna 

ilişkin bir makale yayımlamıştır. Nelaton ise 1834'de osteomyelit terimini kullanarak 

literatürlere geçmesini sağlamıştır. Osteomyelit, bir mikroorganizmanın enfeksiyöz 

ve inflamatuar süreçler ile kemik dokuda hasar yaratması sonucu ortaya çıkan 

ilerleyici karakterde bir hastalıktır. Kemiğin sadece bir bölümü tutulabildiği gibi 

medüller kanal, periost, korteks ve çevre yumuşak dokuların tümü bu tabloya 

katılabilir. Tarihteki ilk osteomyelit kayıtlarına M.Ö. 2500’lere tarihlendirilen Hindu 

yazıtlarında rastlanmaktadır. 

 

 Hipokrat (M.Ö. 400), travma ile ilişkili olarak gelişen kemik enfeksiyonlarını 

ve sekestrin spontan atılmasını tarif etmiştir. Onyedinci yüzyılda Howship ve Havers 

kemik anatomisini ayrıntılı olarak tanımlamış ve Percival Pott sekestrektomiyi tarif 

etmiştir (Öztuna, 2005). Dolayısıyla Antik dönem iskeletleri çalışmalarında da 

osteomyelitin varlığını gösteren birçok çalışma mevcuttur.  

 

2.5.5.2.5.Omurlarda Eklem Hastalıkları: Dejenerasyon, dokuların normal 

yapısının bozulup, normal fizyolojik işlevlerini yapamayacak duruma düşmeleri 

şeklinde tanımlanabilir (Tuğlacı, 1994). İskeletlerde dejeneratif eklem hastalığı, 

eklem yüzeyinde ve eklem kenarlarındaki değişimler ile karakterizedir. Bu 

değişimler (Roberts ve Manchester, 1995); 

 

i. Vertebral Osteofit: Dejenetarif eklem hastalığı olarak tanımlanan 

“spondylosis deformans”, omurların özellikle anterior ve lateral bölümlerinde 

osteofit adı verilen kemik çıkıntılar şeklinde kendini göstermektedir. Osteofitler, 
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biçimleri ve büyükleri değişkenlik gösteren, eklem yüzeyinin kenarlarında ortaya 

çıkan yeni kemik oluşumlarıdır. Omur cisimlerinin kenarlarında ve vücudun bütün 

eklemlerinde görülebilirler. Ancak burada söz konusu olan, omur cisimlerinin 

kenarlarında görülen osteofitlerdir. Bunlara “vertebral osteofit” adı verilmektedir 

(Aydın, 2004). 

 

Aşamalı bir gelişim gösteren vertebral osteofitler, başlangıçta omur cisminin 

kenarlarında küçük kemik çıkıntılar şeklinde ortaya çıkmakta, daha sonra büyüyerek 

gelişmekte ve ileri aşamalarda komşu omurlar arasında kemik köprüler oluşturacak 

blok halinde birbirleriyle kaynaşarak bambu omurga ortaya çıkmaktadır.  

 

 Vertebral osteofitlerin etiyolojisinde mekanik stres, omurga üzerindeki 

baskılar, yaş ve travmalar gösterilmektedir (Ortner ve Putschar, 1985). 

 

ii. Schmorl Nodülleri: Schmorl nodülleri, disk materyalinin komşu omur 

cisimlerinin içne doğru taşması ya da fıtıklaşmasıdır. Bu durum farklı yönlere doğru 

da olabilir (Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998; Roberts ve Manchester 1995). 

Bu oluşumdan ilk defa Luschka söz etmiş olmakla birlikte, ilk detaylı tanımlama 

G.Schmorl’a aittir ve bu nedenle literatürde adı “schmorl nodülü” olarak 

geçmektedir. Oluşumlarından fiziksel stres ve travma sorumlu tutulmaktadır. Ortaya 

çıkmasının nedenleri arasında özellikle yüksekten düşme, ağır yük kaldırma ve 

taşıma, ağır fiziksel aktiviteler ve benzeri faaliyetlerden kaynaklı travmalar söz 

konusudur (Resnick ve Niwayama, 1988). 
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2.5.5.2.6. Eklem Hastalıkları: 200 yıllık bir geçmişe sahip olan 

paleopatolojik çalışmalarda, en sık ele alınan konulardan biri eklem rahatsızlıklarıdır.  

Bu rahatsızlıkların beslenmeye mi yoksa ağır çalışma koşullarına mı bağlı olduğunu 

açıklamak oldukça güçtür. Eklem rahatsızlıklarından bireyin yaşının önemli bir 

faktör olduğu belirtilmektedir. Bu tür rahatsızlıklar; artan vücut ağırlığına, yaşa bağlı 

oluşan değişikliklere ve yanlış omurga hareketlerine bağlı olarak eklemlerin aşınıp 

yıpranması sonucu geliştiği rapor edilmektedir  (Ortner ve Putschar, 1985).  

 

Paleopatoloji alanında yapılan çalışmalarda araştırmacılar eklem 

hastalıklarını farklı metotlarla ele alıp, bu metotlara göre sınıflandırma yapmışlardır. 

Ortner ve Putschar (1985)’ın sınıflandırmasına göre eklem hastalıklarının septic 

artrit, romatoid artrit, psoriatik artrit, metabolik artrit, nöropatik artrit, ankilozan 

spondilit ve osteoartrit (dejeneratif eklem hastalığı) olmak üzere yedi temel şekli 

belirlenmiştir: 

 

i. Septic Artrit: Eklemde çeşitli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyona 

bağlı iltihabi bir hastalık olup; infeksiyöz artrit, süpüratif artrit, akut piyojenik artrit 

şeklinde değişik isimlerle de ifade edilmektedir. Septik artrit bütün yaş gruplarında 

görülmekle birlikte, sıklıkla yeni doğanlarda, daha sonra üç yaşına kadar olan küçük 

çocuklarda rastlanmaktadır. Vücudun en sık tutulan eklemi kalça eklemidir, bunu 

diz, dirsek ve diğer eklemler takip eder (Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998; 

Ortner ve Puschar 1985; Roberts ve Manchester, 1995). 
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ii. Romatoid Artrit: En sık görülen iltihabi eklem hastalıkları arasında 

sayılmaktadır. Eklemlerin iç yüzünü döşeyen eklem zarının iltihaplanmasıyla 

başlayarak kıkırdak, kemik, tendon ve bağlarda yıkıma neden olmaktadır. Hastalığın 

ilerleyen aşamasında eklemlerle birlikte iç organlar da tutulabilmektedır. Artiritin bu 

türünde genellikle birden fazla eklem tutulmakta ve uzun süreli bir tedavi 

gerektirmektedir. Hastalığın nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamakta ve 

bireyden bireye büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Genellikle genç ve orta yaşlı 

bireylere özgü olan bu hastalık, kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla 

rastlandığı belirtilmektedir (Roberts ve Manchester, 1995). 

 

iii. Psöriyatik Artrit: Psöriyatik artrit, kronik bir cilt ve tırnak hastalığı olan 

sedef hastalığıyla (psöriyazis) birlikte görüldüğü rapor edilen iltihabi bir artrit 

çeşididir ve beş farklı türü vardır. Bunlar: öncelikle el ve ayak parmaklarındaki 

küçük eklemleri tutan artrit; kol ve bacaklardaki eklemleri tutan asimetrik artrit; 

romatoid artrite (iltihaplı romatizmaya) benzeyen simetrik poliartrit (çok sayıda 

eklemi tutan artrit); nadir fakat ekleme son derece zarar veren ve eklemin şeklini 

bozan türü olan artritis mutilans; sakroiliyak (omurgayla kalça kemiğini birbirine 

bağlayan eklem) eklemin ve omurganın artriti (psöriyatik spondilit) şeklinde 

sıralanabilir (Tamer, 2003). 

 

Bu artrit tiplerinin her birinin hangi sıklıkta görüldüğünü belirlemek oldukça 

zordur. Aynı hastada zamanla artritin tipi değişirken bazı hastalarda birden fazla türü 

bir arada görmek mümkündür. Nedeni tam bilinmemekle birlikte, bağışıklık, genetik 

ve çevresel faktörlerin birlikte etkili olduğundan şüphe edilmektedir. Psöriyatik 
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artritli hastaların ailelerinin yaklaşık % 40′ında psöriyazis ya da artrit öyküsü söz 

konusudur (Aufderheide ve Rodriguez - 1998). 

 

iv. Metabolik Artrit: Gut ve okronozis olmak üzere iki türü vardır. 

 

v. Ankilozan Spondilit: Spondilit kronik, sakroiliak eklemin (omurga ile 

leğen kemiği arasındaki eklem) romatizmal hastalığını ifade etmekle birlikte, diğer 

omurlar da iltihaplı eklemlerle kaynaşma gösterebilir. Ankilozan spondilit, spondilo-

artropatiler adı verilen hastalıklar grubuna dâhil edilmektedir. Oldukça nadir 

görülmesine rağmen ankilozan spondilit, genelde başka her hangi bir sağlık problemi 

olmayan genç erkeklerde görülmesi nedeniyle son derece önemsenmektedir.  

Hastalık gövde, sırt, boyun, kalça, kaburga ve omuzlarda ağrı ve sertliklere 

(spazmlar) neden olmaktadır. Omurlar ve bunları destekleyen yapıların kasılması 

nedeniyle, ankilozan spondilitli hastalarda öne doğru eğik bir duruş gösterirler. 

Tedavi edilmediği sürece omurlar birbirleriyle kaynaşıp omurga blok halinde tek bir 

kemik görünümü kazanmaktadır. Son aşamada sert ve katılaşmış bir omurga 

meydana gelmektedir ki, bu durum kolların ve göğüsün hareketlerini bile 

kısıtlayabilmektedir (Ortner ve Putschar, 1985). 

 

vi. Nöropatik Artrit: Hastalık; sifilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi 

tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü ve görme bozuklukları ile 

seyreden veya omuriliğin ortasında bulunan kanalın genişlemesi ve buna bağlı oluşan 

hastalıklardan dolayı eklemin kötü kullanımı sonucu gelişmekte ve etkilenen ekleme 

“chorcot eklemi” adı verilmektedir.  Bu tür bir rahatsızlık genellikle dizi etkilemekle 
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birlikte, kalça, omuz, ayak bileği ve dirseklerde de sıkıntılar oluşmakta ve genellikle 

orta erişkin erkekleri daha fazla etkilemektedir. Nöropatik artropatinin ilk kemik 

değişimleri eklem yüzeyinin hafif erezyonu ve tepkisel skleroz ile osteoartrite 

benzerlik göstermektedir (Tamer, 2003). 

 

vii. Osteoartrit / Dejeneratif Eklem Hastalığı: Dejeneratif bir eklem hastalığı 

olan günümüzde en sık görülen bir romatizmal hastalıktır. Ortalama yaşam süresinin 

uzaması ile birlikte toplumda yaşlı insan sayısının artışıyla doğru orantılı olarak 

artmaktadır. Nüfusun yaşlanması ile de dejeneratif eklem hastalığı toplum sağlığını 

ciddi boyutta tehdit etmektedir. Dejeneratif eklem hastalığı, tıp dilinde “osteoartrit” 

olarak da tanımlanır. “Osteo” kemik, “artrit” ise eklem hasarı ve iltihabı anlamına 

gelir. Halk arasında ise osteoartrit, “kireçlenme” olarak bilinmektedir (Aufderheide 

ve Rodriguez-Martin 1998,96; Ortner ve Puschar 1985, Roberts ve Manchester 

1995).  

 

2.5.5.3. Diş ve Çene Patolojileri:  Paleoantropolojik çalışmalarda oldukça 

önemli veri kaynakları olan dişler ve çeneler, insanların büyüme dönemlerinde 

karşılaştıkları sağlık sorunlarının, yaşadıkları fiziksel streslerin yansıtıcısıdırlar. 

Dişler, beslenme sırasında ve sonrasında ağız içerisinde yer alan hastalık yapıcı 

faktörlerin etkisiyle, insanların yaşam biçimlerini ortaya koyan birçok patolojik 

lezyona maruz kalabilirler. Söz konusu bu hastalıklar, bugün olduğu gibi eski 

zamanlarda yaşamış insanlarda da sıklıkla gözlenmekteydi.  
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Antik dönem insanlarının ağız ve diş sağlığı, beslenme alışkanlıkları ve 

besinleri hazırlama şekilleriyle yakından ilişkilidir. Benzer şekilde, dişlerde ve 

çenelerde görülen patolojik lezyonların sıklığı ve şiddeti biyolojik ve kültürel 

faktörlere, topluluklara, bölgelere ve dönemlere göre farklılıklar göstermektedir.  Bu 

alanda şimdiye kadar yapılan araştırmalar, görülme sıklıkları farklı da olsa 

günümüzde gözlenen diş çürüğü, aşınma, apse ve diş minesindeki gelişim bozukluğu 

(hypoplasia) gibi hastalıkların eski çağlarda yaşamış olan insanlarda da var olduğunu 

ortaya koymaktadır (Özbek, 1994 - a).  

 

i. Diş Çürüğü:  Ağız ve diş sağlığında en önemli sorunların başında yer alan 

diş çürükleri, tahrip edici maddelerin içeriden etkisi olmaksızın sağlam olarak 

sürmüş dişlerin dış yüzünden başlayarak sert dokuların özellikle minenin 

harabiyetine kadar devam eden bir olgu olarak tanımlanır. 

 

 Çürük; yetersiz ağız bakımı (yetersiz diş fırçalama ve diş ipi kullanmama) 

nedeniyle diş yüzeyinde biriken ve mikrop barındıran plak tabakası sonucu gelişir. 

(Mundorff ve diğ, 1986). Bakterial enzimler, ağız florası, biyolojik çeşitlilik, prenatal 

ve postnatal etkenler, içme suları, beslenme şekli, hormonal ve metabolik hastalıklar, 

vitaminler, tükürük pH’sı ve maloklüzyonlü dişler çürüğün oluşumunda rol oynarlar 

(Langsjoen, 1998). 

 

ii. Diş Aşınması: Aşınma, diş yüzeylerinde, özellikle dişin çiğneme 

yüzeyinde oluşan harabiyettir. Bu harabiyet, çiğneme sırasında dişlerin sürtünmesel 

hareketleri sonucunda olabildiği gibi asit içerikli besinlerin dişlere teması yoluyla da 
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olabilmektedir. Bu nedenle aşınmalar, abrazyon, erozyon ve atrisyon olmak üzere üç 

şekilde gruplandırılmaktadır. Aşınmada, diş dokularının sertliği, genetik yapı, 

oklüzyon biçimi, çiğnemenin şiddeti, çene kaslarının gücü, yenilen besinlerin niteliği 

ve PH sı, besin hazırlama tekniği, bruksizm adı verilen diş gıcırdatma, yaş ve 

cinsiyet gibi birçok etmen rol oynamaktadır (Turner, 1979). 

 

Diş aşınmasının tipi ve şiddeti tarih öncesi toplumların beslenme 

alışkanlıkları hakkında önemli ipuçları vermektedir. Dişleri incelenen bireyin 

dişlerindeki aşınmanın derecesine göre, bu bireyin hem beslenme alışkanlığı hem de 

yaşı hakkında bilgi edinmek mümkündür (Brothwell, 1981; Smith, 1972). 

 

iii. Periodontal Hastalıklar: Dişeti hastalıkları olarak bilinen periodontal 

hastalıklar, dişin çevre dokularındaki iltihabi ve yıkımıyla karakterize bir hastalıktır.  

 

Periodontal hastalıkların her ne kadar çeşitli nedenlerle oluştuğu belirtilse de, 

dişeti ve çevre dokuların enfeksiyonu ile karakterize olan bu hastalığın nedeni, 

yetersiz ağız bakımı sonucu dişler üzerinde oluşan bakteri plaklarındaki 

mikroorganizmalardır (Brothwell, 1981; Clarke, 1990; İşler ve diğ., 1985; Martin ve 

diğ, 1991). Periodontal hastalıklar diabet, vitamin eksikliği, psikosomatik hastalıklar, 

kalıtımsal özellikler, pulpa patolojileri, maloklüzyonlar, ileri derecedeki diş 

aşınmaları, beslenme şekli, yaş, cinsiyet gibi faktörlerin yanı sıra hatalı çiğneme, 

alkol ve sigara kullanımı gibi alışkanlıklar nedeniyle de oluşabilir (Hildebolt ve 

Molnar, 1991; Sandallı, 1981).  
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Diş Taşı:  Diş taşı, kalsiyum fosfat tuzlarının diş yüzeyinde birikmesi olarak 

tanımlanabilir. Calculus veya tartar olarak da isimlendirilen bu oluşumlar bakteri 

plakları üzerindeki mikroorganizmaların, özellikle ağız PH’sının düşük olduğu 

durumlarda mineralize olmasıyla oluşurlar. Beslenme ve ağız bakımı alışkanlığı, 

sistemik hastalıklar, ağızda mevcut bakteriler, oklüzyon bozuklukları ile biyolojik 

yaşın etkin rol oynadığı diş taşı oluşumu ağız hijyeninin en iyi göstergelerinden 

biridir (Hillson, 2005). Ölüm sonrasında bireyin dişleri üzerinde kalan diş taşları 

yardımıyla kişi ve toplumla ilgili pek çok veriye ulaşılabilmesi olasıdır.  

 

Alveol Diş Kaybı: Alveol kaybı periodontal hastalıklar içinde 

değerlendirilmektedir. Bu hastalık sadece dişin içinde yer aldığı alveol kemikle 

sınırlı değil, aynı zamanda diş etini, dişleri ve dişin alveol soket içinde sabit 

durmasını sağlayan periodontal ligamentleri de ilgilendirmektedir. Periodontal 

hastalıklar mikroorganizmaların etkisiyle dişetinin iltihaplanması sonucunda, 

dişetinin çekilmesi ve alveol kemiğinin rezorbsiyonunu da ifade etmektedir (Freeth, 

2000).  

 

iv. Hypoplasia: Diş minesinde, mine tabakasının oluşum sürecinde ortaya 

çıkan bir bozukluktur. Mine hypoplasiası, dişin taç kısmında çukurlar veya lekeler 

şeklinde görülebilir; en yaygın formu çizgisel şekilli olan kireçlenme bozukluğudur 

(Hillson, 1998).  

 

Hypoplasia, kalıtsal anomaliler, bölgesel travma, beslenme yetersizlikleri 

veya çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar sonucu meydana gelmektedir 
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(Goodman ve Rose, 1991). Yapılan epidemiyolojik araştırmalarla, mine hypoplasiası 

ile kötü yaşam koşulları arasındaki doğrudan bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. 

Örneğin yetersiz beslenme ve kötü ağız hijyeni koşullarının olduğu düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki az gelişmiş toplumlarda hypoplasia oranlarının yüksek olduğu 

görülmektedir (Larsen, 1997). 

 

v. Ölüm öncesi Diş Kayıpları: Ölüm öncesi diş kaybı, ileri derecede aşınma, 

çürük, diştaşı, periodontal hastalıklar veya travma gibi nedenlerden bireyin yaşarken 

diş kaybetmesidir. Ölüm öncesi düşen dişin alveol soketlerinin kemik oluşumu 

nedeniyle kapanması, premortem veya antemortem diş kaybı olduğunun bir 

belirtisidir (Brothwell, 1981; İşler ve diğ., 1985).  

 

vi. Apse: İleri derecedeki diş çürükleri ya da aşırı diş aşınmasının ardından diş 

pulpasının iltihaplanmasını ifade eden patolojik bir lezyondur (Ortner ve Putschar, 

1985). Apsenin meydana gelmesinde ilk basamak diş pulpasının iltihaplanmasıdır.  

Burada oluşan iltihap diş özü odacığından başlayarak önce kökü, daha sonra kökü 

çevreleyen dokuları etkiler. İltihap arttıkça, bir yandan diş eti, diğer yandan alveol 

kemik üzerindeki basınç artar ve sıkışan iltihap çenede açtığı bir delikten dışarı 

akmaya başlar (Özbek, 2007).   

 

 Diş apsesi; tarım toplumlarında karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmeye 

bağlı olarak gelişen çürükler; prehistorik topluluklarda ise sert gıdalarla beslenme 

sonucu oluşan ileri derecede aşınma nedeniyle oluşabilmektedir (Özbek, 2007). 
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Günümüz toplumlarında % 90’lara kadar çıkan apse, hemen her toplumda sıkça 

rastlanan bir olgudur. 

 

 2.5.6. Seyitömer Verilerinin Değerlendirilmesindeki İstatiksel Analiz 

 
 Seyitömer toplumunu oluşturan iskeletlerden elde edilen veriler SPSS 17.0 

programına yüklenerek gerekli istatistiksel analizleri yapılmıştır. Başlangıçta 

aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maximum değerleri hesaplanmış, 

daha sonra cinsiyetler arası anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için “t testi” 

yapılmıştır. Verilerin parametrik test varsayımlarının sağlanmadığı durumlarda, 

yapılan t testi sonuçları yerine “Mann-Whitney U testi” uygulanmıştır. Son olarak da 

istatistiksel açıdan bir değer ifade edebilecek birey sayısına sahip eski Anadolu 

toplumları ile Seyitömer toplumunun yaş ortalamaları, ölçü - endisleri ve patolojik 

olguların görülme yüzdeleri “kümeleme (cluster) analizi” uygulanarak 

karşılaştırılmıştır. Bunun amacı kendi çalıştığımız toplumun diğer Anadolu 

toplumları içerisindeki yerini belirlemektetir.   
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3. BÖLÜM: BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 
 Seyitömer toplumunun paleodemografik yapısının ortaya konulması ve elde 

edilen verilerin çağdaşı ve diğer eski Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılarak, 

Anadolu toplumları arasındaki yerinin belirlenmesi bu çalışmanın amaçlarını 

oluşturmaktadır. Çeşitli dönemlerde yaşamış olan eski toplumların nüfus yapıları ile 

nüfusun evrimsel gelişimini konu alan bir bilim dalı olan paleodemografi, insan 

iskelet kalıntılarından yola çıkılarak, kültürel buluntular ile birlikte toplumun 

yeniden oluşturulmasıdır (Ubelaker, 1978). Öyle ki, populasyonların nüfus yapıları 

çevresel, biyolojik ve kültürel ilişkilerle biçimlenmektedir. Paleodemografik 

çalışmalar sonucunda, incelenen toplumların nüfus yapıları, sağlık durumları, ölüm 

yaşı ortalamaları, yaş ve cinsiyet açısından toplumu oluşturan bireylerin nasıl bir 

yapı sergilediği ortaya konulmaktadır (Angel, 1975). Bu bilgiler günümüzde yaşayan 

toplumlarla karşılaştırılarak, geçmişle günümüz toplulukları arasında bir köprü 

kurulmakta, oluşturulan yaşam tabloları sayesinde de, populasyondaki bireylerin 

ölüm oranları, yaşam beklentileri, ölüm olasılıkları gibi birçok bilgiye 

ulaşılabilmektedir.  

 

3.1. DEMOGRAFİK BULGULAR 
 

  3.1.1. Paleodemografik Dağılım ve Ölüm Yaşı Ortalamaları 

 
2006 - 2010 yılları arasında Prof. Dr. Nejat Bilgen başkanlığında yürütülen 

kazılar sonucunda gün ışığına çıkarılan iskelet materyalinden yapılan 

değerlendirmeler sonucunda Seyitömer toplumunu 64 bireyin oluşturduğu 
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saptanmıştır. Populasyonu meydana getiren bireylerin beşini bebek, 13'ünü çocuklar, 

46'sını ise erişkinler oluşturmaktadır. Bebek ve çocukların populasyon genelindeki 

oranı % 28,12’dir. 46 erişkin bireyin 15'ini kadınlar, 29'unu ise erkekler 

oluşturmaktadır. Erkeklerin topluluk genelindeki oranı % 45,31 iken, kadınların % 

23,43'dür. Bu populasyonda iki bireyin cinsiyeti belirlenememiştir. Bu da toplumun 

% 3,12'dir.  

 

Tablo 6: Seyitömer Toplumunda Toplam Birey Sayısı 

İskeletlerin Dağılımı N % 
Bebek 5 7,81 
Çocuk 13 20,31 

Kadın 15 23,43 
Erkek 29 45,31 

Cinsiyeti Belirlenemeyen 2 3,12 

TOPLAM 64 100.00 
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Grafik 1: Seyitömer Toplumunda Toplam Birey Sayısı  
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Seyitömer toplumunun yaşları belirlenebilen tüm bireyleri ile hesaplanan yaş 

ortalaması, 24,34'lük bir değer vermiştir. Toplumun erişkin kadınlarında 23,33 yıl 

olarak hesaplanan yaşam uzunluğu, erkeklerde biraz daha yüksek 29,13 yıl 

bulunmuştur. Sadece erişkin bireyler ele alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 

yaş ortalamasının 27,15 yıl olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 7: Seyitömer Bireylerinde Ortalama Yaşam Uzunluğu 

Ortalama yaşam uzunluğu (bebek+çocuk+erişkin) 24,34 
Bebek ve çocukların yaş ortalaması 5,3 
Kadınların yaş ortalaması 23,33 
Erkeklerin yaş ortalaması 29,13 
Erişkinlerin genel yaş ortalaması (kadın+erkek) 27,15 

 

 

3.1.2. Yaşam Tabloları 
 
 

İnsan toplumlarının demografik yapısının tanımlanmasında sıklıkla yaşam 

tablolarına başvurulmaktadır. Yaşam tablolarının hazırlanmasında yaş ve cinsiyeti 

belirlenen bireyler ele alınmaktadır. Günümüz toplumlarının yaşam tablolarının 

oluşturulmasında yaş aralıkları birer yıl olarak alınırken, prehistorik topluluklarda, 

incelenen topluluğunun görece küçüklüğünden ve yaş belirlenmesinden 

kaynaklanabilecek hataları giderebilmek amacıyla yaş aralıkları beş yıl olarak 

değerlendirilmektedir (Ubelaker, 1978). Seyitömer iskelet topluluğunun yaşam 

tablosunun oluşturulmasında Ubelaker’ın verdiği formüller kullanılmış ve yaş 

aralıkları beş yıl olarak seçilmiştir. Çocuklar için birerli yaş aralıklarına göre yaşam 

tablosu hazırlanmıştır. 
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Yaşam tablosunda ele alınan toplum göç hareketlerine kapalıdır ve durağan 

bir toplum olarak değerlendirilmelidir. Böyle toplumların yaşam tabloları 

oluşturulurken doğuşları aynı zamana rastlayan bir kuşağın yaşları ilerlerken ölümler 

nedeniyle yavaş yavaş nasıl ortadan kalktığını gösteren bir tablo şeklinde 

değerlendirilmelidir (Sevim, 1993). Bu çalışmada yaşları belirlenen 18 bebek ve 

çocuk ile yine yaş ve cinsiyetleri belirlenen 15 kadın ve 29 erkek bireyin yaş 

gruplarına göre yüzdeleri verilmiştir.  

 

Tablo 8: Seyitömer Çocuklarının Yaş Gruplarına Göre Ölüm Yüzdeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebek ve çocukların ölüm oranları, toplumların sağlık kriterlerinin 

anlaşılmasında kullanılan en önemli göstergelerden birisidir. Küçük çocuklarda 

yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan durum daha çok az gelişmiş 

ülkelerde görülmekte ve nüfus artış hızına bağlı olarak çocuklarda ölüm ve hastalık 

oranları yüksek bulunmaktadır. Günümüzde bebek ve çocuk ölümleri, insani gelişimi 

ve sosyal farklılıkları yansıtan anahtar işaret olarak kabul edilmekte ve yoksulluğun 

bebek ölüm hızında dört kata varan farklılıklar yarattığı bilinmektedir (Smith, 2001). 

Yaş Grupları  n % 
0 - 1,9 5 33,33 
2 - 3,9 0 0.00 
4 - 5,9 2 13,33 
6 - 7,9 2 13,33 
8 - 9,9 1 6,66 
10 - 11,9 3 20 
12 - 13,9 1 6,66 
14 - 15,9 1 6,66 
16-17,9 0 0.00 
Toplam 15   
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 Seyitömer bebek ve çocuklarının, doğum öncesi dönemi de içine alacak 

şekilde 15 yaşa kadar birerli yaş aralıklarına göre hazırlanan yaşam tablosunda, birey 

sayıları, ölüm oranları, ölüm olasılıkları, yaşam beklentileri ve diğer demografik 

bilgiler verilmiştir (Tablo 8). Tablo 9 ve grafik 2 ye bakıldığında 18 yaşına kadar 

olan bireylerin sayı ve ölüm oranları görülmektedir. Bu sonuçlara göre ilk iki yıl 

içerisinde bebek-çocuk ölüm oranları, tüm çocukların ölüm oranlarının büyük bir 

kısmını oluşturmaktadır (% 33,33). İki ve sonrası yaş gruplarında bir düşüş gösteren 

bebek ve çocuk ölüm oranlarında, 10-12 yaş aralığında tekrar artma gözlenmiş, 

sonrası gruplarda yine azalma devam etmiştir. Bununla birlikte bebek ve çocuklarda 

en fazla yaşam beklentisi, 0-2 yaş grubu arasındadır (Tablo 8). 

 

Tablo 9: Seyitömer Bebek ve Çocuklarının Yaşam Tablosu 

x Dx dx lx qx Lx Tx ex 
F+D-0,9 5 33,33 100.00 0,333 416,67 3252,49 32,52 
1-1,9 0 0.00 66,67 0.000 333,35 2835,82 42,53 
2-2,9 0 0.00 66,67 0.000 333,35 2502,47 37,53 
3-3,9 0 0.00 66,67 0.000 333,35 2169,12 32,53 
4-4,9 1 6,66 66,67 0.099 316,7 1835,77 27,53 
5-5,9 1 6,66 60,01 0,11 283,4 1519,07 25,31 
6-6,9 1 6,66 53,35 0,124 250,1 1235,67 23,16 
7-7,9 1 6,66 46,69 0,142 216,8 985,57 21,1 
8-8,9 1 6,66 40,03 0,166 183,5 768,77 19,2 
9-9,9 0 0.00 33,37 0.000 166,85 585,27 17,53 
10-10,9 1 6,66 33,37 0,199 150,2 418,42 12,53 
11-11,9 2 13,33 26,71 0,499 100,22 268,22 10,04 
12-12,9 0 0.00 13,38 0.000 66,9 168.00 12,55 
13-13,9 1 6,66 13,38 0,497 50,25 101,1 7,55 
14-14,9 0 0.00 6,72 0.000 33,6 50,85 7,56 
15-15,9 1 6,66 6,72 0,991 16,95 17,25 2,56 
16-16,9 0 0.00 0,06 0.000 0,3 0,3 5 
17-17,9 0 0.00 0,06 0.000 0.00 0.00 0.00 
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Grafik 2: Seyitömer Çocuklarının Yaş Dağılım Grafiği 

   

Yoksulluğun bebek ve çocuk ölümleri üzerinde etkisi yetersiz beslenme, 

enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığı, temiz içme suyu ve kişisel hijyen sorunu ile 

kalabalık aile yaşamı ve olumsuz ev içi fiziksel ortam gibi faktörlere sorumlu 

tutulmalıdır. Yoksulluğun çocuk ölümlerini arttırmasının bir diğer nedeni de 

çocukların ev dışında ve güvenli olmayan ortamlarda geçen zamanlarının fazla 

olması nedeniyle, kazalara bağlı ölümlerin yüksek olmasıdır. Benzer şekilde 

yoksulların evlerinin küçük ve düzensiz olması nedeniyle ilaç zehirlemeleri daha sık 

görülmektedir. Ülkemizde UNDP (United Nations Development Program) 2002 

Raporu’na göre bebek ölüm hızı % 38, beş yaş altı çocuk ölüm hızı ise % 45’dir. 

1970’li yıllarda bebek ölüm hızının % 150, beş yaş altı çocuk ölüm hızının % 205 

olduğu düşünüldüğünde günümüzde ülkemizde bu açıdan çok önemli bir ilerleme 

sağlandığı görülmektedir. Bununla birlikte aynı ilerleme bebek ve çocuk ölümlerinin 

bölgelere (dolayısıyla sosyekonomik farklara) göre eşitsizliğinin ortadan 

kaldırılmasında sağlanamamıştır. Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından beş 

yıl aralarla yapılan “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” ülkemizin nüfus yapısı, 
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doğurganlığı etkileyen faktörler, annelerin beslenme durumu, bebek ölüm hızı, 

aşılama oranları gibi durumlarda uzun zamandır bilimsel güvenirliliği yüksek veriler 

sağlamaktadır. Ülkemizdeki bebek ölüm hızı 1993’den 1998’e kadar % 53’den % 

43’e düşmüştür. Benzer şekilde beş yaş altı çocuk ölüm hızının Türkiye genelinde % 

61’den % 52’ye düştüğü gözlenmiştir (Hatun ve diğ., 2003). 

 

 Orta Tunç döneme tarihlendirilen Seyitömer toplumunda bebek ve çocuk 

ölümlerinin artış ve azalışları, yaş dağılım grafiğinde incelendiğinde; ilgili toplumun 

0-2 yaş aralığında yer alan bireylerdeki ölümler % 33,33’e kadar çıkmaktadır. Bu 

değer Seyitömer toplumundaki bebek ölümlerinin fazla olduğunu göstermektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi yoksulluk, yetersiz ve dengesiz beslenme, enfeksiyona 

bağlı hastalıklar, hijyenik koşullar, kalabalık aile yaşamı ile olumsuz yaşam koşulları 

gibi etkenlerin Seyitömer bebek ve çocuk ölümlerinde de etkili olduğu düşünülebilir.   

 

 

 

Resim 5: Seyitömer Bebeklerinden Örnek Resimler 
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Grafik 3: Seyitömer Çocuklarının Yaşam Beklentisi (ex) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4: Seyitömer Çocuklarının Hayatta Kalma Şansı (lx) 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5: Seyitömer Çocuklarının Ölüm Olasılığı (qx) 
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Seyitömer populasyonundaki tüm bireyler beşerli yaş grubuna göre 

hazırlanan yaşam tablosunda değerlendirildiğinde, doğumdan önceki dönemi de dahil 

edersek, populasyonun % 26,41'inin 15 yaşına gelmeden öldüğü görülmektedir 

(Tablo 10). 15-50 yaşları arasındaki ölümler, populasyon bütün olarak 

değerlendirildiğinde % 73,58 gibi değerle kendini yansıtmaktadır. Populasyon 

genelindeki en fazla ölüm olasılığı 45 - 50 yaş grubunda saptanmıştır.  

 

Genel yaşam tablosu incelendiğinde yaşam beklentisi 35 yaşına kadar giderek 

azalmakta, 35 - 40 yaş arasında ise küçük bir artış göstermekte, daha sonra azalarak 

devam etmektedir. 45 - 50 yaş grubundaki bireylerde yaşam beklentisi ise 2,5 yıl 

olarak tespit edilmiştir. Yani bu bireyler 2,5 yıl kadar daha yaşama şansına sahiptir 

(Tablo 10). 

 

Tablo 10: Seyitömer Toplumunun Yaşam Tablosu 

x Dx dx lx qx Lx Tx ex 
F+D-4,9 6 11,32 100.00 0,113 471,7 2553.00 25,53 
5 - 9,9 4 7,54 88,68 0,085 424,55 2081.30 23,46 

10 - 14,9 4 7,54 81,14 0,092 386,85 1656,75 20,41 
15 - 19,9 2 3,77 73,6 0.051 358,575 1269.90 17,25 
20 - 24,9 9 16,98 69,83 0.243 306,7 911,32 13,05 
25 - 29,9 4 7,54 52,85 0,142 245,4 604,62 11,44 
30 - 34,9 13 24,52 45,31 0,541 165,25 359,22 7,92 
35 - 39,9 2 3,77 20,79 0,181 94,525 193,97 9,33 
40 - 44,9 3 5,66 17,02 0,332 70,95 99,45 5,84 
45 - 49,9 6 11,32 11,36 0,996 28,5 28.50 2,5 

50 + 0.00 0.00 0,04 0.000 0.00 0.00 0.00 
 

 

Seyitömer toplumunun % 68,44'ünü oluşturan erişkinlerde kendi içerisinde 

beşerli yaş gruplarına göre dağılımları yapılmıştır. Bu dağılımlardan elde edilen 

sonuçlara göre kadınlarda en yoğun ölümlerin 20 - 24,9 ile 30 - 34,9; erkeklerde 30 - 
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34,9 / 20 - 24,9 / 45 - 49,9 yaş aralıklarında yoğunlaştığı gözlenmiştir (Tablo 12, 

Grafik 6). Bu populasyonda en uzun yaşam süresi 50 yıldır ve en fazla ölüm olasılığı 

gösteren yaş grubu 15 - 20’dir. Bu toplumun bireyleri, 45 - 50 yaşına geldiğinde 

sadece 11,32’lük bölümünün yaşadığı anlaşılmaktadır. Populasyonda en fazla yaşam 

beklentisi 15 - 20 yaşları arasındadır; bu değer 35 - 40 yaşları arasında bir artış 

göstermesine rağmen, azalarak devam etmiştir (Tablo 11). 

 

Tablo 11: Seyitömer Erişkinlerinin Yaşam Tablosu 

 

x Dx dx lx Qx Lx Tx ex 
15 - 19,9 2 3,77 73,6 0.051 358,575 1269.90 17,25 
20 - 24,9 9 16,98 69,83 0.243 306,7 911,32 13,05 
25 - 29,9 4 7,54 52,85 0,142 245,4 604,62 11,44 
30 - 34,9 13 24,52 45,31 0,541 165,25 359,22 7,92 
35 - 39,9 2 3,77 20,79 0,181 94,525 193,97 9,33 
40 - 44,9 3 5,66 17,02 0,332 70,95 99,45 5,84 
45 - 49,9 6 11,32 11,36 0,996 28,5 28.50 2,5 

50 + 0.00 0.00 0,04 0.000 0.00 0.00 0.00 
 

 

Tablo 12: Seyitömer Toplumu Erişkinlerinin Yaş Dağılımı 

 

  Erkek   Kadın   Toplam   
Yaş Grupları N % N % N % 

18-19,9 0 0.00 1 8,33 1 2,63 
20-24,9 5 19,23 4 33,33 9 23,68 
25-29,9 4 15,38 0 0.00 4 10,52 
30-34,9 9 34,61 4 33,33 13 34,21 
35-39,9 1 3,84 1 8,33 2 5,26 
40-44,9 2 7,69 1 8,33 3 7,89 
45- 49,9 5 19,23 1 8,33 6 15,78 

50 + 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  26 100.00 12 100.00 38 100.00 
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Grafik 6: Seyitömer Toplumu Erişkinlerinin Yaş Dağılım Grafiği 

 

Seyitömer populasyonundaki kadınlar ve erkekler beşerli yaş gruplarına göre 

hazırlanan tabloda ölüm yüzdeleri açısından karşılaştırıldığında, en fazla ölümlerin 

kadınlarda 20 - 25 ve 30 - 35 yaşlarında olduğu, erkeklerde ise 30 - 35 yaş aralığında 

gerçekleştiği anlaşılmıştır (Tablo 13 - 14) . 

 

Tablo 13: Seyitömer Kadınlarının Yaşam Tablosu 

 

x Dx dx lx Qx Lx Tx ex 
18-19,9 1 8,33 100.00 0,083 479,17 1541,97 15,41 
20-24,9 4 33,33 91,67 0,363 375,025 1062,8 11,59 
25-29,9 0 0.00 58,34 0.00 291,7 687,78 11,78 
30-34,9 4 33,33 58,34 0,571 208,37 396,08 6,78 
35-39,9 1 8,33 25,01 0,333 104,22 187,71 7,5 
40-44,9 1 8,33 16,68 0,499 62,57 83,49 4,97 
45- 49,9 1 8,33 8,35 0,997 20,92 20,92 2,5 

50 + 0 0.00 0,02 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tablo 14: Seyitömer Erkeklerinin Yaşam Tablosu 

 

x Dx dx lx Qx Lx Tx ex 
18-19,9 0 0.00 100.00 0.00 500 1865,68 18,65 
20-24,9 5 19,23 100.00 0,192 451,92 1365,68 13,65 
25-29,9 4 15,38 80,77 0,19 365,4 913,76 11,31 
30-34,9 9 34,61 65,39 0,529 240,42 548,36 8,38 
35-39,9 1 3,84 30,78 0,124 144,3 307,94 10.00 
40-44,9 2 7,69 26,94 0,285 115,47 163,64 6,07 
45-49,9 5 19,23 19,25 0,998 48,17 48,17 2,5 

50 + 0 0.00 0,02 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 

3.2. MORFOLOJİK BULGULAR 

3.2.1. Kafatası Ölçü ve endislerinin değerlendirilmesi 

 
 Seyitömer’de 2006 - 2010 yılları arasında gerçekleştirilen kazılar sırasında ele 

geçen 59 çocuk ve erişkin bireye ait iskeletlerin kafa ve yüz morfolojisini belirlemek, 

cinsiyetler arası farklarını saptamak amacıyla, alınabilecek ölçüler alınmış ve alınan 

ölçülerden ayrı ayrı endisler hesaplanmıştır. Seyitömer iskeletlerinin kafatasından 

alınan 32 ölçü ile hesaplanan 20 endisin birey sayısı, ortalaması, standart sapması, 

minumum - maksimum değerleri ve t testi sonuçları tablo 15 ve tablo 16’da 

verilmiştir; fakat bu ölçü ve endislerin uygulandığı birey sayısının (n) az olması, söz 

konusu anlamlılık sonuçları hakkında kesin yorumlar yapılmaması gerektiğini 

düşündürmüştür. 

 

 

 

 



 

80 
 

Tablo 15: Seyitömer Toplumu Kadın ve Erkeklerine Ait Kafatası Ölçüleri 

  KADIN         ERKEK         İSTATİSTİK   
KAFATASI 
 ÖLÇÜLERİ n ort ss min max n Ort ss min max T testi P 
Maximum. 
kafa uzunluğu 5 174 3,08 171 179 6 187 10,33 171 201 2,693 0,025* 
Maximum  
kafa genişliği 7 137,4 19,85 114 176 7 127,2 7,99 121 141 1,254 0,234 
Minimum  alın 
genişliği 5 93,6 2,6 91 97 7 94,2 5,57 82,86 99 0,246 0,811 
Maximum  
alın  genişliği 5 104,6 0,89 104 106 7 110,6 7,08 101 119 1,229 0,219 
Basion-
bregma 
yüksekliği 4 138,2 10,24 127 151 4 148,5 5,44 144 156 1,767 0,128 
Porion-porion 
uzunluğu 6 108,3 8,84 99 118 4 115,7 6,18 111 124 1,562 0,157 
Porion-bregma   
yüksekliği 7 120,7 11,22 105 135 6 130,6 7,84 125 146 1,289 0,197 

Frontal yay 6 117,8 10,57 100 130 9 121,5 8,7 105 131 0,746 0,469 

Frontal doğru  6 104,7 9,19 88,56 114,01 9 110,1 8,67 92,01 121,56 1,133 0,278 

Pariatel yay 8 122,2 5,57 112 129 9 122,3 7,46 115 140 0,026 0,98 

Pariatel doğru 8 110,1 4,92 100,32 115,81 9 112,3 8,43 102,75 130,85 0,647 0,528 

Occipital yay 5 112,6 9,88 100 127 5 115,6 10,59 106 129 0,463 0,456 
Occipital 
doğru 5 96,7 5,56 87,71 101,28 5 94,5 8,85 83,39 106,46 0,466 0,653 
Morfolojik 
yüz  
yüksekliği 2 99,1 3,61 96,57 101,68 2 121,4 4,92 118 124,96 1,549 0,121 
Üst yüz 
yüksekliği 2 62,5 12,54 53,68 71,42 2 72,05 2,15 70,53 73,58 0,775 0,439 
Üst yüz 
genişliği 2 103,9 11,05 96,14 111,78 2 116 8,48 110 122 0,775 0,439 
Orbital 
genişlik 2 38,1 1,83 36,76 39,36 2 36,5 0,6 36,09 36,94 0,775 0,439 
Orbital 
yükseklik 2 32,8 5,33 29,1 36,64 2 34,3 5,68 30,29 38,33 0,775 0,439 
Bizygomatik  
genişlik 2 113,8 11,45 105,79 121,99 3 123,5 2,75 120,59 126 1,155 0,248 

Nasal genişlik 2 23,7 2,51 21,97 25,53 2 23,2 0,51 22,92 23,65 0,256 0,822 
Nasal 
yükseklik 2 45,1 2,55 43,32 46,93 2 49,5 2,21 47,98 51,11 1,549 0,121 
Damak 
uzunluğu 3 48,2 3,32 44,66 51,2 5 42,9 9,38 31,34 53,49 0,919 0,394 
Damak 
genişliği 5 34,7 4,9 30,05 41,62 5 35,2 2,76 32,39 39,87 0,208 0,84 
Bicondylar 
genişlik 3 113,9 2,39 111,2 115,7 3 122,1 8 112,83 127,21 1,683 0,168 

Bigonial gen. 4 95,8 10,18 84,81 105,74 6 101,8 5,95 94,54 111,02 1,2 0,264 
Mandibula 
gövde 
uzunluğu 4 98,2 5,73 90 103 8 101,7 5,23 94 107 1,061 0,314 
Mandibula 
gövde 
yüksekliği 4 25,7 3,84 21,93 29,63 9 33,5 2,18 30,85 37,15 4,713 0,001* 
Min.ramus 
gen. 5 30,2 2,29 26,41 32,19 9 33,4 3,7 28,6 40,36 1,742 0,107 

Gonial açı 4 115,7 3,09 113 120 10 115,8 4,26 108 122 0,021 0,984 
Dental 
uzunluk 0   0 0 1 120  120 120   

For.mag.uzun. 3 34,1 3,58 30,83 37,95 2 36,9 5,79 32,84 41,04 0,577 0,564 
Foramen 

magnum genişliği 3 27,5 2,84 24,72 30,4 2 30,4 0,84 29,82 31,02 1,155 0,248 
* P < 0,05 



 

81 
 

Seyitömer toplumu bireylerine ait kafatası ölçülerinin verildiği tablo 16’da 

görüldüğü gibi, kafatasından alınan ölçülerin erkeklerde daha yüksek değerde 

olduğu; ancak, cinsiyetler arasında yapılan karşılaştırmada ortaya çıkan farkın 

anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 Seyitömer toplumunu oluşturan bireylerin kafatası biçimlerinin belirlenmesi 

amacıyla 20 endis hesaplanmıştır. Her iki cinsiyette ayrı ayrı hesaplanan endis 

değerleri ve t testi sonuçları tablo 16’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 16 : Seyitömer Toplumu Kadın ve Erkeklerine Ait Kafatası Endisleri 

  KADIN         ERKEK         İSTATİSTİK   
KAFATASI 
ENDİSLERİ n Ort ss min max n ort ss min max T testi P 

Cranial Endis 5 75,1 6,42 65,51 81,5 5 67,4 4,87 61,69 73,91 2,123 0,067 
Kafa Yüksekliği Endisi   
(genişliğe göre) 1 5 102,4 7,01 92,06 111,4 4 117,2 8,77 105,88 125,8 2,815 0,026* 
Kafa Yüksekliği Endisi   
(genişliğe göre) 2 6 92,1 13,59 79,54 117,54 4 104,3 9,44 95,58 117,74 1,548 0,16 
Kafa Yüksekliği Endisi  
 (uzunluğa göre) 1 4 79,1 4,8 72,98 84,35 4 77,7 2,72 74,35 80,97 0,501 0,634 
Kafa Yüksekliği Endisi  
 (uzunluğa göre) 2 5 70,5 5,27 65,51 77,01 5 69,2 2,69 65,54 72,63 0,48 0,648 
Kafa Yüksekliği Endisi 
 (uzunluk ve genişlik  
ortalmasına göre) 1 4 90,1 1,99 88,19 92,92 4 93,4 3,8 90 97,38 1,533 0,192 
Kafa Yüksekliği Endisi   
(uzunluk ve genişlik  
ortalmasına göre) 2 5 80,7 7,84 72,61 93,05 4 83,1 4,54 79,75 89,84 0,546 0,602 
Alın (Transverse Frontal)  
Endisi 5 89,4 2,59 86,66 93,26 7 85,3 5,75 79,48 97,02 1,473 0,171 
Alın - Kafa 
(Frontoparietal) Genişliği 4 71,3 9,61 64,38 85,08 6 73,8 4,82 67,91 80,99 0,541 0,603 

Toplam Yüz Endisi 2 87,3 5,6 83,35 91,28 2 98,5 0,93 97,85 99,17 1,549 0,121 

Üst Yüz Endisi 2 54,6 5,51 50,74 58,54 2 58,4 0,06 58,39 58,48 0,973 0,509 

Nasal  Endis 2 52,5 2,61 50,71 54,4 2 47,1 1,05 46,27 47,76 1,549 0,121 

Orbital Endis 2 86,1 9,84 79,16 93,08 2 94,1 17,11 81,99 106,2 0,775 0,439 

Palatal Endis 3 65,1 4,2 61,36 69,65 4 86,3 17,2 65,17 103,35 1,768 0,077 

Foramen Magnum Endisi 3 81,1 8,81 72,72 90,28 2 83,1 10,76 75,58 90,8 0,577 0,564 

Mandibular Endis 3 86,2 6,75 78,33 90,82 2 86,2 2,05 84,83 87,74 0,577 0,564 

Fronto-Goniac Endis 3 98,1 9,09 92,39 108,52 3 111,2 7,39 102,91 117,04 1,951 0,123 

Goniocondylar Endis 3 87,4 9,03 77,45 95,08 3 82,1 6,57 76,89 89,53 0,814 0,461 

Ramus Endisi 4 118,1 21,13 92,82 136,7 0   0 0   
Transverse Cranio-Facial 
Endis 2 94,8 17,22 82,64 107 3 96,8 7,45 88,66 103,27 0,463 0,643 

* P < 0,05 
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Tablo 16 incelendiğinde, kafa yüksekliği endisi haricinde diğer endis 

değerlerinde cinsiyetler arasındaki farklılıkların anlamsız olduğu görülmektedir. 

 

Seyitömer toplumunda kadın kafataslarının mesocranial kafatası yapısına, 

acrocrane (yüksek kafatası) kafatası yüksekliğine, normal ölçüde ayrışık ve geniş 

(eurymetopia) alına, meseny (orta) yüze, platyrrhine (geniş nasal açıklık) burun 

yapısına, mesoconch (orta orbitler) göz şekline, leptostaphyline (dar palat) damak 

yapısına, microzem (dar) foramen magnum yapısına ve mesognath (orta alçak 

mandibula) alt çeneye sahip olduğu görülmüştür.  

 

 

 

Resim 6: Seyitömer İnsanlarından Kadın Bir Bireye Ait Kafatası  

 

Seyitömer erkeklerinin ise hyperdolichocranial kafatası yapısına, acrocrane 

(yüksek kafatası) kafatası yüksekliğine, normal ölçüde ayrışık ve geniş 

(eurymetopia) alına, lepteny (dar) yüze, leptorhine (dar nasal açıklık) buruna, 

hypsiconch (dar orbitler) göz şekline, brachystaphyline (geniş palat) damağa, 
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mesozem (orta) foramen magnum yapısına ve mesognath (orta alçak) alt çene sahip 

oldukları görülmüştür. 

 

 

 

Resim 7: Seyitömer İnsanlarından Erkek Bir Bireye Ait Kafatası  

 

  3.2.2. Vücut Ölçü ve endislerinin değerlendirilmesi 

 
 Seyitömer toplumunun vücut iskeletine ait kemiklerin boyutlarının 

belirlenmesi amacıyla 77 ölçü alınmış ve ölçüler alınırken sol taraf tercih edilmiştir. 

Antropolojik araştırmalarda genellikle kullanıma bağlı yıpranmalar nedeniyle sol 

taraftan ölçüm yapılmaktadır. 

 

  Eğer soldan ölçü alınamıyorsa sağ taraftan ölçü alınmış ve ölçüm formuna bu 

durum kaydedilmiştir. Seyitömer toplumunun vücut kemiklerinden alınan ölçülerden 

hesaplanan 21 endisin birey sayısı, ortalaması, standart sapması, minimum-
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maksimum değerleri ile iki cinsiyet arasındaki farkın anlamlılık derecesinin 

saptanması için yapılan t testi sonuçları Tablo 17'de verilmiştir.  

 

Tablo 17: Seyitömer Toplumu Kadın ve Erkeklerine Ait Vücut Ölçüleri 

  KADIN         ERKEK         İSTATİSTİK   

HUMERUS n ort ss min max n ort ss min max T testi P 
Maximum 
uzunluk 5 287 21 272 319 8 285,7 36,6 229 327 0,069 0,946 
Fizyolojik  
uzunluk 5 282,6 19,47 268 311 7 289,1 30,88 225 321 0,415 0,687 
Gövde ortası 
maximum çap 10 17,84 2,64 12,24 21,14 17 21,1 2,15 16,01 25,53 3,462 0,002* 
gövde ort min. 
Çap 10 16,56 2,52 11,98 19,96 17 19,8 2,41 14,02 25,04 3,383 0,002* 

min çevre 10 50,3 6,42 35 57 18 59,9 4,64 51 68 4,587 0,001* 

alt epi. Gen 8 51,66 3,88 45,09 56,22 16 58,0 6,76 37,31 65,9 2,756 0,006* 

RADIUS             
Maximum 
uzunluk 5 212,8 9,36 201 227 11 235,5 20,5 189 260 2,338 0,035* 
Fizyolojik 
uzunluk 5 201,4 8,41 192 214 11 222,7 18,58 183 245 2,421 0,03* 
Gövde ortası 
transvers çap 10 12,33 1,26 10,17 13,96 19 14,8 2,37 9,53 18,63 3,101 0,004* 
Gövde ortası 
saggital çap 10 10,05 1,33 7,34 12,03 19 11,7 1,22 8,98 13,73 3,406 0,002* 

Minimum çevre 10 34,5 4,27 27 41 18 40,8 3,9 32 45 3,088 0,002* 

 ULNA             
Maximum 
uzunluk 7 226,71 9,77 219 247 9 255,2 25,78 198 277 2,758 0,015* 
Fizyolojik 
uzunluk 7 198,71 8,15 192 214 13 221,5 16,77 183 245 3,362 0,003* 

Üst transvers çap 10 14,64 1,98 10,88 16,88 16 17,2 2,16 12,69 22,98 3,099 0,005* 

Üst saggital çap 10 15,57 2,27 13,4 20,65 17 18,6 2,19 14,5 21,26 3,626 0,001* 

Minimum çevre 7 30,57 2,07 28 33 17 34,5 5,34 19,23 43 6,349 0,001* 

FEMUR             
Maximum  
uzunluk 4 366,25 47,44 298 408 7 425,4 46,31 327 470 2,022 0,074 
Fizyololik 
uzunluk 2 369 1,41 368 370 7 413,5 41,58 323 450 1,47 0,142 
Fizyololik 
trochanter 
uzunluğu 2 362,5 9,19 356 369 5 414,2 11,3 405 433 5,663 0,002* 
Gövde ortası  
transvers çap 12 23,12 2,11 17,04 25,05 14 26,1 3,005 18,07 30,05 3,138 0,002* 
Gövde ortası  
saggital çap 12 22,17 3,2 15,29 26,82 14 27,4 3,53 21,63 32,8 3,995 0,001* 
Gövde ortası 
çevre 12 70,75 7,8 51 78 14 84,5 7,27 71 96 4,647 0,001* 
Trochanter altı  
transvers çap 10 27,19 3,36 20,93 31,6 17 31,4 3,88 23,19 36,45 2,949 0,007* 
Trochanter altı  
saggital çap 10 21,86 2,13 18,85 25,48 17 26,1 2,87 19,72 31,81 3,887 0,001* 
Alt epifiz 
genişliği 3 65,62 3,09 63,07 69,07 9 78,6 3,97 73,97 84,39 4,855 0,001* 

TİBİA             
Maximum 
uzunluk 6 315,83 41,9 242 363 7 356,7 20,03 326 379 2,304 0,042* 

Fizyolojik 5 320,8 23,96 293 353 8 348,1 17,01 323 370 2,418 0,034* 
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uzunluk 

Gövde ortası  
transvers çap 9 17,72 1,95 13,93 20,99 10 23,5 2,14 20,22 27,19 6,15 0,001* 
Gövde ortası  
saggital çap 9 23,84 2,68 18,7 27,01 10 30,1 2,28 26,17 33,26 5,555 0,001* 
Gövde ortası 
çevre 9 67,77 6,62 55 74 10 83,2 5,41 74 92 5,58 0,001* 

Minimum çevre 7 60,85 6,2 49 66 11 76,1 3,68 70 82 6,623 0,001* 
Foramen 
nutricium hiz. 
transvers çap 9 19,3 1,59 17,85 22,89 10 24,9 2,88 21,03 31,16 6,958 0,001* 
Foramen 
nutricium  hiz. 
saggital çap 9 27,95 3,55 21,83 32,81 10 33,5 4,56 24,84 41,44 2,955 0,009* 

 FİBULA             
Maximum 
uzunluk 2 314,5 19,09 301 328 6 344,8 16,42 321 363 1,667 0,096 

Minimum çevre 7 30,57 3,95 25 36 10 36,8 4,38 30 44 2,919 0,011* 
Gövde ortası 
maximum çap 7 13,52 1,16 12,01 15,14 11 15,8 2,17 13,44 19,23 2,985 0,009* 
Gövde ortası 
minimum çap 7 10,93 1,94 8,28 13,28 11 13,9 1,34 12,56 16,64 4,129 0,001* 

CLAVICULA             
Maximum 
uzunluk 5 132,11 7,68 120,19 137,77 11 141,7 20,73 105,19 163 0,992 0,338 
Gövde ortası 
maximum çap 6 10,12 1,7 7,06 11,58 14 12,2 1,61 9,16 14,44 2,638 0,017* 
Gövde ortası 
çevre 6 30,33 5,12 24 36 14 31,5 10,48 8,98 45 0,274 0,778 

Minimum çevre 6 8,95 1,77 6,6 11,33 14 13,6 8,52 7,37 34 1,939 0,053 

COXAE             

Coxae yüksekliği 2 183,5 3,53 181 186 3 210,6 11,06 199 221 1,732 0,083 

İlium genişliği 6 136,85 6,59 128,41 146 3 152,1 6,55 146 159 3,257 0,014* 
İlium kanat 
yüksekliği 5 88,45 7,38 80,56 97,17 6 98,7 6,3 92,05 106,93 2,485 0,035* 

İlium yüksekliği 6 103,34 15,19 85,54 120,23 6 116,7 13,13 95,64 134,74 1,637 0,133 
İschium 
uzunluğu 3 75,21 6,53 71,31 82,76 2 88,5 5,31 84,75 92,26 1,732 0,083 

İschium genişliği 3 28,34 6,12 21,29 32,35 3 51,2 29,09 34,13 84,81 1,964 0,051 

Pubis uzunluğu 2 82,67 0,23 82,51 82,84 2 82,1 2,17 80,65 83,73 0,313 0,784 

Pubis genişliği 1 30,71  30,71 30,71 2 32,7 2,87 30,76 34,83 1,225 0,221 
İncisura isc.  
Major genişliği 4 33,99 5,01 28,8 40,82 4 28,0 4,32 23,8 33,94 1,792 0,123 
İncisura isc. 
major yüksekliği 4 47,08 4,61 41,23 50,95 4 40,5 4,22 34,8 43,83 2,075 0,083 
İncisura isc. 
major derinliği      1 44,9  44,94 44,94   
İncisura isc. 
major açısı      2 48,1 3,42 45,69 50,54   
Foramen 
obtratum  
genişliği 2 44,92 3,96 42,12 47,73 2 33,2 1,73 31,98 34,44 1,549 0,121 
Foramen 
obtratum  
yüksekliği 2 26,36 2,29 24,74 27,98 2 37,2 4,15 34,33 40,2 1,549 0,121 
Symp. pubis 
yüksekliği 2 36,98 2,52 35,2 38,77 2 14,8 4,55 11,64 18,08 1,549 0,121 
Symp. pubis  
genişliği 2 13,36 0,99 12,66 14,07 3 59,3 4,73 53,84 62,15 1,732 0,083 
Facies auricularis  
genişliği 5 55,19 20,82 31,23 88,04 4 46,9 10,08 31,99 53,8 0,001 0,999 
Facies auricularis  
yüksekliği 5 50,16 13,6 38,71 73,05 

  
 

  
  

SACRUM             

Sacrum  2 102,85 15,27 92,05 113,65 3 111,1 10,38 101,31 122 0,577 0,564 
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uzunluğu 

Sacrum  genişliği 2 103,8 10,8 96,16 111,44 2 114,3 6,71 109,59 119,08 0,775 0,439 

Sacrum  derinliği 1 17,89  17,89 17,89 2 19,6 6,69 14,93 24,4 1 0,317 

Hiatus  genişliği 2 9,075 2,92 7,01 11,14 2 13,9 13,99 7,24 20,75 0,775 0,439 

Hiatus uzunluğu 2 27,79 11,41 19,72 35,86 2 17,9 17,91 9,51 26,32 0,775 0,439 

METATARSAL             
MT 1 maximum 
uzunluğu 5 54,83 3,93 49,53 60,43 15 60,6 4,37 50,46 68,63 2,653 0,016* 
MT 2 maximum  
uzunluğu 7 65,47 6,77 55,93 74,29 14 72,9 6,09 57,78 81,21 2,561 0,019* 
MT 3 maximum  
uzunluğu 5 68,01 3,85 61,97 71,52 14 68,5 4,31 59,92 78,14 0,247 0,808 
MT 4 maximum  
uzunluğu 8 62,58 5,84 54,48 70,37 14 66,1 5,57 53,67 74,32 0,992 0,334 
MT 5 maximum  
uzunluğu 6 67,16 6,49 57,21 76,47 10 67,8 7,12 54,55 76,34 0,453 0,657 

CALCANEUS             
Calcaneus 
maximum 
uzunluğu 6 65,93 4,2 61,17 72,23 15 76,3 4,25 69,49 83,8 5,69 0,001* 
Calcaneus 
fizyolojik 
uzunluğu 6 54,71 5,46 48,02 63,09 15 64,6 5,91 54,01 73,85 3,529 0,002* 
Calcaneus 
maximum 
genişliği 6 34,7 5,2 30,31 42,45 14 44,2 5,16 34,38 53,16 3,766 0,001* 
Calcaneus 
minimum 
genişliği 6 24,89 22,58 22,58 31,39 14 29,4 4,05 25,1 41,4 2,392 0,017* 

TALUS             
Maximum talus 
uzunluğu 7 50,27 2,15 47,44 53,55 16 55,2 3,35 50,1 59,83 3,563 0,002* 

Talus uzunluğu 7 44,74 2,48 42,59 48,68 16 50,3 2,91 44,45 54,65 4,402 0,001* 

Talus genişliği 7 37,36 6,55 27,24 47,71 16 42,1 4,03 32,04 50,35 0,721 0,479 

Talus yüksekliği 7 32,47 8,34 24,52 49 16 31,2 3,38 25,75 38,41 1,155 0,261 
* P < 0,05 

 

 Seyitömer toplumu erişkin bireylerine ait vücut ölçülerinin verildiği Tablo 17 

de görüldüğü gibi, vücut kemiklerinden alınan ölçülerin büyük çoğunluğu erkeklerde 

daha yüksek değerler vermiştir. Toplumdaki kadın ve erkeklerin vücut ölçüleri 

arasında istatiksel bir farklılık olup olmadığı “t testi” ile kontrol edilmiştir. Buna göre 

radius, ulna, tibia ve calcaneustan alınan ölçülerde cinsiyetler arasında anlamlı bir 

fark söz konusu iken, clavicula, sacrum ve coxadan alınan ölçülerdeki cinsiyetler 

arasındaki bu farklılık anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca humerusta maximum ve 

fizyolojik uzunluk ölçüleri (p>0,05) haricinde tüm ölçülerde, femurda fizyolojik 

uzunluklar (p>0,05) haricinde tüm ölçülerde, fibulada maximum uzunluk (p>0,05) 
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haricinde tüm ölçülerde cinsiyetler arası anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0,05). 

Metarsallerden alınan maksimum uzunluk ölçülerinden MT1 ve MT2 nin ölçülerinde 

cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gözlenirken iken (p<0,05), MT3, MT4 ve MT5 

lerde bu farklılığın anlamsız olduğu görülmüştür (p>0,05). Talustan alınan 

ölçümlerden uzunluklarda cinsiyetler arası farklılık anlamlı iken (p<0,05), genişlik 

ve yükseklik ölçülerindeki farklılık anlamlı çıkmamıştır (p>0,05). 

  

 Seyitömer toplumunu oluşturan erişkin bireylerin vücut kemiklerinin 

biçimlerinin belirlenmesi amacıyla 21 endis hesaplanmıştır. Her iki cinsiyette ayrı 

ayrı hesaplanan endisler ise tablo 18'de verilmiştir. 

 

Tablo 18: Seyitömer Toplumu Kadın ve Erkeklerine Ait Vücut Endisleri 

  KADIN         ERKEK         İSTATİSTİK   

ENDİSLER N ort ss Min max N ort ss min max T testi P 
Clavicula-Humeral 
Endis 5 46,82 2,71 44,29 50,92 7 50,29 1,95 46,75 52,58 2,577 0,028 
Humerus 
Intermembral Endis 3 69,29 0,69 68,54 69,9 2 70,67 0,62 70,23 71,11 1,732 0,083 
Humerus Diafizyal 
Endis 10 93,03 8,19 79,87 107,31 17 94,39 3,33 87,57 99,2 0,502 0,626 
Humerus Kütlevilik 
Endisi 5 12,13 0,88 10,99 13,08 7 14,38 1,44 13,1 16,75 3,087 0,012 
Radıus Brachial 
(Humero-Radial) 
Endis 4 76,52 2,03 73,89 78,67 6 78,21 3,38 73,12 82,53 0,884 0,403 
Ulna Platoleneal 
Endis 10 94,28 12,34 73,12 109,6 16 93,77 10,8 75,57 113,44 0,111 0,912 
Crural (=Tibio-
femoral endis) Endis 4 82,87 3,05 79,68 86,57 4 81,72 2,84 78,51 85,02 0,554 0,6 
Femur Humero-
Femoral Endis 3 72,12 0,79 71,57 73,03 3 71,35 1,15 70,03 72,11 0,945 0,398 
Femur Intermembral 
Endis 3 69,29 0,69 68,54 69,9 2 70,67 0,62 70,23 71,11 1,702 0,083 
Femur Platymeria 
Endisi 10 81,22 10,57 72 105,63 16 81,8 10,7 66,87 103,26 0,134 0,894 
Femur Kütlevilik 
Endisi 2 12,61 0,5 12,26 12,97 7 12,96 0,87 11,79 14,16 0,586 0,558 

Femur Plastric Endis 12 95,91 11,5 77,82 121,85 14 105,8 8,71 95,46 120,07 2,263 0,024 
Femur Uzunluk - 
Kalınlık Endisi 2 19,78 0,69 19,29 20,27 7 20,33 1,48 18,32 22,32 0,293 0,77 

Tibia Cnemial Endis 9 69,96 9,83 58 85,73 10 74,82 7,85 63,05 88,95 1,194 0,249 
Tibia Gövdenin Orta 
Endisi 9 131,49 10,57 116,02 140,55 10 126,83 11,46 110,55 143,98 0,653 0,514 
Tibia Uzunluk-
Kalınlık Endisi 5 20,05 2,26 17,72 23,11 7 21,5 1,42 19,67 23,97 1,372 0,2 

Talar Genişlik Endisi 7 73,99 10,13 57,41 89,09 16 76,24 7,58 59,39 86,67 0,592 0,56 
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Talar Yükseklik 
Endisi 7 63,86 15,73 47,19 91,5 16 56,79 7,08 43,61 76,66 1,139 0,292 
Calcenus Genişlik 
Endisi 6 38,01 6,88 32,71 51,31 14 38,69 4,17 34,57 51,25 0,273 0,788 

İliac Genişlik Endisi 6 134,18 14,69 116,44 152,91 3 121,49 3,22 118 124,34 1,432 0,195 

Ischo-Pubis Endisi 2 107,72 11,36 99,69 115,76 2 93,1 8,04 87,41 98,79 1,549 0,121 
* P < 0,05 

 

Femur plastric endis, humerus kütlevilik endisi ve clavicula-humeral endis 

değerlerinde cinsiyetler arası anlamlı fark gözlenirken, diğer endis değerleri arasında 

farkın anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. 

 

3.2.3. Boy uzunluğu 

 
Seyitömer toplumu bireylerinin morfolojik yapılarını ortaya koymak için 

yapılan çalışmalardan biri de uzun kemiklerden yararlanılarak boyların 

hesaplanmasıdır. Bireylerin boyları; Pearson, Trotter-Gleser ve Sağır tarafından 

geliştirilen boy formüllerinden yararlanarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalardan elde 

edilen boy uzunlukları Tablo 19’da verilmiştir. 

 

Tablo 19: Seyitömer Bireylerinin Genel Boy Dağılımı 

 KADIN  ERKEK  GENEL    

 n Ort n Ort n Ort Min. Max. 
Pearson 10 151,85 16 160,64 26 156,24 137,11 160,64 

Trotter-Gleser 10 153,66 16 164,31 26 158,98 144,57 175,52 
Sağır 10 155,46 16 165,06 26 160,26 144,91 174,1 

 

Seyitömer toplumu boy uzunlukları incelendiğinde, beklentiler doğrultusunda 

erkeklerin boylarının kadınlardan daha uzun olduğu görülmektedir (Tablo 19).   Her 

üç formüle göre yapılan hesaplamada da erkekler kadınlardan daha uzun 
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bulunmuştur. Bu hesaplamalardan Anadolu toplumu üzerinde geliştirilen boy 

hesaplamasının bizim toplumumuz için daha doğru bir değer vereceği 

düşünüldüğünde Sağır’ın geliştirdiği formüle göre hasaplanan boy uzunluğunda 

kadınlar ve erkekler arasında 9,6 cm'lik bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Pearson’a 

göre 8,79 cm, Trotter - Gleser’e göre 10,65 cm'lik bir fark söz konusudur.   

 

 

 

Grafik 7: Seyitömer Bireylerinin Genel Boy Dağılım Grafiği 

 

Bireylerin sahip oldukları boy ortalamaları Martin’in boy kategorilerine göre 

değerlendirildiğinde erkekler 163,33 cm ortalama ile orta altı, kadınlar 153,65 cm 

ortalama boy ile orta boy kategorisine girdikleri görülmektedir. 

 

3.2.4. Biyolojik Tiplerin Dağılımı 

 
Seyitömer bireylerinin biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesinde kafatasının ve 

yüzün morfolojik yapısı dikkate alınmıştır. Cinsiyet ayrımları dikkate alınarak 



 

90 
 

yapılan değerlendirme sonuçlarına göre hem kadınlarda hem de erkeklerde Narin 

Akdeniz morfolojisinin çoğunlukta olduğu görülmektedir (Tablo 20 ve Grafik 8). 

 

Tablo 20: Seyitömer Toplumu Bireylerinde Kafa Morfolojilerine Göre Dağılımı 

 

 Kadın Erkek Çocuk Toplam 
Narin Akdeniz 6 7 3 16 
Kaba (Eurafrican) Akdeniz 1 2 - 3 
Akdeniz - Alpin  2 3 5 
Alpin 1 - 1 2 
Toplam    26 

 

 

 

 

Grafik 8: Seyitömer Toplumu Bireylerinde Tiplerin Dağılım Grafiği 

 

 Bunun yanı sıra Seyitömer toplumunda birden çok morfolojik tipin 

özelliklerini taşıyan bireylerin varlığı da söz konusudur. Morfolojik tipi belirlenen 

toplam 26 bireyden: Biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç bireyin Eurafrican (Kaba 
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Akdeniz); ikisi erkek üçü çocuk olmak üzere beş bireyin Akdeniz-Alpin; bir kadın ve 

bir çocuğun sadece Alpin olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 

Resim 8: Seyitömer Bireylerinin Kafatası Yapılarına İlişkin Örnekler 

 

  3.2.5. Metrik Olmayan (Epigenetik) Özellikler 

 
Herhangi bir ölçüm aletiyle ölçülemeyen ve iskeletler üzerinde gözlem 

yaparak tespit edilen çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan non-metrik karakterler 

epigenetik karekterler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür oluşumlar iskelet 

çalışmalarında, bireylerin morfolojisinin tanımlanmasında önemli kriterler olarak 

değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra bu tür olgular kalıtsal olabileceklerinden 

dolayı, toplumsal özelliklerin belirlenmesine de yardımcı olabilmektedirler. Non-

metrik özellikler genellikle var ya da yok, tek ya da çoklu oluşumlar şeklinde 

değerlendirilir.  
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Bu çalışmada incelenen Seyitömer iskeletleri de non-metrik karekterler 

açısından değerlendirilmiştir. Bu toplumu oluşturan bireylerin morfoloji 

çalışmalarında, metrik olmayan özellikler detaylı bir biçimde ele alınarak, bu 

özelliklerin toplum içerisindeki sıklığı belirlenmiştir. Seyitömer iskeletlerinin 

katasında 19, vücut kemiklerinden 29 olmak üzere toplam 48 kriter değerlendirmeye 

alınmıştır. 

 

  3.2.5.1. Kafatasında Belirlenen Metrik Olmayan Özellikler 

 
Seyitömer toplumunda az rastlanan metrik olmayan özellikler; bregmada 

kemikçik, sagittal suturda vormian, inka kemiği, foramen spinosum açıklığı, maxillar 

torus, auditory torus, parietal notch ve epipterik kemiktir. Buna karşılık en çok 

rastlanılan özellikler ise supra orbital nutch (% 62,5), supra orbital foramen (% 55) 

ve parietal foramen (% 52)’dir.  
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Tablo 21: Seyitömer Bireylerinde Gözlenen Kafatası Varyasyonları 

Sıra Özelliğin Adı Bakılan Gözlenen % 
1.   Metopik sutur 20  2 10 
2.   Supranasal sutur  21 6 28,57 
3.   Bregmada kemikçik  21 1 4,76 
4.   Sagittal suturda vormian  22 1 4,54 
5.   Lambdada vormian  21 2 9,52 
6.   İnka kemiği  21 1 4,76 
7.   Parietal foramen  25 13 52 
8.   Lambdoid kemikçik  21 7 33,33 
9.   Asterionda kemikçik  21 3 14,28 
10.   Epipterik kemik  21 1 4,76 
11.   Maxillar torus  18 1 5,55 
12.   Supra orbital foramen  20 11 55 
13.   Supra orbital nutch  24 15 62,5 
14.   Zygomaticofacial foramen  13 2 15,38 
15.   Accessory inf.orb.foramen  12 2 16,66 
16.   Auditory torus  12 1 8,33 
17.   Mastoid foramen  16 7 43,75 
18.   Parietal notch  12 1 8,33 
19.   Foramen spinosum açıklığı  12 1 8,33 

 

Seyitömer Toplumu Kafataslarında Gözlenen Metrik Olmayan Karakterlere 

Örnekler 

         

     Resim 9 : Lambdoid Kemikcik                   Resim 10 : Epipterik Kemik 
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          Resim 11: Supranasal Sutur    Resim 12: Asterionda Kemikcik 

 

 

 

 

 

 

 

     Resim 13: Tripartite inka                       Resim 14: Supraorbital foramen ve nutch  

 

 

 

 

 

 

 

            Resim 15: Metopik Sutur  Resim 16: Sagittal Suturda Wormian 
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3.2.5.2. Vücut Kemiklerinde Belirlenen Metrik Olmayan Özellikler 

 
Seyitömer toplumunu oluşturan bireylerin vücut kemiklerinde bakılan metrik 

olmayan özellikler içinde vastus çukurluğu, trochanterik fossada exostosis,  medial 

çömelme faceti, bilateral çömelme faceti, acetabular yarık, accessory sacral facet, 

preauricular sulcus, acromial articular facet, suprascapular facet, circumflex sulcus 

ve hypotrochanteric çukurluğa hiç rastlanmamıştır (Tablo - 23). En az rastlanılan 

özellikler ise allen çukuru (% 1,69),  supracondyloid çıkıntı (% 1,69) ve  subscapular 

nutch (% 4,54) iken, en yoğun gözlenen epigenetik özellik ise vastus çentiği (% 

38,8)’dir. 

 

Seyitömer Toplumu Vücut Kemiklerinde Belirlenen Metrik Olmayan 

Karakterlere Örnekler 

 

 

 

 

 

 

 

                Resim 17: 3.Trochanter   Resim 18: Calcaneal Facet Çift 
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                                           Resim 19: Allen Çukuru 

 

 

  

 

 

 

Resim 20: Poirier Facet   Resim 21 : Vastus Çentiği 

 

 

 

    Resim 22: Foramen Olecrani         Resim 23: Supracondyloid Çıkıntı  
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Tablo 22: Seyitömer Bireylerinde Belirlenen Vücut Varyasyonları 

 

    Sağ     Sol     Genel     
Sıra Özelliğin Adı B G % B G % B G % 

1.   Allen çukuru 30 - - 29 1 3,44 59 1 1,69 
2.   Poirier facet 30 2 6,66 29 1 3,44 59 3 5,08 
3.   Gluteal crest 29 6 20,68 30 7 23,33 59 13 22,03 
4.   Plak oluşumu 30 1 3,33 28 2 7,14 58 3 5,17 
5.   Hypotrochanteric çukurluk 29 - - 30 - - 59 - - 
6.   3. trochanter 29 6 20,68 30 7 23,33 59 13 22,03 
7.   Trochanterik  

fossada exostosis 28 - - 29 - - 57 - - 
8.   Lateral çömelme faceti 21 1 4,76 23 1 4,34 44 2 4,54 
9.   Medial çöm. faceti 22 - - 23 - - 45 - - 
10.  Bilateral çömelme faceti 22 - - 23 - - 45 - - 
11.  Supracondyloid çıkıntı 29 1 3,44 30 - - 59 1 1,69 
12.  Foramen olecrani 29 2 6,89 30 2 6,66 59 4 6,77 
13.  Acetabular yarık 12 - - 11 - - 23 - - 
14.  Accessory sacral facet 12 - - 11 - - 23 - - 
15.  Preauricular sulcus 12 - - 11 - - 23 - - 
16.  Acromial articular facet 13 - - 8 - - 21 - -- 
17.  Suprascapular facet 13 - - 8 - - 21 - - 
18.  Circumflex sulcus 13 - - 8 - - 21 - - 
19.  Subscapular nutch 13 - - 9 1 11,11 22 1 4,54 
20.  Vastus çentiği 21 8 38,09 15 6 40 36 14 38,8 
21.  Vastus çukurluğu 21 - - 15 - - 36 - - 
22.  Emarginate patella 21 2 9,52 15 1 6,66 36 3 8,33 
23.  Os trigonum 17 3 17,64 16 3 18,75 33 6 18,18 
24.  Medial talar facet 17 - - 16 - - 33 - - 
25.  Lateral talar extension 17 - - 16 - - 33 - - 
26.  İnferior talar articular yüzey 17 - - 16 - - 33 - - 
27.  Anterior calcanei facet çift 15 2 13,33 17 1 5,88 32 3 9,37 
28.  Anterior calcanei facet tek 15 5 33,33 17 4 23,52 32 9 28,12 
29. Ant. calcanei facet yokluğu 15 3 20 17 4 23,52 32 7 21,87 
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3.3. SEYİTÖMER İNSANLARININ PALEOPATOLOJİK ANALİZİ 

3.3.1. Kafatası ve Vücut Kemiklerine Yansıyan Patolojilerin 

Analizi 

Seyitömer iskeletlerinden toplam 64 bireye ait iskelet üzerinde yapılan 

incelemeler sonucunda bunların 24’ünde, yani toplumun % 37,5'inde paleopatolojik 

lezyonun varlığı saptanmıştır.  Bunların ayrıntılı dağılımı Tablo 23’te verilmiştir.  

 

Tablo 23: Seyitömer Toplumunda Gözlenen Kafatası ve Vücut Patolojilerinin 

Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

 

Paleopatoloijk 
Lezyon 

Erkek     Kadın     Çocuk     Genel     

  B G % B G % B G % B G % 

Travma  29 4 13,79   15 -  -  13 1 -   57 5 8,77  

Doğuştan 
Anomalilerden- 
Spina bifida 

 5 2 40  1  -  - -  -  - 6  2 33,3  

Cribra orbitali  11 3 27,27   8 -  -  5 1 20   24 4 16,6  

Porotic 
hyperostosis 

 29 4  13,79 15  1  6,66  13 2  15,38  57 7  12,28 

Enfeksiyon  29 4 5,06   15 2 13,3  13  -  -  57 6 10,52  

Osteoartrit  29 2 6,89  15  -  - 13 - -  57  2 3,50  

 

 

3.3.1.1. Travma: Orta Tunç tarihli ve tez kapsamında incelemesi yapılan 

Seyitömer höyük insanlarında dört erkek ve bir çocuk birey olmak üzere beş bireyde 

(% 8,77) travma belirlenmiştir. Bu travmaların kırık ve kafatası travmaları şeklinde 

olduğu anlaşılmıştır. Kafatası travmaları üç erkek ve bir çocuk bireyde gözlenirken, 

kırık şeklindeki travma sadece bir erkek bireyde karşımıza çıkmaktadır.  Kırık, 12 

envanter numaralı 30 yaşlarında olan bir erkeğin costae (kaburga kemiği)’sında yer 
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almaktadır. Kırık belirlenen kemikte enfeksiyon oluşarak kaynaşma olduğu 

anlaşılmaktadır. Aynı bireyin kafatasının sağ parietalindeki linea temporalisin 

sonlandığı yerde de travmaya bağlı bir oluşum tespit edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 24 : Seyitömer Bireylerinde Travma Örneği 

 

 

 

 

 

Resim 25 : Seyitömer Bireylerinde Kırık Örneği 

 

3.3.1.2. Doğuştan (Konjenital) Anomaliler: Bir bireyi rahatsız etmeyecek 

durumda gelişen anomaliler varyasyon, hastalık biçiminde bireyi rahatsız edecek 
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biçimde gelişen bozukluklar da konjenital anomali olarak isimlendirilmektedir. Spina 

bifida bu tür oluşumlar bir örnektir.  

 
Seyitömer insanlarında yapılan incelemeler sonucunda spina bifida’nın varlığı 

saptanmıştır. Doğuştan anomali olarak değerlendirilen bu oluşum, insanda omurgayı 

oluşturan kemiklerin omurgada bir yarık veya açıklık şeklinde gelişmelerini 

tamamlayamamasıdır. 

 

Orta Tunç döneme tarihlendirilen bu toplumda, hamileliğin erken devresinde 

meydana geldiği belirtilen ve doğumsal bir patoloji olarak değerlendirilen “spina 

bifida” incelenebilen toplam altı sacrumdan (bir kadın, beş erkek) sadece iki erkek 

sacrumunda (% 33,3) bu lezyona rastlanmıştır.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Resim 26: Spina Bifida - 1                           Resim 27: Spina Bifida -2 
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3.3.1.3. Kan Hastalıklarına Bağlı Oluşumlar: Genellikle kemiklerin dış 

kortikal kısımlarında delikli ve süngersi yapılar şeklinde gelişen oluşumlardır. 

Antropoloji biliminde porotic hyperostosis ve cribra orbitalia olarak tanımlanan bu 

tür oluşumlar, kafatasının dış kortikal dokusunda incelme ve altındaki süngerimsi 

dokuda kalınlaşma ile karakterizedir ve lezyonlar anemiyle ilişkilendirilmektedir. 

Aneminin, kalıtsal nedenlere dayalı Akdeniz anemisi ve orak hücreli aneminin ile 

demir eksikliği gibi sonradan kazanılan nedenlerden ortaya çıkan türleri mevcuttur.  

İskelet üzerinde belirlenenler ise genellikle demir eksikliği anemisi ile 

ilişkilendirilmektedir. 

 

Seyitömer höyük insanlarının 57’si bu özellik açısından incelenmiştir. 

İncelenen bu bireylerin yedisinde porotic hyperostosis (% 12,28) lezyonuna 

rastlanmıştır.  Cribra Orbitalia ise sekizi kadın, 11’i erkek ve beşi çocuk olmak üzere 

toplam 24 kafatasında değerlendirilmiş, bunlardan üç erkek birey ve bir çocuk 

kafatasında olmak üzere dört bireyde bu lezyon (% 16,6) saptanmıştır. Kalıtsal 

nedenlerden kaynaklandığı düşünülen aneminin, kafatası dışında uzun kemiklerin üst 

ve alt uçlarında da izler bıraktığı saptanmıştır. Yüz kemiklerinin genişlemesi ve uzun 

kemiklerin metafizlerinde şişkinlikler bu hastalığın birer belirtisi olarak 

değerlendirilir (Ortner ve Putschar, 1985).  

 

Seyitömer toplumunda bu lezyonların hem erişkin hem çocuklarda varlığı ve 

hafif düzeyde seyretmesi kalıtsal nedenlerden çok çevresel koşullara ve yaşam 

şekline bağlı olabileceği düşüncesini uyandırmaktadır. Bu oluşumların kalıtsal 

hastalıklara bağlanmasını gerektiren kriterlere rastlanılmaması, Seyitömer 
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toplumundaki aneminin, kanda hemoglobin düzeyinin normal değerlerden daha az 

olması durumunda ortaya çıkan demir eksikliğinden kaynaklandığına işaret ettiği 

söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

            Resim 28: Seyitömer Bireylerinde Porotic Yapı Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 29: Seyitömer Bireylerinde Cribra Orbitalia Örneği 

 

3.3.1.4. Enfeksiyon Hastalıkları: Gerek kemiğin ilik kısmında, gerekse 

kemiğin dış tabakasında travma veya herhangi bir hastalığa bağlı enfeksiyon 
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oluşabilmektedir. Osteomyelit olarak isimlendirilen kemik iliği iltihabının yanı sıra 

romatizmal hastalıklara bağlı gelişen ve arthiritis olarak tanımlanan kemik 

iltihaplanmaları da her dönem yaşamış olan toplumlarda karşımıza çıkabilecek 

oluşumlardır. Nitekim bu çalışmada incelenen Orta Tunç tarihli Seyitömer 

populasyonunda, ikisi kadın, dördü erkek olmak üzere altı bireyde enfeksiyon 

saptanmıştır (% 10,52).  

 

Bunlar: 6 envanter numaralı 30 yaşlarında kadın bireyin sağ humerusunun 

proximalinde enfeksiyona bağlı doku bozukluğu ve buna bağlı olarak humerusun 

kaputunda deformasyon ile sağ scapulasında da cavitas glenoidalis’te humerus 

caputundan kaynaklı enfeksiyon tespit edilmiştir. Yine aynı bireyin sol coxasında 

facies auricularisin posteriorunda ve tuber iliacada da enfeksiyon oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Bunun dışında 20 yaşlarında ve 9 envanter numaralı diğer bir kadın 

bireyin sol caput humerinin hemen altında medialde enfeksiyon varlığı belirlenmiştir.  

 

Erkek bireylerden 26 numaralı 32 yaşlarında bir bireyin sağ ve sol 

humeruslarının tuberculum majus ve minüslerinde; sağ ve sol claviculalarında; 28 

yaşlarında 37 envanter numaralı bireyin sol humerusunun proximal ve anteriorunda; 

47 yaş üzerinde ve 49 envanter numaralı diğer bireyin sağ proximal humerusunun 

anteriorunda enfeksiyona bağlı doku tahribatları saptanmıştır. Ayrıca 34 yaşlarında 

51 envanter numaralı diğer bir bireyin de sağ ve sol proximal humerusuna yakın, 

anterior bölgede osteomyelitin varlığı tespit edilmiştir. 
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Resim 30: Seyitömer Bireylerinde Enfeksiyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 31: Seyitömer Bireylerinde Osteomyelit Örneği 

 

3.3.1.5. Omurlarda Dejeneratif Eklem Hastalığı:  Bel rahatsızlıkları ve 

fizyolojik stresin izlerini en iyi yansıtan kemikler omurlardır. Vertebralardaki 
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patolojik oluşumlar genellikle günlük yaşamdaki fiziksel stres ya da enfeksiyonel 

rahatsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Bu tür deformiteler eskiden yaşamış 

toplumlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Tarafımızdan incelenen Seyitömer 

toplumunda da osteofit ve schmorl nodülü olarak isimlendirilen bu tür oluşumlara 

rastlanmıştır.  

 

Seyitömer topluluğuna ait omurlarda dejeneratif eklem hastalığı: Vertebral 

osteofit ve schmorl nodülleri olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Seyitömer 

toplumunun omurlarındaki eklem rahatsızlıkları değerlendirildiğinde; rastlanma 

sıklıkları, cinsiyetlere göre yoğunlukları ve omurgadaki bölümler arasındaki 

dağılımları açısından farklılık göstermektedir. Bu olgu; incelenebilen birey sayısı 

dikkate alınarak, cinsiyet ve omur türüne göre değerlendirilmiştir. 

 

Yapılan değerlendirmelere göre, vertebral osteofitler aşamalı bir gelişim 

göstermektedir. Başlangıçta omur gövdesinin kenarlarında küçük kemik çıkıntılar 

şeklinde ortaya çıkan bu kemikçikler, daha sonra büyüyerek gelişmekte ve ileri 

aşamalarda komşu omurlar arasında kemik köprüler oluşturacak şekilde birbirleriyle 

blok halinde kaynaşmaktadır. Seyitömer topluluğu üzerinde yapılan incelemeler 

sonucunda % 5,57’sinde vertebral osteofit belgelenmiştir. 
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Resim 32 : Seyitömer Bireylerinde Osteofit Örnekleri 

 

Vertebralardaki diğer bir oluşum olan “schmorl nodülleri” disk materyalinin 

komşu omur cisimlerinin içine doğru taşması veya fıtıklaşması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Başka bir tanımlanması, omur gövdesinin alt ve üst yüzünde 

oluşan nohut büyüklüğündeki yuvarlak çukurcuklar ve doğrusal veya V şeklinde 

olabilen yarıklar şeklindedir. İncelenen toplum schmorl nodülleri açısından 

değerlendirildiğinde,  % 6,27 oranında bu oluşumun varlığı saptanmıştır.  

 

Vertebral osteofit ve schmorl nodülleri, omurganın üç farklı bölümünde 

yoğunluk açısından farklılık göstermektedir. Bu toplumda vertebral osteofite en çok 

thoracal ve lumbar omurlarda, en az cervical omurlarda rastlanmıştır. Çoğunlukla 

thoracal ve lumbar omurlarda ortaya çıkan ve bir eklem hastalığının sonucunda 

oluştuğu belirtilen schmorl nodüllerine ise bu toplumun throcal omurlarında daha 

fazla rastlanmıştır. 
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Seyitömer populasyonunda 23 boyun 38 sırt ve 25 bel olmak üzere 86 kadın 

omuru değerlendirmeye alınmıştır. Bunlardan bir boyun, dört sırt ve dört bel 

omurunda osteofit gözlenmiştir. 32 boyun, 45 sırt ve 31 bel olmak üzere bakılan 108 

erkek omurundan ise ikisi sırt,  beşi bel omuru olmak üzere yedi omurda schmorl 

nodülüne rastlanmıştır.  

 

Toplum genel olarak değerlendirildiğinde, toplam 55 boyun omurundan 

birinde (% 1,8), 83 sırt omurun altısında (% 7,22) ve 56 bel omurun dokuzunda (% 

16,07) bu lezyon belgelenmiştir. Seyitömer iskeletlerinden bu oluşum açısından 

değerlendirmesi yapılan toplam 194 omurdan 16 sında (% 8,24) osteofit tespit 

edilmiştir (Tablo 24). 

 

Tablo 24: Seyitömer Toplumunda Osteofitlerin Vertebralara Göre Dağılım Tablosu 

 Cervical   Throcal   Lumbal   

Osteofit B G % B G % B G % 

Kadın 23 1 4,34 38 4 10,52 25 4 16 

Erkek 32 - - 45 2 4,44 31 5 16,1 

Toplam 55 1 1,8 83 6 7,22 56 9 16,07 

 

Seyitömer toplumunda schmorl nodülü, toplam 55 boyun omurunun 

dördünde (% 7,27), 83 sırt omurunun sekizinde (% 9,63), 56 bel omurunun altısında 

(% 10,71) gözlenmiştir. Genel olarak bakıldığında bu oranının 194 omurun 18'inde 

(% 9,27) olduğu görülmektedir (Tablo 25).  
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Tablo 25: Seyitömer Toplumunda Schmorl Nodüllerinin Vertebralara Göre Dağılım 

Tablosu 

 Cervical   Throcal   Lumbal   

Schmorl n. B G % B G % B G % 

Kadın 23 - - 38 4 10,52 25 2 8 

Erkek 32 4 12,5 45 4 8,88 31 4 12,9 

Toplam 55 4 7,27 83 8 9,63 56 6 10,71 

 

Ayrıca incelenen Seyitömer toplumunda 12 envanter numaralı 30 yaşlarında 

erkek bir bireyin LMT2 sinde, 26 numaralı 32 yaşlarında erkek bir bireyin el parmak 

kemiklerinde ve 34 envanter numaralı 47 yaş üstü erkek bireyin dört parmak 

kemiğinde osteofitik çıkıntılar gözlenmiştir. 

 

3.3.1.6. Osteoartrit: İnsanlarda en sık rastlanan ve en eski eklem 

hastalıklarının bir uzantısı olan osteoartritin; doğrudan biyomekanik aşınma, 

fonksiyonel stres ve yırtılmalardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Yaşam biçimiyle 

ilişkili olduğu düşünülen bu rahatsızlık dejeneratif eklem hastalığı olarak da 

adlandırılmaktadır. Eklem sistemini fazla zorlayan işlerle uğraşan insanların 

eklemlerinde dejenerasyon gözlenmektedir (Ortner and Putschar, 1985). 

 

Seyitömer toplumunda 13 envanter numaralı 45 yaş üstü bir erkek bireyin sağ 

ve sol calcaneusları ve sağ ve sol patellaları ile, 30 envanter numaralı 20 yaşlarında 

erkek bir bireyin parmak kemiklerinde osteoartrit tanımlanmıştır. 
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3.3.2. Diş Patolojilerinin Analizi 

 
Diş ve çenede oluşan patolojik olgular, incelenen toplumların ağız ve diş 

sağlıklarını ortaya koyan, aynı zamanda beslenme biçimleri, besin hazırlama 

teknikleri, kültürel alışkanlıkları gibi birçok konuda bilgi veren önemli veri 

kaynaklarıdır.  

 

Bu kapsamda Seyitömer Höyükten çıkan çene ve dişler, cinsiyet faktörü de 

göz önünde bulundurularak paleopatolojik açıdan ayrı ayrı incelenmiş ve bu 

bireylerde diş aşınması, diş çürüğü, hypoplasia, diştaşı, antemortem (ölüm öncesi) 

diş kaybı, apse ve alveol kaybı gibi lezyonlar belirlenmiştir.   

 

Seyitömer toplumuna ait toplam 622 diş paleopatolojik açıdan incelenmiştir. 

Bunların 546’sı daimi, 76’sı ise süt dişidir. Daimi dişlerin 130’u çocuk, 416’sı ise 

erişkin bireylere aittir (Tablo 26 ve Grafik 9).  

 

Tablo 26: Seyitömer Toplumunda İncelenen Süt Dişlerin Dağılım Tablosu 

 

SÜT DİŞLERİN 
DAĞILIMI        

Maxilla m2 m1 c İ2 İ1 TOPLAM 
n 12 10 10 2   34 

Mandibula m2 m1 c i2 i1 TOPLAM 
n 14 13 11 2 2 42 

TOPLAM 26 23 21 4 2 76 
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          Grafik 9: Seyitömer Toplumunda İncelenen Süt Dişleri Dağılım Grafiği  

 

Seyitömer höyük çocuklarının maxilla ve mandibuladaki toplam daimi diş 

sayısı 130 olup, bunların diş tiplerine göre dağılımı şu şekildedir:  

 

14 daimi ikinci molar, 28 daimi birinci molar, 10 ikinci premolar, 16 birinci 

premolar, 12 canine, 24 ikinci incisive ve 26 birinci incisive'dir. Bu dişler çürük, 

hypoplasia, diş taşı ve alveol kaybı açısından değerlendirildiğinde, herhangi bir 

patolojiye rastlanmamıştır. Çocuk dişlerinde herhangi bir patolojiye rastlanmaması, 

bu yaş grubunun karışık dişlenme döneminde olması, yeni sürmüş yaş gruplarında 

herhangi bir patolojik olmamasına bağlanmaktadır. 

 

 Çocukların genellikle 5 - 10 yaşları arasında yer alması ve bu yaşlarda daimi 

dişlerin henüz sürmüş olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 27: Seyitömer Toplumuna Ait Daimi Dişlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Dişler Sağ Sol Toplam Sağ Sol Toplam 
Üst çene n(Kadın) n(Kadın) n(Kadın) n(Erkek) n(Erkek) n(Erkek) 
I1  7 5 12 8 8 16 
I2  7 6 13 7 8 15 
C  6 6 12 8 6 14 
P1  7 6 13 7 7 14 
P2  6 7 13 8 9 17 
M1  7 7 14 9 7 16 
M2  8 7 15 7 9 16 
M3  3 3 6 2 4 6 
TOPLAM 51 47 98 56 58 114 
Alt çene n(Kadın) n(Kadın) n(Kadın) n(Erkek) n(Erkek) n(Erkek) 
I1  4 3 7 8 8 16 
I2  5 2 7 8 8 16 
C  6 4 10 9 9 18 
P1  5 5 10 8 8 16 
P2  5 4 9 11 8 19 
M1  7 5 12 6 9 15 
M2  8 5 13 6 8 14 
M3  4 5 9 6 7 13 
TOPLAM 44 33 77 62 65 127 
GENEL 95 80 175 118 123 241 

 

 

 Tablo 27 incelendiğinde, Seyitömer toplumuna ait, en çok ikinci daimi 

dişler, en az ise üçüncü daimi dişlerin mevcut olduğu görülmektedir. Dişler sayısal 

açıdan değerlendirildiğinde ise, hem kadın hem erkek bireylerde en çok ikinci daimi 

dişlerin, en az üçüncü daimi dişlerin olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 27). 
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Grafik 10: Seyitömer Toplumuna Ait Erişkin Birey Üst Daimi Dişlerinin Cinsiyete 

Göre Dağılım Grafiği 

 

3.3.2.1. Diş Çürüğü: Antropolojik çalışmalarda diş çürükleri, incelenen 

toplumun ağız ve diş sağlığı ile beslenmeleri hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. 

Bu nedenle Seyitömer insanları bu açıdan da ele alınmıştır.  

 

Bu çalışma kapsamında toplam 416 daimi diş çürük açısından 

değerlendirilmiştir. Seyitömer toplumunda diş çürüğünün görülme sıklığı cinsiyet 

ayrımı yapılmaksızın tüm erişkin bireylerde genel olarak ele alındığında çürük oranı 

% 9,17 olarak hesaplanmıştır. Toplumda diş çürükleri, sıklıkla ara yüz, occlussial, 

buccal ve kole çürükleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

     



 

113 
 

 Daimi dişlerdeki çürüklerin diş gruplarına göre dağılımı yapıldığında, bu 

lezyonun en fazla ikinci molarlarda (% 1,92), sonra sırasıyla üçüncü molar (% 1,44) 

ve birinci molarlarda (% 0,96) olduğu gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Resim 33: Çürük - 1                                             Resim 34: Çürük - 2 

 

Çürük, kadınlarda üst çenede % 5,3, alt çenede % 15,87; erkeklerde ise üst 

çenede % 12,04, alt çenede % 5,26 oranındadır. Bu bulgular diş çürüğünün 

erkeklerde üst çene dişlerinde, kadınlarda ise alt çene dişlerinde daha yoğun 

olduğunu göstermektedir. Cinsiyet farkı gözetmeksizin erişkin bireyler genel olarak 

değerlendirildiğinde, çürük oranının üst çenede % 8,8, alt çenede ise % 9,4 olduğu 

anlaşılmaktadır.  
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Tablo 28: Seyitömer Toplumunda Erişkin Birey Daimi Dişlerindeki Çürük 

Oranlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Dişler KADIN     ERKEK     GENEL     
Maxilla B G % B G % B G % 
I1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
I2   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
C  12  -  - 14 1  7,1  26 1   3,8 
P1  15  -  - 14 2  14,2  29  2  6,8 
P2  13 1  7,6 17 4  23,5  30  5  16,6 
M1  14  -  - 16 1  6,2  30  1  3,3 
M2  15 3  20 16  -  -  31  3  9,6 
M3  6  -  - 6 2  33,3  12  2 16,6  
TOPLAM  75  4  5,3  83  10  12,1  158  14  8,8 
Mandibula 

B G % B G % B G % 
I1   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
I2   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
C  10 1  10 18  -  -  28  1  3,5 
P1  10 1  10 16  -  -  26  1  3,8 
P2  9  -  - 19 1  5,2  28 1   3,5 
M1  12 2  16,6 15 1  6,6  27  3  11,1 
M2  13 3  23,1 14 2  14,2  27  5  18,5 
M3  9 3  33,3 13 1  7,6  22  4  18,1 
TOPLAM  63  10  15,8  95  5  5,2  158  15  9,4 
GENEL 138 14 10,14 178 15 8,42 316 29 9,17 
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Grafik 11: Seyitömer Toplumunda Diş Çürüğü Gözlenme Sıklığı 

 

3.3.2.2. Diş Aşınması: Seyitömer toplumunda, besinlerin ağızda çiğnenmesi 

sırasında ortaya çıkan fiziksel ve fizyolojik etkilere bağlı olarak sert diş minesi 

üzerinde oluşan diş aşınmaları (Özbek, 2007) açısından erişkin bireylere ait 416 

daimi diş incelenmiştir. Seyitömer toplumunda diş aşınmasının görülme sıklığı % 

83,4 (416/347) olarak belirlenmiştir. Bu dişlerin 174'ü maxillaya, 173'ü 

mandibulaya aittir. Aşınmanın cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise aşınma 

oranının erkeklerde % 89,2 (241/215), kadınlarda ise % 75,4 (175/132) olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 29). Süt dişleri ise aşınma açısından değerlendirmeye 

alınmamıştır. 
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Resim 35: Seyitömer Bireylerinde Aşınma Örnekleri -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 36: Seyitömer Bireylerinde Aşınma Örnekleri -2 
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Tablo 29: Seyitömer Toplumunda Erişkin Birey Daimi Dişlerindeki Aşınma 

Oranlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Dişler KADIN     ERKEK     GENEL     
Maxilla B G % B G % B G % 
I1 12 10 83,3 16 14 87,5 28 24 85,7 
I2  13 9 69,2 15 12 80 28 21 75 
C  12 8 66,6 14 13 92,8 26 21 80,7 
P1  13 10 76,9 14 10 71,4 27 20 74,1 
P2  13 9 69,23 17 15 88,23 30 24 80 
M1  14 12 85,7 16 15 93,7  30 27 90 
M2  15 12 80 16 15 93,75  31 27 87,1 
M3  6 5 83,3 6 5 83,3  12 10 83,33 
TOPLAM 98 75 76,5 114 99 86,8 212 174 82,1 
Mandibula B G % B G % B G % 
I1  7 5 71,4 16 16 100 23 21 91,3 
I2  7 5 71,4 16 15 93,7 23 20 86,9 
C  10 6 60 18 16 88,8 28 22 78,5 
P1  10 6 60 16 15 93,7 26 21 80,7 
P2  9 9 100 19 16 84,2 28 25 89,2 
M1  12 9 75 14 14 100 26 23 88,4 
M2  13 9 69,2 14 13 92,8 27 22 81,4 
M3  9 8 88,8 14 11 78,5 23 19 82,6 
TOPLAM 

77 57 74,1 127 116 91,3 204 173 84,8 
GENEL 175 132 75,42 241 215 89,2 416 347 83,41 

 

 

Seyitömer populasyonunda, Bouville ve diğerleri (1983) tarafından 

geliştirilen aşınma kriterlerinden yararlanılmıştır. Bu kriterlere göre maxillar dişlerde 

en yoğun olarak 3 düzeyinde (% 23,3) aşınma meydana geldiği, bunu sırasıyla 4 (% 

16,9), 2+ (% 16,3) ve 2 (% 13,4) derecelerinin izlediği belirlenmiştir (Grafik 14). 
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Grafik 12: Seyitömer Toplumundaki maxillar dişlerdeki aşınmaların dereceleri  

 

Mandibulada aşınma gösteren dişlerde ise en yoğun aşınma derecesinin 4 

düzeyinde (% 25,9), bunu sırasıyla 3 (% 24,2), 2+ (% 14,1) ve 2 (% 10,1) 

derecelerinin izlediği tespit edildi (Grafik 15). 

 

 

Grafik 13: Seyitömer Toplumundaki mandibular dişlerdeki aşınmaların dereceleri  
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Resim 37: Seyitömer Bireylerinde Aşınma Örnekleri -3 

 

3.3.2.3. Periodontal Hastalıklar 

 i. Diş Taşı: Diştaşı, dental plağın mineralleşmesi sonucunda oluşan, 

genellikle dişin kole bölgesinde meydana gelen inorganik bir birikimdir ve ağız 

hijyenini en iyi gösteren kriterlerden biridir (Brothwell, 1981; Ortner ve Putschar, 

1985). 

Seyitömer bireylerine ait 416 daimi diş bu oluşum açısından incelememiştir. 

İncelenen dişlerin 87'si üst çeneye, 90’ı alt çeneye ait olmak üzere toplam 177 (% 

42,5) daimi dişte diş taşı tespit edilmiştir. Diş taşları yoğunluklarına göre az (1),  orta 

(2) ve çok (3) olmak üzere üç farklı aşamada derecelendirilmiştir (Brothwell, 1981).  
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Resim 38: Seyitömer Bireylerinde Diş Taşı Örneği 

 

Tablo 30: Seyitömer Toplumunda Erişkin Birey Daimi Dişlerindeki Diş Taşı 

Oranlarının Diş Tiplerine Göre Dağılımı 

 

Dişler Maxilla     Mandibula     GENEL     

  B G % B G % B G % 
I1 28 18 64,2 23 15 65,2 51 33 64,7 
I2 28 20 71,4 23 16 69,5 51 36 70,5 
C  26 11 42,3 28 19 67,8 54 30 55,5 
P1 27 8 29,6 26 10 38,4 53 18 33,9 
P2 30 7 23,3 28 7 25 58 14 24,1 
M1  30 12 40 26 9 34,6 56 21 37,5 
M2  31 9 29 27 6 22 58 15 25,8 
M3  12 2 16,6 23 8 34,7 35 10 28,5 
TOPLAM 212 87 41,1 204 90 44,1 416 177 42,5 
 

 

Erişkin bireylerde diş taşı yoğunluğu alt ve üst dişler arasında önemli bir 

farklılık göstermemektedir.  
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Seyitömer bireylerinde, diş taşının hem üst hem de alt çenede diş taşı 

yoğunluğunun en fazla olduğu dişler sırasıyla ikinci kesici, birinci kesici ve birinci 

molar dişler şeklinde sıralanmaktadır (Tablo 30).  

 

 

 Grafik 14: Seyitömer Toplumunda Maxillar Dişlerdeki Diş Taşlarının 

Derecelerine ve Diş Gruplarına Göre Dağılımı 

   

 

 

 Grafik 15: Seyitömer Toplumunda Mandibular Dişlerdeki Diş Taşlarının 

Derecelerine ve Diş Gruplarına Göre Dağılımı 
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ii. Alveol Kaybı: Seyitömer Höyüğünde alveol kaybı lezyonu çene bazında 

değerlendirilmiş ve incelenen 53 çeneden 29'unda (%54,7) alveol kaybı olduğu 

gözlenmiştir. Alveol kaybının cinsiyetlere göre dağılımlarına bakıldığında, oranın 

kadınlarda % 70, erkeklerde ise % 45,4 olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda 

Brothwell (1981)'in hazırlamış olduğu alveol kayıp kriterlerine göre yapılan 

değerlendirmede, alveol kayıp oranının gerek üst gerekse alt çenede yüksek değerde 

olmadığı görülmüştür (Brothwell, 1981). Aveol kaybı: Maxillar kesici dişlerde % 13, 

mandibular köpek dişlerinde ise % 18 ile en yoğun olan 3. derecede olduğu 

belirlenmiştir. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Grafik 16: Seyitömer Toplumunda Üst Çenedeki Alveol Kayıbının Diş Gruplarına 

Göre Dağılımı 
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Grafik 17: Seyitömer Toplumunda Alt Çenedeki Alveol Kayıplarının Diş Gruplarına 

Göre Dağılımı  

 

 

 

Resim 39: Seyitömer Bireylerinde Alveol Kayıp Örnekleri 
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3.3.2.4. Hypoplasia: Dişlerin minesinde çizgi, oluk ve küçük çukurlar 

şeklinde rastlanılan hypoplasia, bireylerin büyüme sürecinde yaşadıkları sağlık 

sorunlarını yansıtan önemli göstergelerdir. Beslenme yetersizliği, olumsuz çevre 

koşulları, A, C ve D vitaminlerinin eksikliği, yüksek ateşle seyreden bazı çocuk 

hastalıkları, bebeklerin anne sütünü emme süresi, tüberküloz, frengi, raşitizm, böbrek 

hastalıkları gibi rahatsızlıklar hypoplasianın nedenleri arasında sayılmaktadır 

(Goodman ve diğ. 1980). 

 
 Seyitömer topluluğunda daimi dişlerdeki hyoplasia oranları her bir diş grubu 

için farklı sonuçlar vermiştir. Toplam 416 daimi diş bu açıdan değerlendirmeye 

alınmıştır. Bu dişlerden 43’ü üst çene, 45'i alt çene olmak üzere toplam 88 daimi 

dişte hypoplasia (% 21,1) varlığı saptandı. Hypolasia en çok üst çenede kesici 

dişlerde (% 33,3), alt çenede de köpek dişlerinde (% 41,6) görülmüştür. Yoğunluk 

derecesi açısından bakıldığında ise, üst çenede en yoğun yine birinci kesici dişler, alt 

çenede ise köpek dişleridir.  

 

 

   

  

 

 

 

Grafik 18: Seyitömer Toplumunda Üst Çenede Gözlenen Hypoplasianın Diş 

Gruplarına Göre Dağılımı  
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Grafik 19: Seyitömer Toplumunda Alt Çenede Gözlenen Hypoplasianın Diş 

Gruplarına Göre Dağılımı 

 

3.3.2.5. Ölüm Öncesi Diş Kayıpları: Antemortem diş kaybı olarak 

isimlendirilen ölüm öncesi diş kayıpları, bireyin ölümünden önce kaybettiği 

dişlerdir. Alveol kayıplarına, genellikle ileri derecedeki çürük ve aşınma, önemli 

periodontal rahatsızlıklar ve travmalar neden olmaktadır (Brothwell, 1981; Hillson, 

1998; Ortner ve Putschar, 1985).  

Seyitömer toplumuna ait toplam 711 adet diş soketi alveol kayıpları 

açısından incelenmiştir. Değerlendirmeye alınan bu soketlerin 30 unda (% 4,21) 

ölüm öncesi diş kaybı olduğu saptandı. 
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Grafik 20: Seyitömer Topluluğunda Antemortem Diş Kayıplarının Cinsiyetlere ve 

Diş Gruplarına Göre Dağılımı  

 

 

 

Resim 40: Seyitömer Bireylerinde Antemortem Diş Kaybı Örnekleri-1 
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Resim 41: Seyitömer Bireylerinde Antemortem Diş Kaybı Örnekleri-2 

 

3.3.2.6. Apse: Dişin kök ucunda oluşan iltihabi bir lezyon olan apse, 

diş çürükleri, aşınma ve travma gibi nedenlerle oluşabilmektedir (Hillson, 

2005). Seyitömer toplumunun 416 dişi apse açısından incelenmeye alınmış, 

bunların 13’ünde (% 3,12) apse belirlenmiştir. Üst çenede köpek dişleri ve 

birinci kesici dişlerde bu olguya rastlanılmazken; alt çenede sadece birinci 

büyük ve küçük azı dişleri (% 7,6) ile köpek dişlerinde (% 15,3) apsenin 

varlığı belgelendi. 
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Grafik 21: Seyitömer Toplumunda Apsenin Çenelere, Cinsiyetlere ve Diş Tiplerine 

Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 42: Seyitömer Bireylerinde Apse Örnekleri 
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4. BÖLÜM: TARTIŞMA 

 
İnsanların üretmiş oldukları maddi kültürler hakkında bilgi edinilmesi 

amacıyla gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, nekropol alanlarından çıkarılan insan 

iskeletlerinin paleoantropolojik açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi ile, 

bireylere özgü bilgiler ve bu bireylerin oluşturduğu toplumun yaşam tarzı, 

sosyoekonomik, sosyokültürel yapısı, morfolojik özellikleri, yaşarken geçirdiği 

hastalıklar, başka toplumlarla benzerlik ve farklılıkları da irdelenmektedir. Bununla 

birlikte arkeolojik bulgularla da toplumlara özgü özellikler, yaşam tarzları, gelenek 

ve görenekleri konusunda bilgi sağlanmaktadır. Dolayısıyla arkeolojik bilgilerle 

paleoantropolojik bilgiler birlikte değerlendirildiğinde geçmişte yaşamış toplumlar 

hakkında daha doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak mümkün olabilmektedir.   

 

Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları ile çevrelenen Anadolu; tarih boyunca 

elverişli iklim koşulları ve stratejik coğrafi konumu nedeniyle tarih öncesi insanların 

kendilerine yaşama alanı olarak seçtikleri bir bölge, Hint Avrupa göçlerinin kavşak 

noktası ve ilk Akdeniz uygarlıklarının beşiği olmuştur.  

 

Paleolitik ve Mezolitik dönemlerde göçebe topluluklar halinde yaşayan eski 

insanlar, Neolitikten itibaren köy kültürü kazanmaya ve üretmeye başladıkları 

bilinmektedir. Neolitik Çağ'dan itibaren aynı yaşam alanlarını kullanan insan 

toplulukları, Tunç Çağı'nda toplumsal ve teknolojik bir sıçrama gerçekleştirmiştir.   

 

Bu sıçrama batı Anadolu’nun verimli topraklarında başlayarak, daha sonra 

Avrupa’ya yayılacak kültürlerin yeşermesine zemin oluşturmuştur. Bakır ve kalayın 
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alaşımı olan sağlam ve güçlü tunç metalinin keşfi ile, önceki çağların tarım, 

hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına daha güçlü silahlar, daha ince 

süs eşyaları eklenmiştir. Anadolu’nun sahip olduğu zengin maden yatakları 

sayesinde ticari hayat hızlanarak, Bronz ya da Tunç Çağı olarak adlandırılan çağa 

girilmiştir. Anadolu’da M.Ö. 3000 - 1200 yılları arasında ele alınan Tunç Çağı 

üretim ve mimaride kullanılan teknoloji düzeyine göre Erken, Orta ve Geç Tunç 

olmak üzere üç farklı evreye ayrılmıştır.  

 

Anadolu’da M.Ö. 2000 yıllarında Tunç Çağı’nın orta dönemine girilir. Bu 

çağın en önemli özelliği Mezopotamya ile başlayan örgütlü ticari ilişkiler ve yazının 

Anadolu’ya gelmesidir. Anadolu ile Mezopotamya ve Kuzey Suriye arasında 

Akeramik Neolitik Dönem’den beri var olan obsidiyen ticaretine dayanan sistem 

maden ticaretinin artması ile tersine dönmüştür. Tunç yapımında gerek olan kalay 

Anadolu’da az olunca Mezopotamya kalayına ihtiyaç duyulmuş ve bu kalayı 

Anadolu’ya getirme işini Asurlu tüccarlar üstlenmişlerdir. Anadolu’nun çeşitli 

yerlerinde Karum adında ticari merkezler kurmuşlardır. Bunlardan en önemlileri 

Kültepe’deki Kaneş Karumu’dur. Asurlular: Aralarında Alişar, Acemhöyük, 

Hattuşaş, Karahöyük gibi yerlerin de olduğu 9 yerde daha Karumlar kurmuşlar ve 

Asur’dan Orta Anadolu’ya uzanan yol üzerinde “wabartum” denen konaklama 

yerleri yapmışlardır. Tüm bu nedenlerden dolayı bu çağ “Asur Ticaret Kolonileri 

Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde yazı kullanılmaya başlanmış, Kaneş, 

Hattuşaş, Alişar, Karahöyük gibi yerlerde yapılan kazılarda Asur çivi yazısı ile 

yazılmış tabletler bulunmuştur. 
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İkinci büyük gelişme ise çömlekçi çarkının tüm Anadolu’ya yayılmasıdır. 

Eski geleneklerin yanı sıra Mezopotamya etkisi ile yeni formda kaplar yapılmıştır. 

Yine geleneksel damga mühürün yanı sıra Mezopotamya’dan gelen silindir mühürler 

kullanılmıştır. M.Ö. 1725 yılında yangınla beraber bu çağın bulduğu görülür. 

Olasılıkla yerli beyler arasındaki çekişmeler neden olmuştur. Daha sonra Hitit 

Devleti belirmeye başlamıştır (Ünal ve Girginer, 2007). Tüm bu bilgiler ışığında Orta 

Tunç Çağ’a tarihlendirilen Seyitömer Höyük hem arkeolojik hem de antropolojik 

açıdan değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu çalışma Seyitömer Höyükten ele geçen 

insan iskeletlerinin Antropolojik incelenmesine yönelik olup, bu dönemde yaşamış 

olan insanların morfolojisi, sağlığı ve demografik yapısını içermektedir. 

 

Bu çalışmada incelenen materyal, Kütahya ili Seyitömer Höyük kazısından 

2008 - 2010 yılları arasında çıkarılan 64 bireyden oluşmaktadır. Populasyonu 

meydana getiren bireylerin beşini bebek, 13'ünü ise çocuklar oluşturmaktadır. Bu 

grubun populasyon genelindeki oranı % 28,12'dir. 46 erişkin bireyin 15'ini kadınlar, 

29'unu erkekler oluşturmaktadır. Erkeklerin topluluk genelindeki oranı % 45,31 iken, 

kadınların % 23,43'dür. Cinsiyeti belirlenemeyen iki birey de topluluğun % 3,12'sini 

oluşturmaktadır.  

 

Seyitömer toplumunun % 71,88’ini oluşturan erişkinler dikkate alınarak 

yapılan değerlendirme sonucunda ortalama yaşam uzunluğu 27,15 yıldır. Toplumun 

erişkin kadınlarında 23,33 olarak hesaplanan yaşam uzunluğu, erkeklerde 29,13 ile 

biraz daha fazla olduğu görülmüştür.  
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Seyitömer toplumuna ait bireylerin yaş ortalamaları aynı bölgedeki çağdaşı 

Çavlum (Sevim ve diğ, 2001), Ağızören (Açıkkol ve diğ, 2003) ve Küçükhöyük 

(Açıkkol, 2000) toplumları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre: 36,47 yaş ortalamalı 

Küçükhöyük toplumunu sırasıyla, 24,24 ile Seyitömer, 23,38 ile Çavlum toplumu 

takip etmektedir. 

 

 Yapılan karşılaştırmalar sonucunda Seyitömer, Çavlum ve Küçükhöyük 

toplumlarında erkeklerin, kadınlardan daha uzun yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca 

Ağızören bireylerine ait verilerin, populasyon genelini yansıtmama durumu göz 

önünde bulundurularak orta erişkin bireylerin çoğunlukta olduğu rapor edilmiştir 

(Açıkkol ve diğ, 2003). Anadolu’da farklı bölgelerdeki Tunç Çağı toplumları göz 

önünde bulundurulduğunda, en yüksek yaş ortalamasının sırasıyla 41 yaş ile İkiztepe, 

31,8 yaş ile Kalınkaya ve 31,3 yaş ile Karataş toplumlarına ait olduğu görülmüştür 

(Sevim Erol ve Özdemir, 2010).  

 

Angel’ın (1972) Doğu Akdeniz toplumları üzerine yaptığı araştırmada, 

Neolitik sonundan Geç Tunç Çağ sonuna kadar doğurganlık oranında düşme, boy 

uzunluğunda azalma ve ömür uzunluğunda herhangi bir artışın söz konusu olmadığı 

belirtilmiştir. Araştırmacı bu durumların su kenarındaki yerleşimlerden kaynaklı 

sıtma ve anemi hastalıklarından olabileceğine dikkat çekmiştir. Bu araştırma ile 

Angel, Doğu Akdeniz Tunç Çağı kadınlarının yaş ortalamalarının 29,6, erkeklerin ise 

33,8 olduğunu belirtmiştir. Söz konusu Seyitömer bireylerinde ise ömür uzunluğu 

kadınlarda 23,33, erkeklerde 29,13 olarak tespit edilmiştir. Günümüzde olduğu gibi 

prehistorik dönemlerde de değişen iklimin bir sonucu olarak görülen kuraklık, yangın 
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ve sel felaketleri büyük etkiler yaratarak kültürlerin yok olmasına neden olmuştur. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, iklimin küçük ölçekli değişiminin tarım 

ürünlerini ve dolayısıyla kültürü etkilediği; büyük ölçekli değişiminin ise kültürü 

tamamen ortadan kaldırabildiği görülmüştür (Yıldız, 2007). Toplumdaki bu düşük 

yaş ortalamasının, Seyitömer Höyük’ün Orta Tunç yerleşiminin, depremle yanıp 

yıkılmasına ve buna bağlı olarak burada yaşamış olan insanların tamamının iskelet 

buluntularına henüz ulaşılamamış olabileceğine bağlanabilir. 

 

Seyitömer toplumunun genel yaş ortalamasından yola çıkarak, bu toplumun 

diğer Anadolu toplumları arasındaki konumunun bulunması amacıyla hem aynı ve 

farklı bölgelerdeki, hemde çağdaş ve farklı dönem toplumlarına ait veriler bir araya 

getirilmiştir. Bu verilerden yararlanarak hazırlanan “cluster analizi” aşağıdaki gibi 

bir kümeleme oluşturmuştur.   

 

Grafik 22: Seyitömer ile Eski Anadolu Toplumları Erkek Bireyleri Arasındaki 

Cluster Analizi 
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Erkek yaş ortalamaları cluster analizi ile değerlendirildiğinde: Güllüdere 

(Sevim ve diğ, 2006 - b) - Kendirci (Satar ve diğ., 2009), Yortanlı (Nalbantoğlu ve 

diğ., 2000) - Börükçü (Güleç ve diğ., 2005), Aşıklıhöyük (Özbek, 1992) - Kadıkalesi 

(Üstündağ, 2008), Panaztepe (Güleç, 1989) - Kelenderis (Çırak, 2009) birbirlerine 

yakın kümelenmiş iken; Panaztepe (Güleç, 1989) - Dilkaya (Güleç,1986) daha uzak 

kümelenmiştir. Seyitömer erkekleri ise Aşıklıhöyük (Özbek, 1992) erkeklerinin yaş 

ortalamasına yakın değer göstermiştir (Grafik 22).  

 

 

Grafik 23: Seyitömer ile Eski Anadolu Toplumları Kadın Bireyleri Arasındaki 

Cluster Analizi 

 

Kadın yaş ortalamaları “cluster analizi”ne göre değerlendirildiğinde: 

Çatalhöyük (Angel, 1971) - Karataş (Angel, 1970), Güllüdere (Sevim ve diğ, 2006 - 

b) - Kelenderis (Çırak, 2009) ve Dilkaya (Güleç,1986) - Troy-9 toplumları birbirine 
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yakın, Çatalhöyük (Angel, 1971) - Troy1-5 (Angel, 1951) toplumları ise uzak 

kümelenmiştir. Seyitömer kadınlarının ise Troy 1-5 kadınlarıyla yakın kümelendiği 

görülmektedir (Grafik 23). 

 

Genel yaş ortalamaları açısından benzer gruplar aynı hatta birleşerek 

kümelenirken, buna karşılık birbirinden farklı ve uzak ortalamalara sahip olan 

toplumlar farklı gruplarda kümelenmişlerdir. Buna göre, toplumlarda ulaşılabilen 

değişkenler, birey sayısının az olmasına rağmen Karagündüz (Sevim ve diğ., 2002) -

Eskicezaevi (Erdal, 2003-a), Çatalhöyük (Angel, 1971) - Karataş (Angel, 1970), 

Tepecik (Sevim, 1993) - Börükçü (Güleç ve diğ, 2005), Troy - Kelenderis (Çırak, 

2009), Troy1-5 (Angel, 1951) - Yortanlı (Nalbantoğlu ve diğ, 2000) ve Karagündüz 

(Sevim ve diğ, 2002) - Çatalhöyük gibi toplumlar birbirlerine yakın olarak 

kümelenmişlerdir. Buna karşın Karagündüz (Sevim ve diğ, 2002) - Çatalhöyük 

(Angel, 1971) toplumları diğer toplumlardan daha uzak olarak kümelenmiştir. Tez 

materyalimizi oluşturan Seyitömer toplumu ise aynı döneme tarihlendirilen ve yakın 

bölgede yer alan Çavlum toplumuyla en yakın, Troy 1-5 toplumuyla en uzak 

kümelenmiştir. Bu da Seyitömer’in Çavlum’la hemen hemen aynı bölgede 

kovuşlanmasına bağlı olabileceğini akla getirmektedir.  

 

Seyitömer toplumu içerisinde erişkin aşamasına gelen bireylerin yaşam 

beklentisi 17,25 yıl, 45 yaş üstü bireylerde ise 2,50 yıl olarak hesaplanmıştır. Yaşam 

beklentisine 18 yaşın altındaki bireyler eklendiğinde toplumun doğumdaki yaşam 

beklentisi 25,53 yıla çıkmaktadır. Toplumdaki en yüksek yaşam beklentisini ikinci 

sırada 23,46 yıl ile 5-10 yaş arası takip etmektedir. Erkeklerde 30-35 yaş aralığında 
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en fazla ölümlerin olduğu, kadınlarda ise ölümlerin en fazla 20-25 ile 30-35 yaşları 

arasında gerçekleştirği anlaşılmaktadır. 

  

Anadolu insanlarının biyolojik çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

değerlendirmeler, Seyitömer toplumunun sadece % 40,62’sinde (26 birey) 

yapılabilmiştir. Seyitömer kadınları ve erkeklerinin çoğunluğunun Akdeniz tipi 

morfolojik özelliklerine sahip iken; toplumda birden çok ırk grubunun özelliklerini 

taşıyan bireylerin olduğu da belirlenmiştir. Toplum genelinde, brakisefal kafa 

tipindeki iki erkek, üç çocuk bireyin Alpin ile Akdeniz özelliklerini birlikte taşıdığı 

gözlenmiştir. Seyitömer bireylerinin çoğunluğunun Akdeniz morfolojisi göstermesi, 

varyasyonların oranının yüksek oluşu bu toplumun homojen bir toplum gibi 

göstermekle birlikte; Eurafrican ve Alpin özelliklerini taşıyan bireylerin varlığı bu 

toplumun tam homojen bir toplum olamayacağının bir göstergesidir.   

 

Seyitömer bireylerinin morfolojik yapıları: Hem aynı bölgedeki çağdaşı 

toplumlarla, hem çağdaşı diğer Anadolu toplumlarıyla, hem de farklı dönemlerdeki 

Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 31: Eski Anadolu İnsanlarının Irk Dağılımı (Açıkkol ve diğ, 2003) 

    Yerleşim Merkezleri 

KABA  

AKDENİZ Neolitik Çatalhöyük, Çayönü, Hacılar, Öküzini, Tilkitepe 

  Kalkolitik Kumtepe, Şeyhöyük, Tiklitepe, Yümüktepe 

  Tunç Çağı 

Acemhöyük, Alacahöyük, Babaköy, Ilıca-Ayaş, Büyük Güllücek, Evdi Tepesi,  

Karataş, Kültepe, Polatlı 

  Demir Çağ Altıntepe, Karagündüz, Tetikom 

  Helenistik Klazomenai, Cevizcioğlu 

  Roma-Bizans Çağı 

Topaklı, Değirmentepe, Dilkaya, Tepecik, Büyük Saray/Eski Cezaevi,  

Cevizcioğlu, Symrna Agorası 

  Selçuklu-Osmanlı Panaztepe 

NARİN  

AKDENİZ Neolitik Çatalhöyük, Çayönü, Hacılar, Aşıklıhöyük 

  Kalkolitik Yümüktepe 

  Tunç Çağı 

Acemhöyük, Alacahöyük, Hanaytepe, Hisarlık, Ilıca-Ayaş,  Maşathöyük,  

Küçükhöyük, Ağızören, Çavlum 

  Demir Çağ Değirmentepe, Dilkaya, Karaoğlan, Karagündüz, Hakkari, Tetikom 

  Helenistik Truva, Klazomenai, Harekattepe, Cevizcioğlu, Kendirci 

  Roma-Bizans Çağı 

İznik, Sardis, Topaklı, Truva, Datça, Dilkaya, Tepecik,  

Büyük Saray/Eski Cezaevi, Cevizcioğlu, Symrna Agorası 

  Selçuklu-Osmanlı Panaztepe 

ALPİN Neolitik Çatalhöyük, Çayönü, Lidarhöyük 

  Kalkolitik Kumtepe, Tilkitepe 

  Tunç Çağı 

Ahlatlıbel, Alişar, Boğazköy, Hisarlık, Kusura,  Osmankayası, Bozhöyük, 

Kültepe, Küçükhöyük, Karaoğlan 

  Demir Çağ Dilkaya, Karagündüz, Hakkari 

  Roma-Bizans Çağı 

Boğazköy, Değirmentepe, İznik, Kocamustafapaşa, Topaklı, Truva,  

Yarımburgaz, Klazomenai, Datça Dilkaya, Tepecik 

  Selçuklu-Osmanlı Alişar, Çavuşoğlu, Panaztepe, Nikolas 

 DİNARİK Tunç Çağı Karataş, Kusura, Müskebi 

  Demir Çağ Dilkaya, Dirmil 

  Helenistik Truva 

  Roma-Bizans Çağı İznik, Truva, Datça, Dilkaya, Tepecik 

  Selçuklu-Osmanlı Çavuşoğlu, Panaztepe, Nikolas 
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Bu karşılaştırma sonucunda: Seyitömer toplumu bireylerinin çoğunlukla 

Narin Akdeniz tipi kafa morfolojisine sahip olması; aynı bölgedeki çağdaşı Çavlum 

ve Ağızören toplumlarının da Narin Akdeniz özelliklerini taşımasıyla benzerlik 

içerisindedir. Buna karşın Kütahya’da yer alan Küçükhöyük toplumu Alpin özellikler 

göstererek aynı bölgede yer alan Seyitömer, Çavlum ve Ağızören toplumlarından 

farklı bir durum sergilemektedir.  

 

Seyitömer toplumunun Tunç Çağı populasyonları arasındaki yerini araştırmak 

amacıyla, çeşitli antropologlar tarafından kafa endisi hesaplanan Tunç Çağı'nda 

yaşamış bireyler ele alınmıştır. Seyitömer toplumu kadınları mesocranial, erkekleri 

hyperdolichocranial bir kafa yapısına sahiptir.  

 

Ağızören Hitit Dönemi erkeklerinin hiperdolikosefal bir yapıya sahip oldukları 

belirtilmektedir. Bu toplum kadınları arasında hiperdolikosefal kafa yapısı olmadığı 

rapor edilmiştir. Erken Tunç Dönemindeki kafa morfolojijeri çok heterojen bir durum 

sergilerken. Bu dönemde Truva, Lidar, Küçükhöyük kadın ve erkekleri ile Kültepe 

erkekleri dolikosefal bir yapıyı yansıtmaktadır (Açıkkol ve diğ, 2003). Alişar Höyük 

erkekleri, Alacahöyük ve Karataş kadın ve erkekleri, Gedikli erkekleri, Acemhöyük ve 

Kültepe kadınları ile Hayazhöyük kadın ve erkekleri dolikosefal bir form 

sergilemektedir. Diğer taraftan brakisefal yapıya sahip bireyler olarak Alacahöyük 

kadın ve erkekleri ile Gedikli kadınları belirlenmiştir. Orta Tunç Döneme 

tarihlendirilen Gordion ve Lidar toplumlarında Lidar kadın ve erkekleri dolikosefal bir 

yapıya sahipken Gordion erkekleri mesosefal bir yapı sergilemektedir. Ağızören 

populasyonunun da dâhil olduğu Hitit toplumlarında ağırlıklı olarak mesosefal bir 
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yapı ile karşılaşılmaktadır. Arslantepe erkeği ile Alişar Höyük kadınları brakisefaldir. 

Bununla birlikte Kusura ve Alişar Höyük erkekleri ile Osmankayası kadın ve erkekleri 

mesosefal bir yapıya sahiptir. Bunlardan farklı olarak Polatlıhöyük erkeği dolikosefal, 

Ağızören erkeği ise hiperdolikosefal olarak karşımıza çıkmaktadır. Karahöyük Geç 

Tunç kadını dolikosefal bir formu yansıtırken, Karahöyük ve Truva VI Geç Tunç 

erkekleri brakisefal bir yapı göstermektedir (Açıkkol ve diğ, 2003). 

 

Orbital Endis ele alındığında Seyitömer kadınları mesoconch (orta orbitler), 

erkekleri hypsiconch (dar orbitler) orbit yapısını yansırtırken; Karataş (Erken Tunç) 

kadınları ile Alişar Höyük (Erken Tunç) ve Küçükhöyük (Erken Tunç), Gordion 

(Hitit) erkeklerinde hypsiconch (yüksek orbitler) göz çukuru formu tespit edilmiştir 

(Olivier, 1969). Mesoconch (orta orbitler) yapı kadınlarda Truva III (Erken Tunç), 

Truva I-V (Erken Tunç), Karataş (Erken Tunç), Kültepe (Asur Ticaret Kolonisi), 

Alişar Höyük (Hitit) ve Kusura (Hitit), Truva V-I (Geç Tunç) populasyonlarında 

belirlenmiştir. Ağızören kadınları yüksek orbit formu ile Karataş kadınlarına 

benzemektedir. 

 

Seyitömer kadınları platyrrhine (geniş nasal açıklık) burun yapısına, erkekleri 

leptorhine (dar nasal açıklık) buruna sahiptir. Ağızören kadınları ile Truva III (Erken 

Tunç), Karataş (Erken Tunç), Kültepe (Asur Ticaret Kolonileri) ve Alişar Höyük 

(Hitit) erkekleri mesorhine (orta nasal açıklık) bir yapı sergilemektedirler. Bunların 

dışında Karataş (Erken Tunç) kadınları ile Alişar Höyük (Erken Tunç) ve Kusura 

(Hitit) erkekleri platyrrhine (geniş nasal açıklık) kategorisinde yer almaktadır. 
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Seyitömer bireyleri femur kütlevilik endisi açısından diğer Anadolu 

insanlarıyla karşılaştırıldığında Seyitömer kadınlarının Ağızören, Alacahöyük ve 

Karataş kadınlarıyla; erkeklerinin ise Alacahöyük, Truva I-V ve Küçükhöyük 

erkekleriyle yakın değerlere sahip olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 32 ). 

 

Tablo 32: Tunç Çağı Anadolu Toplumlarında Femur Kütlevilik Endisi 

    Kadın  Erkek  
Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Truva I-V ETÇ Angel 1986 1 11,9 1 12,5 
Karataş ETÇ Angel 1986 47 12,4 44 13,2 
Alacahöyük ETÇ Tunakan 1965 1 12,7 1 12,7 
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 1 11,6 5 12,0 
Ağızören Hitit Açıkkol ve diğ. 2003 1 12,7 1 14,7 
Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 2 12,61 7 12,96 

 

 

Tablo 33’de femur platymeric endisi açısından ele alınan Tunç Çağı Anadolu 

populasyonları verilmiştir. Seyitömer kadınları Alacahöyük ve Küçükhöyük kadınları 

ile benzer değerlere sahiptir. Erkekleri ise Evdi Tepesi ve Kültepe erkekleriyle yakın 

değerler göstermektedir. 

 

Tablo 33: Tunç Çağı Anadolu Toplumlarında Femur Platymeric Endisi 

    Kadın  Erkek  
Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Alacahöyük ETÇ Kansu 1937   2 76,5 
Evdi Tepesi ETÇ Çiner 1964   1 80,1 
Alacahöyük ETÇ Tunakan 1965 1 75,8 1 73,0 
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 22 75,5 32 73,1 
Kültepe Asur TK Şenyürek 1952 3 73,3 4 84,5 
Ağızören Hitit Açıkkol ve diğ. 2003 7 74,1 4 72,1 
Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 10 81,22 16 81,8 

 

Femur plastric endisi açısından Tunç Çağ populasyonlarıyla karşılaştırılan 

Seyitömer kadınları Arslantepe (Erken Tunç) ve Ağızören kadınlarıyla, Seyitömer 
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erkekleri ise Alacahöyük (Erken Tunç), Evdi Tepesi ve Küçükhöyük erkekleri ile 

yakın değerlere sahiptir (Tablo 34 ). 

 

Tablo 34: Tunç Çağı Anadolu Toplumlarında Femur Plastric Endisi 

    Kadın  Erkek  
Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Alacahöyük ETÇ Kansu 1937   2 99,2 
Evdi Tepesi ETÇ Çiner 1964   1 106,9 
Alacahöyük ETÇ Tunakan 1965 1 119,2 1 106,7 
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 29 100,5 32 107,5 
Arslantepe ETÇ Tunakan 1971 1 95,8   
Kültepe Asur TK Şenyürek 1952 5 101,8 2 93,6 
Ağızören Hitit Açıkkol ve 

diğ. 
2003 7 97,2 5 100,7 

Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 12 95,91 14 105,8 
 

 Tibianın foramen nutricium hizasındaki yassılık derecesini gösteren cnemial 

endis değerine göre, Seyitömer kadınları Küçükhöyük (Erken Tunç) kadınlarıyla, 

erkekleri ise Ağızören erkeklerine benzer değerler göstermektedir (Tablo 35 ). 

 

Tablo 35: Tunç Çağı Anadolu Toplumlarında Tibia Cnemial Endisi 

    Kadın  Erkek  
Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Alacahöyük ETÇ Tunakan 1965 1 62,9 1 77,8 
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 16 69,3 17 68,1 
Ağızören Hitit Açıkkol ve 

diğ. 
2003 3 70,1 3 71,7 

Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 9 69,96 10 74,82 
 

 

Humerus diyafızyal endis açısından ele alınan Anadolu Tunç Çağı toplumları, 

birbirleriyle karşılaştırıldığında, Seyitömer kadınları Alacahöyük (Erken Tunç) 

kadınlarıyla, erkekleri ise Küçükhöyük erkekleriyle yakın değerlere sahip olduğu 

anlaşılmaktadır (Tablo 36). 
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Tablo 36: Tunç Çağı Anadolu Toplumlarında Humerus Diyafizyal Endisi 

    Kadın  Erkek  
Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Alacahöyük ETÇ Kansu 1937 2 81,7   
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 21 80,9 26 82,0 
Ağızören Hitit Açıkkol ve 

diğ. 
2003 4 77,5 2 78,4 

Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 10 83,03 17 84,39 
 

 

Seyitömer toplumunda belirlenen humerusun kütlevilik endisi, kadınlarda aynı 

bölgede yer alan Ağızören ve Küçükhöyük kadınlarına yakın değer göstermişken, 

erkeklerde ise sadece bir bireyde hesaplanan Ağızören erkeğine yakın değer 

göstermektedir (Tablo 37). 

 

Tablo 37: Tunç Çağı Anadolu Toplumlarında Humerus Kütlevilik Endisi 

    Kadın  Erkek  

Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 1 22,2 2 25,1 

Ağızören Hitit Açıkkol ve diğ. 2003 1 22,2   
Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 5 22,13 7 24,38 

 

 

Topluluklar arası biyolojik uzaklıkları ortaya koymada önemli veri kaynakları 

sağlayan iskeletlerden elde edilen boy verileri, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yerli 

ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan arkeolojik kazılardan çıkarılan 

iskeletlerden hesaplanmıştır. Tunç Çağı’nın başlamasıyla birlikte, yeni tarım 

teknikleri geliştirilmiş; sıcak iklim yerini daha ılıman bir iklime bırakmış ve bu 

olumlu değişikler yeni mahsullerin elde edilmesine olanak sağlamıştır. Buna bağlı 

olarak da beslenme biraz da olsa iyileşme göstermiştir. Ancak hastalıkların neden 

olduğu stres ve tahıla dayalı beslenmenin, doğurganlığın azalmasına ve boy 
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uzunluğunun yaklaşık 2-4 cm kısalmasına yol açtığı ileri sürülmektedir (Angel 1972-

1975). 

 

Bu bağlamda Seyitömer toplumundan elde edilen boy uzunluğu ortalamaları, 

diğer iskelet serileri ile karşılaştırılmış (Tablo 38 – Tablo 39) ve Seyitömer 

toplumunun yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 Seyitömer toplumunun boy uzunluklarına baktığımızda, kadınlarda ortalama 

boy uzunluğu 153,65 cm, erkeklerde ise 163,33 cm olarak hesaplanmıştır. Bireylerin 

sahip oldukları boy uzunlukları Martin’in boy kategorilerine göre sınıflandırıldığında 

erkekler orta altı boy, kadınlar orta boy kategorisinde yer almaktadır. Seyitömer’de 

her iki cinsiyetin boy ortalamaları çağdaşı dönem toplumları ile karşılaştırılmış ve 

birbirlerine yakın değerler verdiği gözlenmiştir.  

 

Seyitömer kadınları, Pearson formülleriyle boy uzunlukları hesaplanan Tunç 

Çağı Anadolu toplumları arasında, aynı bölgedeki Küçükhöyük, Çavlum ve Ağızören 

kadınları ile çok yakın değere sahiptir. Erkeklere bakıldığında, Küçükhöyük 

erkeklerinin Seyitömer erkeğine yakın boy uzunluğu değerlerine sahip oldukları 

görülmektedir (Tablo 38). 
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Tablo 38: Pearson Formüllerine Göre Tunç Çağı Anadolu Toplumlarının Boy 

Uzunlukları 

    Kadın  Erkek  
Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Alacahöyük ETÇ Tunakan 1965 1 160,9 1 174,9 
Alacahöyük Tunç Kansu ve  Açıkkol 1946 -  2 152,5 
Evdi Tepesi ETÇ Çiner 1964 1 158,4 -  
Ahlatlıbel ETÇ Kansu 1939 1 163,2 2 165,3 
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 1 153,9 7 160,4 
Ağızören Hitit Açıkkol ve diğ. 2003 1 153 1 164,6 
Çavlum OTÇ Sevim ve diğ. 2004 10 151,2 7 164,4 
Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 10 151,85 16 160,64 

 

 

Seyitömer kadınları, Trotter-Gleser formülleriyle boy uzunlukları hesaplanan 

Tunç Çağı Anadolu toplumları arasında, Karataş (Angel,1970) ile aynı bölgedeki 

Ağızören ve Çavlum kadınları ile çok yakın bir değere sahiptir. Erkeklere 

bakıldığında, Lidar (ETÇ ve OTÇ) bireylerinin Seyitömer erkeklerine yakın boy 

uzunluğu değerlerine sahip oldukları görülmektedir (Tablo 39). 

 

Tablo 39: Trotter-Gleser Formüllerine Göre Tunç Çağı Anadolu Toplumlarının Boy 

Uzunlukları 

    Kadın  Erkek  
Buluntu Yeri Dönemi Araştırıcı Yıl N Ort. N Ort. 
Alacahöyük ETÇ Tunakan 1965 1 166,7 1 177,8 
Karataş ETÇ  Angel 1970 27 154,6 34 166,5 
Lidar ETÇ Wittwer-Backofen 1987 3 157,7 3 164,3 
Ahlatlıbel ETÇ Kansu 1939 3 166,5 - - 
Küçükhöyük ETÇ Açıkkol 2000 1 159,7 7 167,1 
Lidar OTÇ Wittwer-Backofen 1987 6 163,3 6 164 
Acemhöyük Asur TK Çiner 1965 1 158,6 - - 
Ağızören Hitit Açıkkol ve diğ. 2003 1 156,7 1 168,3 
Çavlum OTÇ Sevim ve diğ. 2004 10 154,3 7 169,0 
Seyitömer OTÇ Özdemir 2011 10 153,66 16 164,31 
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Kafatası ve Vücut Kemiklerine Yansıyan Patolojiler 

 

Paleopatolojik çalışmalarda esas materyali kemik, diş ve mumyalardan oluşan 

insan kalıntıları oluşturur. Paleopatolojinin çalışma yöntemi genellikle iskeletlerde 

saptanan anormal değişimlerin makroskobik olarak gözlemlenmesine dayanır. 

Böylece esasen iskelet üzerinde iz bırakan hastalıklar incelenebilir ve bu hastalıklar 

çeşitli başlıklar altında paleopatolojinin ilgi alanlarını oluştururlar. Bunları doğumsal 

hastalıklar, kırıklar ve yaralanmalar gibi travmalar, eklem hastalıkları, enfeksiyonel 

hastalıklar, metabolizma hastalıkları olarak sıralanabilir. Bu başlıklar altında 

sınıflandırılan yüzlerce hastalığa ait izler paleopatolojik incelemelerde 

saptanabilmektedir. Ayrıca makroskobik gözlemin yanı sıra radyoloji, histoloji, 

seroloji, biyokimya ve DNA analizleri de paleopatolojik araştırmalarda 

kullanılmaktadır (Erdal, 2003 - b). 

 

Seyitömer toplumunda, çoğunun orta erişkin yaşlarda olduğu 24 bireyde yani 

toplumun % 37,5'inde paleopatolojik lezyonlar belirlenmiştir. Bu olgular içerisinde 

travmalar, doğuştan anomalilerden spina bifida occulta, aneminin belirtileri olan 

cribra orbitalia ve porotic hyperostosis, enfeksiyon, omurlardaki dejeneratif eklem 

hastalıklarının belirtileri olan osteofit ve schmorl nodülleri ile osteoartrit yer 

almaktadır.  

 

i. Travmalar 

Orta Tunç Çağı Seyitömer Höyük insanlarında ise dört erkek ve bir çocuk 

birey olmak üzere beş bireyde (% 7,81) kırık ve kafatası travmaları olgularıyla 
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karşılaşılmıştır. Kafatası travmaları üç erkek ve bir çocuk bireyde gözlenirken, kırık 

bir erkek bireyde karşımıza çıkmaktadır.  

 

Kırığa, 12 envanter numaralı 30 yaşlarında erkek bir bireyin costae’sında 

rastlanmıştır. Bu kırık sonucunda da kemikte enfeksiyon meydana gelmiştir. Aynı 

bireyin kafatasında sağ parietalde linea temporalisin sonlandığı yerde de kafatası 

travmasına rastlanılmıştır. Travmanın hem kafatasında hem de costae’da gözlenmesi 

bu olgunun nasıl gerçekleşmiş olabileceği sorusu üzerinde düşünülmesini gerekli 

kılmıştır. Geçmiş dönemlerde yaşamış insanlarda yaralanmaların; savaş ile bireysel 

kavgalardan, düşme ile çarpmalardan ve fiziksel aktivite ile ağır çalışma 

koşullarından meydana geldiği bilinmektedir. Seyitömer toplumunda yapılan 

araştırmalar ve değerlendirilmeler, travmaların gerek lezyonun derecesi, gerekse 

iskeletlerdeki görülme sıklığına bakıldığında, ilgili toplumdaki yaralanmaların savaş 

veya kavgadan kaynaklanmadığı sonucunu ortaya koymuştur. Buna karşılık hem 

kafatasındaki hem de vücuttaki yaralanma izlerinin iyileşmiş olmasından ve 

laboratuar ortamında yapılan patolojik analizlerden yola çıkılarak bu bireydeki 

travmanın düşme ve çarpma gibi kazalardan meydana geldiği sonucuna varılmıştır. 

 

Kemik kırılmaları ile baş ve gövdedeki yaralanmalar, eski çağlarda insanların 

en sık maruz kaldıkları rahatsızlıklardır. Yara ve kırıkların biçim ve vücuttaki 

konumları eski insanların günlük yaşamları, aletleri ve silahları hakkında önemli 

ipuçları verdiği gibi ayrıca o dönemlerdeki teknoloji düzeyi hakkında bilgi sahibi 

olunmasına olanak sağlar. Örneğin yontma taş çağında el baltası, ok, mızrak ve kargı 

gibi delici ve parçalayıcı silahlar yaralanmalara yol açarken madenler çağında bu 
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aletlerin yanı sıra kılıç, hançer, kama vb. kesici madeni silahlar da gündeme gelmiştir 

(Özbek, 2007).  

 

Angel, Bisel adlı araştırıcıyla birlikte, Seyitömer toplumunun çağdaşı olan 

Karataş Erken Tunç, Antalya) ve Kalınkaya’dan (Erken Tunç, Çorum) çıkarılan 

iskeletleri patolojik açıdan incelemiştir. Araştırmacılar yaptıkları değerlendirme 

sonucunda Karataş iskeletlerinde gözlemledikleri iyileşmiş kırıkları bu yöre 

insanlarının yüz yüze yaptıkları dövüşlere bağlamışlardır (Özbek, 1993). 

 

Geç Kalkolitik - Erken Tunç Çağ II dönemine tarihlendirilen Kovuklukaya 

toplumunda kafataslarının % 42'sinde, gövde kemiklerinin ise yaklaşık % 61 inde 

travma bulmuş ve bu sonuçlara bağlı olarak topluluğun yüksek sıklıkla 

yaralanmalara maruz kaldığını savunmuştur. Araştırmacı Kovuklukaya topluluğunda 

gözlenen travmaların, Kovuklukaya örenyeri ve çevresinin topografik açıdan 

engebeli olması ve yörenin sarp yamaçlardan oluşması göz önünde bulundurularak 

düşmeden kaynaklı travmalar olduğunu rapor etmiştir (Erdal, 2004).   

  

Seyitömer populasyonu ile aynı bölgede ve çağdaş olan Çavlum toplumunda 

ise travma olgusuna sadece bir erkek bireyde rastlanılmıştır (Sevim ve diğ., 2004). 

Yine travma örneği çağdaş ve aynı bölgedeki Küçükhöyük toplumunda da yaşlı bir 

erkek bireyde oluk açarak delme tekniğiyle yapılmış trepenasyon olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Açıkkol, 2000). 
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Önemli bir köy yerleşmesi olan Çatalhöyük’ten çıkarılan insan iskeletlerini 

inceleyerek, paleodemografik ve paleopatolojik bir çalışma doğrultusunda bize bu 

dönemin sağlık sorunları, nüfus dinamiği, beslenme alışkanlıkları yani genel yaşam 

biçimi hakkında güvenilir bilgiler kazandıran ilk araştırıcı Angel (1971) olmuştur. 

Toplam 285 bireyi patolojik yönden tarayan Angel, Çatalhöyük insanlarında baş 

travması kadınlarda % 6, erkeklerde % 27 oranında gözlemiştir. Araştırmacı bu 

oranın yüksek olmasını, erkeklerin yüz yüze yaptıkları kavgalara bağlamaktadır 

(Özbek, 1993). 

 

Neolitik Dönem’e tarihlendirilen ve 394 erişkin ile 211 çocuktan oluşan 394 

bireylik bir populasyon olan Çayönü toplumu patolojiler açısından Özbek tarafından 

incelenmiştir. Özbek’e göre, Çayönü köy yerleşmesindeki ikincil gömü örneklerinin 

çok fazlalığı ve birçok bireye ait kafatası ve gövde kalıntılarının o dönemde belirli 

mekânlarda tabanların altına açılan çukurlara toplu halde doldurulması, çoğu 

patolojik lezyonların birey sayısının dikkate alınarak istatistiksel açıdan analizinin 

yapılamamasına neden olmuştur. Araştırmacı, toplumda sadece dokuz erişkinin 

kafatasında iyileşmiş yara izleri ve bir erişkinde kaynaşmış bir kırık tespit etmiştir 

(Özbek, 1993). 

 

Erken Demir Çağ’a tarihlendirilen ve çalışması Gözlük ile arkadaşları 

tarafından yapılan Hakkari toplumunda ise 86 bireyden 12 sinde travma saptanmıştır. 

Travmaların 10 tanesi kafatasında, iki tanesi vücut kemiklerinde gözlenmiştir 

(Gözlük ve diğ., 2003).  
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Karagündüz Erken Demir Çağ iskeletleri ise 2002 yılında Sevim ve 

arkadaşları tarafından çalışılmıştır. Araştırmacılar bu populasyonda, bazı bireylerin 

maruz kaldıkları çeşitli darp izleri ile kırıklara rastlamış ve 284 bireyden dokuzunda 

(% 3,16) travma saptamışlardır (Sevim ve diğ., 2002).    

 

2003 yılında Bizans Dönemine tarihlenen Büyük Saray - Eski Cezaevi çevresi 

kazılarından çıkarılan iskeletlere ait antropolojik çalışmalar Erdal tarafından 

yapılmıştır. Araştırmacı, incelenen 29 bireyden altısının kafatasında, 40 bireyden ise 

12'sinin gövde kemiklerinde travma; toplumda kafataslarının % 20,7'sinde, 

gövdelerin ise % 30'unda yaralanma izleri saptamıştır. Erdal, vücudun belirli 

bölgelerindeki kırıkların, düşme ve çarpma gibi kazalar ile bireysel kavgalardan 

kaynaklandığı belirtmiştir (Erdal, 2003 - a).  

 

Orta Çağ tarihli Minnetpınarı toplumunda ise iki erkek bireyde travmaya (% 

2,3) rastlanmıştır. Bunlar myositis osifikans ve kafatası travması şeklinde rapor 

edilmiştir (Özdemir, 2008). 

 

Özbek, İznik Roma Açıkhava Tiyatrosu’nda Geç Bizans Dönemine ait bir 

toplu gömü alanından çok sayıda insan iskeleti çıkarmış ve bunlardan 69’unda 

patolojik rahatsızlıkları incelemiştir. 53 Bizanslıda (10 çocuk ve 43 erişkin) çeşitli 

patolojik lezyonlarla karşılaşmış; saptanan baş travmaları toplumun %13,2'sini, 

gövde travmalarının da % 20,7'sini oluşturduğunu belirtmiştir (Özbek, 1993). 
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Tez kapsamında hem çağdaş ve farklı dönemler, hem de aynı ve farklı 

bölgelerde yaşamış diğer Anadolu toplumlarına ait travma verileri cluster analizinde 

değerlendirildiğinde, Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003) - Şaşal (Erdal, 2003-c), 

Panaztepe (Güleç, 1989) - Börükçü (Güleç ve diğ, 2005) ve Çatalhöyük (Angel, 

1971) - Büyük Saray Eskicezaevi insanları (Erdal, 2003-a) yakın; Kovuklukaya 

(Erdal, 2004) - Çatalhöyük (Angel, 1971) insanları uzak kümelenmişlerdir. 

Seyitömer toplumu ise Yüceören toplumuna yakın değer göstermiştir. 

 

 

 

Grafik 24: Anadolu’da yaşamış toplumlarda gözlenen travma oranlarının cluster 

analizi 

 

 

 



 

151 
 

ii. Doğuştan (Konjenital) Anomaliler 

Doğum öncesinde oluşmuş olan normal dışı durum olan doğumsal 

anomalilerden Seyitömer insanlarında spina bifida ile karşılaşılmıştır. 

 

Ayrık veya açık omurga anlamına gelen spina bifida ile ilgili mevcut olan en 

eski veriler Ferembach tarafından 1963 yılında Fas'ta (Taforalt) yapılan 

araştırmalarda belirtilmiştir (M.Ö. 10070 - 8500). Rodriguez - Martin’in 1995 yılında 

yaptığı araştırmada bu oran % 30 olarak bildirilmiştir ve izole alanda bu oranın %50 

olduğu saptanmıştır. Araştırmacılar bu oranların yüksekliğini iç evlilik ve kapalı bir 

toplum yapısına bağlamaktadırlar. Ayrıca Wakey 1993’te İngiltere’de Orta Çağ 

mezarlığında 12 - 23 yaşlarında bir kadına ait iskeleti ile Masnicova ve Benus (2003) 

tarafından yapılan incelemede iskelet populasyonlardan Devin-Za Kostolom’da 

(Slovakya) % 23 ve Devin - Hrad’da % 24 oranında spina bifida görülmüştür. 

Literatürde verilen spina bifidanın görülme sıklığı nüfusun genelinin % 5’i ile % 25’i 

arasında değişmektedir ve spina bifida görülme sıklığı yaş arttıkça azalmaktadır 

(Özbek, 2007). 

 

Geçmişte ve günümüzde ilkel gruplarda doğuştan anomalilerin kötülüklerin 

habercisi olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, önemli bir bozukluk bulunduğunda 

bebek genellikle ölüme terk edilmektedir.  

 

Yirminci yüzyılın başlarında hastalıklarda kalıtsal aktarımın anlaşılmasıyla 

çalışmalar bu yönde ilerlemiş ve antropologlarda iskelet populasyonlarında doğuştan 

anomalileri incelemişlerdir (Özdemir, 2004). 
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Orta Tunç Çağ’a tarihlendirilen Seyitömer Höyük insanlarında ise bir kadın, 

beş erkek sacrumu değerlendirmeye alınmış, bunlardan iki erkek sacrumunda (% 

33,3) bu lezyona rastlanmıştır (Tablo 40). Eski Tunç Çağ’a tarihlendirilen Resuloğlu 

iskeletlerinde, adölesan, genç erişkin ve orta erişkin olmak üzere üç kadın bireyde 

spina bifida tespit edilmiştir (Atamtürk ve Duyar, 2009).  

 

Çalışmada spina bifida görülme oranları, daha doğru sonuçlar vermesi 

açısından, aynı sistem izlenerek değerlendirilmiş olan Anadolu toplumlarıyla 

karşılaştırılmaya çalışılmıştır (Tablo 40). 

 

Karagündüz iskelet populasyonunda % 7,61 ve Dilkaya iskelet 

populasyonunda % 13,8 oranında spina bifida gözlenmiştir (Özdemir, 2004). 

Kelenderis toplumunda spina bifida oranı 4,8 olarak tespit edilmiş ve vakaların hepsi 

orta yaşın üstündeki erkek bireylerde gözlenmiştir. Kelenderis toplumunun erkek 

bireylerinde spina bifida görülme oranı da % 16'dır (Günay, 2005). Orta Çağ’a 

tarihlendirilen Minnetpınarı toplumunda iki kadın ve sekiz erkek olmak üzere 10 

sacrum değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan sacrumlardan üçünde 

spina bifida gözlenmiştir. Genel olarak bakıldığında toplumun % 30'unda bu 

lezyonun varlığı anlaşılmaktadır. 
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Tablo 40: Seyitömer Toplumundaki Spina Bifida Olgusunun Diğer Anadolu 

Toplumlarıyla Karşılaştırılması 

 
SPİNA BİFİDA 
DİLKAYA Bakılan Gözlenen % 

Kadın 59 7 11,8 
Erkek 60 9 15 
Çocuk 11 1 9,09 
Genel 130 17 13,08 
KARAGÜNDÜZ    
Kadın 49 4 8,16 
Erkek 43 3 6,9 
Genel 92 7 7,61 
MİNNETPINARI    
Kadın 2 2 100 
Erkek 8 1 12,5 
Genel 10 3 30 
SEYİTÖMER    
Kadın 1 - - 
Erkek 5 2 40 
Genel 6 2 33,3 

 

 

iii. Kan Hastalıklarına Bağlı Kemik Değişikleri 

 

Malaria scklemia, talasemia gibi hastalıklar sonucunda görülen kansızlığın 

sonucu oluştuğu düşünülen porotic hyporostosis ve cribra orbitalia’nın, diğer yandan 

beslenme bozukluğundan kaynaklanan demir eksikliğinden de ortaya çıktıkları iddia 

edilmektedir. Porotic hyperostosis ve cribra orbitalia’yı oluşturan aneminin nedeni 

kesin olarak belirlenememekle birlikte, demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin 

bir sonucu olduğu kuvvetle savunulmaktadır (Angel, 1966). 

 

Tez kapsamında Seyitömer Höyük insanlarında 64 bireyin 7'sinde porotic 

hyperostisis (% 10,93) lezyonuna rastlanmıştır. Sekiz kadın, dokuz erkek ve beş 

çocuk olmak üzere 22 kafatası değerlendirmeye alınıp cribra orbitalia bakılmıştır ve 
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bunlardan üç erkek birey ve bir çocuk kafatasında olmak üzere dört bireyde cribra 

orbitalia ( % 18,18) saptanmıştır. Kalıtsal nedenlerden kaynaklanan anemide kafatası 

dışındaki kemiklerde de hastalığın bıraktığı izler saptanmakta, yüz kemiklerinin 

genişlemesi ve uzun kemiklerin metafizlerinde şişkinlikler gözlenmiştir (Ortner ve 

Putschar, 1985). Seyitömer toplumunda bu lezyonların hem erişkin hem çocuklarda 

gözlenmesi ve hafif düzeyde seyretmesi kalıtsal nedenlerden çok sonradan kazanılan 

nedenlere dayandığı düşüncesine ağırlık kazandırmıştır. Ayrıca kalıtsal 

hastalıklardan geliştiğini yansıtacak, bahsedilen herhangi bir olguya rastlanmaması, 

Seyitömer toplumunda aneminin, kanda hemoglobin düzeyinin normal değerlerden 

daha az olması durumunda ortaya çıkan demir eksikliğinden kaynaklandığına işaret 

etmektedir.  

 

Eski Anadolu toplumlarına ait iskeletleri inceleyerek üzerinde anemiyi 

araştıran ilk araştırmacı Angel; Çatalhöyük (Angel, 1971), Kalınkaya, Karataş 

(Angel, 1970) toplumlarını bu patoloji açısından değerlendirmiştir.  

  

 Çatalhöyük toplumun’da 35 bireyde orta, altı bireyde az derecede olmak 

üzere % 41’inde bu lezyon belirlenmiştir. Böylece Çatalhöyük toplumunda en yaygın 

rastlanan iskelet patolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık 5000 kişilik bir 

nüfusa sahip Çatalhöyük toplumunda hastalıklar yaygın olarak bulunmasına rağmen, 

doğurganlık ve nüfus artışı da oldukça yüksek orandaydı. Çatalhöyük’te nüfus 

yoğunluğunun artması, çocukların falciparium malaria’ya karşı korumaya alınması 

ve kandaki hemoglobin miktarının artmasına bağlanmaktadır. Neolitik Dönem’de 
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Çatalhöyük’te ortaya çıkan Falciparium Malaria’da, çiftçiliğin iyileştirilmesi ve su 

seviyesinin düşmesiyle bağlantılı bir azalma olduğu düşünülmektedir.  

 

 Porotic hyperostosis, Karataş (Erken Bronz), erişkinlerinde %10 oranında az, 

% 1 oranında orta derecede, çocuklarda % 4 oranında orta derecede, Kalınkaya 

(Erken Bronz) erişkinlerinde % 5 oranında az derecede bulunurken, çocuklarda bu 

lezyon gözlenmemiştir (Angel, 1966; Sevim ve diğ., 2006 - a). 

  

 Seyitömer insanlarıyla aynı bölgede ve zamanda yaşamış olan Çavlum 

insanlarında da bir kadın, iki erkek ve bir çocuk bireyde porotic hyperostosis 

olgusuna rastlanılmıştır (Sevim ve diğ, 2004).  

  

 Tunç Çağı tarihli bir diğer Anadolu toplumu olan Oylum Höyük erken Tunç 

Çağı toplumunda, 30 bireyle temsil edilen çocuk nüfusu üzerinde yapılan 

paleopatolojik analizler sonucunda, beş çocukta porotic hyperostosis, üç çocukta 

cribra orbitalia saptanmıştır (Uysal, 1993). 

 

Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağ’a tarihlendirilen ve çalışması Erdal 

tarafından yapılan, Baklatepe toplumunda ise beş parietal ve iki occipital parçada 

porotic hyperostosis’e rastlanılmıştır. Erdal, bir tarım toplumu olan Baklatepe 

örneklerinde bu lezyonun erişkin bireylerde gözlenmesi ve demir eksikliği 

anemisinin tahıl tüketen topluluklarda yoğun olduğu düşüncesi doğrultusunda bu 

bireylerdeki aneminin kalıtsal nitelikli anemilerden ziyade demir eksikliği anemisi 

olduğunu savunmuştur (Erdal, 2002). 
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 Erken Bronz olarak tarihlendirilen Truva iskeletlerinde % 10’unda porotic 

hyperostosis bulunmuştur. Wirchow 19. yüzyılda, Truva bölgesinde bulunan 

köylülerde dalak büyümesi ve malaria’ya ilişkin bulgular elde etmiştir. Bu durumda 

falciparium malaria olup olmadığı veya anormal hemoglobin genlerinin oluşup 

oluşmadığı konusunda kesin bir görüş belirtilmemekle birlikte, burada sivrisineğin 

çoğalmasına elverişli ortamların bulunması, Truva’da yılın büyük bir bölümünde 

sivrisinek tehlikesinden uzaklaşmak için yüksek ve rüzgarlı yerlere yerleşilmiş 

olabileceği şeklinde yorumlar yapılmıştır (Sevim ve diğ., 2006 - a). 

  

 Schultz tarafından çalışması yapılan, Samsun Ikiztepe Bronz Çağı’na 

tarihlendirilen 129 bireyin %4,7’ sinde porotic hyperostosis %52,4’ünde de cribra 

orbitalia saptamıştır (Schultz, 1989). İkiztepe çocuklarında belirlenen patolojik 

bulgulardan yola çıkarak bu çocukların önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya 

olduklarını belirtmiştir (Özbek, 1993). Hattuşa Hitit dönemi insanları üzerinde de 

aynı araştırmacı çalışmış ve 72 bireyde % 4,2 porotic hyperostosis, % 4,2 oranında 

da cribra orbitalia belirlemiştir (Sevim ve diğ., 2006 - a). 

  

 Anadolu toplumlarında, kan hastalıklarının bir belirtisi olan porotic 

hyperostosis değerlerine bakıldığında, Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003) ile Büyük 

Saray Eski Cezaevi toplumlarının uzak, Seyitömer ile Tepecik toplumlarının (Sevim, 

1993) yakın kümelendiği görülmüştür. Cluster analizi cribra orbitalia için 

yapıldığında, İkiztepe - Karagündüz (Sevim ve diğ., 2002), Bergama - Büyük Saray 

Eski Cezaevi, Kovuklukaya (Erdal, 2004) - Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003) 

toplumlarının yakın; Bergama - Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003) toplumlarının uzak 
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kümelendiği belirlenmiştir. Tez materyalimiz Seyitömer toplumunun ise İznik (Erdal, 

1991) toplumu ile yakın kümelendiği görülmüştür. 

 

iv. Enfeksiyon Hastalıkları 

 

Prehistorik iskelet kalıntılarında saptanan enfeksiyonel hastalıkların çoğu, 

etiyolojisi bilinmeyen ve çeşitli mikroorganizmalar nedeniyle meydana gelmiş 

lezyonlardır. Non-spesifik olarak isimlendirilen bu lezyonların kemik üzerinde 

görülenleri; periosteal reaksiyonlar, osteomyelitis ve osteitis olarak üçe ayrılır. 

Osteomyelitis kemik iliğinde, osteitis kemik korteksinde, periosteal reaksiyonlar ise 

kemiğin periosteal yüzeyinde meydana gelir (Ortner ve Putschar, 1985).  

 

Orta Tunç tarihli Seyitömer populasyonunda nonspesifik olan enfeksiyon 

olmak üzere, ikisi kadın, dördü erkek olmak üzere altı bireyde enfeksiyon 

gözlenmiştir. Bunlardan; 

 

Seyitömer kadınlarında 6 ve 9 envanter numaralı bireylerde enfeksiyon 

gözlenmiştir. 30 yaşlarındaki birey 6 envanter numaralı bireyin sağ humerusunda 

caput humerinin şeklini kaybettirecek ve scapulada da cavitas glenoidalisi 

etkileyecek derecede enfeksiyon gözlenmiştir. Aynı bireyin sol coxasında facies 

auricularisin posteriorunda ve tuber iliacada enfeksiyon gözlenmiştir. Diğer kadın 

birey olan 20 yaşlarındaki, birey 9 envanter numaralı iskelette sol humerusta caput 

humerinin altında medialde enfeksiyon belirlenmiştir.  
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Seyitömer erkeklerinde ise, 26 numaralı 32 yaşlarında bir bireyin sağ ve sol 

humerusları ile sağ ve sol claviculalarında; 28 yaşlarında birey 37 envanter numaralı 

bireyin sol humerusunda; 47+ yaşlarında birey 49 envanter numaralı bireyin sağ 

humerusunda enfeksiyon gözlenmiştir. Ayrıca 34 yaşlarında birey 51 envanter 

numaralı bireyin sağ ve sol humeruslarında osteomyelit tespit edilmiştir.  

 

Non-spesifik nedenlere dayandırılabilecek Seyitömer bireylerindeki 

enfeksiyonların, % 8,77'si (n:57/6) periostit,  % 1,7'sinin (n:57/1) osteomyelit olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Eski Tunç Çağ tarihli Resuloğlu iskeletlerinde enfeksiyonel hastalık izine 112 

bireyin % 5,36 sında (n:6) rastlanmıştır. Çoğunlukla bebek ve çocuk bireylerde 

rastlanan enfeksiyonların, iskeletlerin çok hasarlı olmasından nedenleri 

belirlenememiştir (Atamtürk ve Duyar, 2009).  

 

Baklatepe toplumunda iki adet tibia parçasında osteomyelitik oluşum 

gözlenmiştir. Araştırmacı bunların non-spesifik enfeksiyonlar olduğunu belirtmiştir 

(Erdal, 2002). 

 

Sevim ve arkadaşları (1998) tarafından Birecik Barajı Eski Tunç 

mezarlığından çıkarılan iskeletlerin incelenmesi sonucunda toplumda non-spesifik 

enfeksiyonun varlığı ile karşılaşılmıştır (Sevim ve diğ., 1998).  
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Çalışması Açıkkol ve arkadaşları tarafından yapılan Kütahya Ağızören 

toplumunda % 22,2 oranında (18/4) periostitis oluşumu gözlenmiştir (Açıkkol, 

2004).  

Orta Tunç döneme tarihlendirilen Çavlum toplumunda da bir kadın ve iki 

erkek olmak üzere üç bireyde enfeksiyon varlığı rapor edilmiştir (Sevim ve diğ, 

2004). 

 

Yapılan cluster analizleri sonucunda Anadolu toplumlarında gözlenen 

osteomyelit oranları değerlendirildiğinde; Klazomenai (Güleç ve diğ., 1998) - 

Dilkaya, Minnetpınarı (Yiğit ve diğ., 2007) - İkiztepe toplumlarının yakın, 

Minnetpınarı ile Klazomenai toplumlarının uzak kümelendiği görülmüştür. 

Seyitömer toplumu ise Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003) ve Minnetpınarı toplumlarıyla 

yakın değerler göstermiştir. Periostit oranları değerlendirildiğinde ise; Ağızören - 

Güllüdere, Yüceören - Panaztepe (Güleç, 1989) toplumları ile yakın, Ağızören - 

Yüceören toplumları uzak kümelenmiştir. Seyitömer toplumu ise Hakkâri Demir Çağ 

insanlarıyla yakın kümelenmiştir. 

 

Omurlarda Dejeneratif Eklem Hastalığı 

 

Dejeneratif eklem hastalığı başlığı altında vertebral osteofit ve schmorl 

nodüllerinin ortaya çıkmasında en önemli etkenin, omurganın doğal yapısı ve temel 

işlevlerinin olduğu; ikincil etkenin ise fiziksel aktivite baskısının olduğu 

düşünülmektedir. Omurganın ağırlık taşıma görevi nedeniyle vertebral eklem 

hastalıklarına en fazla alt torakal ve lumbar omurlarda rastlanma eğilimi vardır. 
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Omurganın en fazla baskıya maruz kalan bölümünde yer alan bu omurlar, gövdenin 

ağırlığını taşımaktadır. Gövdenin ağırlığına elde, omuzda veya sırtta taşınan her 

türden yükü de eklersek bunun oldukça ağır bir görev olduğunu söyleyebiliriz. 

Yaşam boyunca bu yükü taşıyan omur gövdelerinin en fazla yıpranan yerler olması 

çok doğaldır. 

 

 Seyitömer toplumu da genel olarak değerlendirildiğinde, toplam 55 boyun 

omurundan birinde (% 1,8), 83 sırt omurundan altısında (% 7,22) ve 56 bel 

omurundan dokuzunda (% 16,07) osteofit tespit edilmiştir. Toplam 194 omurdan 

16’sında (% 8,24) bu lezyona rastlanılmıştır. Schmorl nodülü ise toplam 55 boyun 

omurunun dört tanesinde (% 7,27), 83 sırt omurunun sekizinde (% 9,63), 56 bel 

omurunun altısında (% 10,71) gözlenmiştir. Genel olarak bakıldığında bu oranının 

194 omurun 18 inde (% 9,27) olduğu görülmektedir. Çıkan bu oranlar da lezyonun 

ortaya çıkmasından sorumlu olan nedenlerden birinin, omurganın ağırlık taşıma 

işlevinin bir sonucu olarak ortaya çıkan stres olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Ayrıca Seyitömer toplumunda 12 envanter numaralı 30 yaşlarında erkek bir 

bireyin LMT2’sinde, 26 numaralı 32 yaşlarında erkek bir bireyin el parmak 

kemiklerinde ve 34 envanter numaralı 47+ yaşlarında erkek bireyin dört parmak 

kemiğinde osteofitik çıkıntılar gözlenmiştir. Populasyon geneline göre 

değerlendirildiğinde, çok az oranda karşımıza çıkan bu lezyonların günlük fiziksel 

aktiviteden kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.  
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Orta Tunç tarihli Çavlum toplumunda sadece bir kadın bireyde osteofite 

rastlanmışken, schmorl nodülü ile bir kadın ve üç erkek olmak üzere toplam dört 

bireyde karşılaşılmıştır (Sevim ve diğ., 2004). 

 

Çalışmamız bu doğrultudaki sonuçları, daha doğru sonuçlar vermesi 

açısından, aynı sistem izlenerek yapılan Minnetpınarı, Güllüdere, Symrna Agorası 

(Gözlük ve diğ., 2005), Tetikom, Erken Demir Çağlara tarihlendirilen Karagündüz 

(Sevim ve diğ., 2002) ve Hakkari toplumlarının sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.   

 

Hakkâri populasyonunda 114 cervical, 176 thoracal ve 155 lumbar vertebra 

olmak üzere 445 vertebra patolojik açıdan incelenmiştir. Populasyon genelinde 

schmorl nodülü % 11,2, osteofit % 21,3, rhomatoid arthritis % 0,67 ve degenerative 

arthritis % 4,72 olarak tespit edilmiştir (Gözlük ve diğ., 2003). 

 

Diğer Erken Demir Çağ toplumu olan Karagündüz populasyonunda ise 215 

boyun, 376 sırt ve 274 bel olmak üzere toplam 865 omur incelenmiştir. Yapılan bu 

inceleme sonucunda: 44 boyun, 94 sırt ve 49 bel olmak üzere 187 omurda osteofite; 

37 boyun, 79 sırt ve 46 bel olmak üzere 162 omurda schmorl nodüllerine 

rastlanılmıştır. Araştırmacıya göre omur gövdelerinde meydana gelen 

deformitelerden tüberküloz sorumludur (Sevim ve diğ., 2002).  

 

Güllüdere Ortaçağ grubunda araştırmacı osteofit oluşumu (kadın: % 2,44, 

erkek: % 17,81) ve schomorl nodülü (kadın: % 4,06, erkek: % 31,51) erkeklerde 
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kadınlardan daha yüksek değerler verdiğini belirtmiştir. Bu sonuç da, toplumda 

erkeklerin kadınlara oranla çok daha fazla fiziksel strese maruz kalmasına 

bağlanmıştır (Sevim ve diğ., 2006 - b) . 

 

Bizans Dönem tarihli Symrna Agorası’nda ise osteofit ve schmorl nodülünün 

günlük yaşamdaki fiziksel stres ya da enfeksiyonel rahatsızlıklardan kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Smyrna populasyonunda 57 cervical (boyun), 120 thoracal (sırt) ve 84 

lumbar (bel) olmak üzere toplam 261 vertebra (omur) incelenmiştir. % 12,26 

oranında daha çok yaşlılarda görülen ve genellikle omurlarda gaga biçimindeki 

ekstra kemik büyümeleri olarak tanımlanan osteofit oluşumu ve % 10,34 oranında 

vertebra disklerinin üst ve alt yüzeylerinin fıtıklaşması olarak bilinen schomorl 

nodülleri saptanmıştır (Gözlük ve diğ., 2005). 

 

Tablo 41: Seyitömer Toplumunda Görülen Osteofit ve Schmorl Nodülü Bulgularının 

Diğer Anadolu Toplumlarıyla Karşılaştırılması 

 Cervical   Thoracal   Lumbar   Genel   
Osteofit B G % B G % B G % B G % 
Hakkari Erken  
Demir Çağ 114 15 13,2 176 47 26,7 155 33 21,3 445 95 21,3 
Karagündüz 215 44 20,4 376 94 25 274 49 17,8 865 187 21,6 
Tetikom 6 5 83,33 28 7 25 13 3 23,1 47 15 31,9 
Symrna agorası 57 4 7,02 120 20 16,67 84 8 9,52 261 32 12,26 
Güllüdere 59 0  110 9 8,18 45 7 15,55 214 16 7,48 
Minnetpınarı 111 2 1,8 183 36 19,6 101 12 10,9 395 49 12,4 
Salur 1 1 100 12 1 8,33 5 - - 

18 2 11,1 
Seyitömer 55 1 1,8 83 6 7,22 56 9 16,07 

239 16 6,69 
Schmorl 
Nodülleri B G % B G % B G % B G % 
Hakkari Erken  
Demir Çağ 114 2 1,75 176 9 5,11 155 39 25,2 445 50 11,2 
Karagündüz 215 37 17,2 376 79 21,01 274 46 16,7 865 162 18,7 
Tetikom 6 0 0 28 2 7,14 13 1 7,7 47 3 6,38 
Symrna agorası 57 0 0 120 16 13,33 84 11 13,09 261 27 10,34 
Güllüdere 59 0  110 18 16,36 45 10 22,22 214 28 13,08 
Minnetpınarı 111 2 1,7 183 22 12,02 101 15 14,8 395 39 9,8 
Salur 1 - - 12 1 8,33 5 - - 18 1 5,56 

Seyitömer 55 4 7,27 83 8 9,63 56 6 10,71 194 18 9,27 
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v. Osteoartrit 

Osteoartrit, eklemin üzerine yük binen yüzeyinde hasar oluşması ile başlar. 

Travma sonucu eklem kıkırdağının zedelenmesi ve eklemde yeni düzensiz kemiksi 

çıkıntıların (osteofit) oluşumu ile karakterizedir. En çok orta yaşlı ve yaşlı kişiler 

etkilenir. Erişkinlerin üçte birinde, 65 yaşın üzerindekilerin ise % 90’ında osteoartrit 

gelişir. Osteoartrit yaş ile yakından ilgilidir. Hastalık 45 yaşın altındakilerde oldukça 

enderdir. 65 yaşındaki insanların yaklaşık % 80’inde hastalığın belirtileri varsa da, 

bunların sadece dörtte birinde bu lezyon görülür. Yaşlılar arasında, kadınlar 

erkeklerden daha ağır şekilde etkilenmektedir (Rothschild ve Martin, 1997).  

 

En sık diz eklemlerinde daha sonra kalça eklemlerinde görülmektedir. El ve 

ayak eklemlerinde daha seyrek görülür. Cervical osteoartrit ise, boyundaki omurga 

kemiklerinin kıkırdaklı yüzeylerinin aşınmasıdır. Bu hastalık en fazla orta yaşlılarda 

yaygın olup, yavaş ve ısrarlıdır. Boyunda ağrı ve sertlik yapmanın yanı sıra bazen de 

etkilenen alanın üzerinde hassaslık ya da basınç hissi verir (Aufderheide ve 

Rodriguez-Martin, 1998, 96; Ortner ve Puschar, 1985; Roberts ve Manchester, 

1995).  

 

Halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen osteoartrit, Seyitömer toplumunda 

13 envanter numaralı 45+ yaşlarında erkek bireyin sağ ve sol calcaneusları ve sağ ve 

sol patellaları ile 30 envanter numaralı 20 yaşlarında erkek bir bireyin parmak 

kemiklerinde gözlenmiştir.  
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45 yaşın altındakilerde oldukça ender görülen osteoartritin yaş ile doğrudan 

ilişkili olduğu bilinmektedir. İlerleyen yaşa bağlı olarak, kıkırdağın ağır çalışma 

gücüne karşı direnci azalmaktadır. Yapısındaki azalan kondroitin sülfat ve artan 

keratan sülfat ile birlikte kıkırdağın yapısı bozulmakta, böylece osteoartirit eklem 

yüzeyinde kıkırdak kaybı ile karakterizedir. Ayrıca her iki cinsiyette de gözlenen 

osteoartritin görülme sıklığı, etkili olduğu eklem bölgesine ve yaş gruplarına göre 

değişmektedir. Mekanik faktörler ve uzun süreli kullanılan eklemler de bu olgunun 

gelişmesinde önemli faktörlerdir. İnsanların yaşamları boyunca edindikleri 

meslekleri hastalığın gelişmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca bir takım vitaminlerin 

eksikliği, şişmanlık, iklim yapısı, hemoartirit ve genetik yapı da bu hastalığın 

meydana gelmesinde etkili faktörler arasında bulunmaktadır. Bu çalışmanın 

konusunu oluşturan toplumda ise gerek görülme sıklığının azlığı, gerekse görülme 

şiddetinin hafif olması nedeniyle osteoartitirin gelişmesinde bu faktörlerden 

hangisinin etkili olduğu konusunda bir değerlendirme yapmak oldukça güçtür.  

 

Temelleri Neolitik Dönem’de atılmakla birlikte Bronz Çağı’nda tam olarak 

geçilen tarım, Bronz Çağ insanlarını aktivite çeşitliliği açısından bir önceki 

dönemden farklılaştırmıştır. Bronz Çağı temsil eden İkiztepe toplumunda dejeneratif 

eklem hastalığı, kadınlarda erkeklere göre daha fazla bulunmuştur. Hastalığın eklem 

bölgelerine göre değerlendirildiğinde; her iki cinsiyetin birbirinden farklı olduğu ve 

bu farklılığın sebebinin de Neolitik topluluklarında olduğu gibi, kadın ve erkeklerin 

farklı iş kollarında çalışmış olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Farklı eklem 

bölgelerinde de olsa hem erkek hem de kadınlardaki dejeneratif hastalığın genç 
                                                
 Hemoartrit: Eklem boşluğuna kan dolması sonucu eklemin bu durumdan etkilenmesiyle ortaya 
çıkmaktadır. 
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erişkinlikte başlamasındaki temel neden, Neolitik’te olduğu gibi mekanik 

faktörlerdir. Roma ve Helenistik Dönemlerde görülen yüksek oranlardaki 

osteoartritin temel sebebi de yine mekanik stres olarak belirtilmektedir. Ana geçim 

kaynağı olan tarımın gerektirdiği çapa yapmak, ürünü öğütmek ve depolamak gibi 

faaliyetler bu dönemde lezyonunun görülme sebeplerinden sayılmaktadır (Shultz, 

1989) .  

 

Hitit Dönem’e tarihlendirilen Kütahya Ağızören toplumunda 18 birey 

değerlendirmeye alınmış ve bunlardan sadece birinde (% 5,5) osteoartirte 

rastlanmıştır (Açıkkol, 2004). 

 

Neolitik Dönem’den Yakınçağ’a kadar dejeneratif eklem hastalıklarının 

sıklığı, şiddeti ve etiyolojileri zaman içerisinde değişmiştir. Hastalığının dönemlere 

göre farklılıklarının belirlenmesi amacıyla, incelenen toplumlar dikkate alındığında 

Demir Çağ ve Orta Çağ’da gözlenen azalmaların haricinde, Neolilitik Çağ’dan 

Yakınçağ’a kadar osteoarthirit bulunma oranında doğrusal olmamakla birlikte genel 

bir artışın varlığından söz etmek mümkündür.   

 

Anadolu toplumlarında gözlenen osteoarthrit değerlerine bağlı olarak yapılan 

cluster analizleri sonucunda Aşıklıhöyük (Özbek, 1992) - Kovuklukaya (Erdal, 

2004), Cevizcioğlu Çiftliği-Aziz Nikolas Kilisesi, Çayönü (Özbek,1988) - Şaşal 

(Erdal, 2003-c) insanlarının yakın; Aziz Nikolas Kilisesi - Aşıklıhöyük (Özbek, 

1992) insanlarının ise uzak kümelendiği görülmüştür. Seyitömer toplumu ise 
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Minnetpınarı ve Karagündüz (Sevim ve diğ, 2002) toplumlarıyla yakın 

kümelenmiştir. 

 

Diş Patolojileri 

 

Sindirim sisteminin başlangıcı olan ve besinlerin mekanik sindirimini 

başlatan dişler; iskeletimizin en sert organı olup canlı öldükten sonra toprak altında 

milyonlarca yıl kalabilmektedirler.  

 

Diş ve çenelerde tespit edilen bazı hastalıklar, bugün olduğu gibi eski 

zamanlarda da insanlığın karşı karşıya kaldığı sağlık sorunlarıydı. Bu alandaki 

araştırmalar sayesinde bugün artık çok iyi biliyoruz ki, diş çürüğü, aşınma, 

periyodontal hastalıklar, diş apseleri, ölüm öncesi diş kayıpları ve diş minesindeki 

gelişim bozukluğu (hypoplasia), her ne kadar görülme sıklıkları farklı da olsa, 

günümüzde olduğu gibi eski çağlarda da görülüyordu. Bu diş hastalıkları, eski 

çağlarda yaşamış atalarımızın besin türleri ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi 

verirken, aynı zamanda bu eski insan topluluklarının ağız ve diş sağlıklarına ilişkin 

ipuçları da barındırmaktadır.  

 

Bu kapsamda Seyitömer Höyük'ten çıkan çene ve dişler, cinsiyet faktörü de 

göz önünde tutularak, diş aşınması, diş çürüğü, hypoplasia, diştaşı, antemortem 

(ölüm öncesi) diş kaybı, apse ve alveol kaybı gibi lezyonlar açısından 

değerlendirilmiştir.  
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Seyitömer toplumuna ait toplam 622 diş incelenmiştir. Bunlardan 546 tanesi 

daimi, 76 tanesi ise süt dişleridir. Bu dişlerin dağılımları tablo 26 ve tablo 27 de 

verilmiştir.  

  

 Seyitömer toplumunda üst çenede en çok daimi ikinci molar dişler 

mevcutken (% 13,7), en az üçüncü daimi molar dişler (% 7,2) mevcuttur. Dişler 

sayısal açıdan değerlendirildiğinde de, hem kadın hem erkek bireylerde en çok ikinci 

daimi molar dişlerin, en az üçüncü daimi molar dişlerin olduğu gözlenmiştir.  

 

1. Diş Çürüğü 

 Tarihöncesi atalarımız söz konusu olduğunda diş hastalıkları içinde en sık 

gündeme getirileni diş çürüğüdür. Diş çürüğünün analizi, antropolojik çalışmalarda 

özellikle beslenme ve sağlık profilinin yeniden oluşturulmasına imkân tanımasından 

dolayı önemlidir (Özbek, 1994-a). 

 

Bu çalışma kapsamında 416 daimi diş çürük açısından incelenmiştir. 

Seyitömer toplumunda diş çürüğünün görülme sıklığı % 9,17 olarak belirlenmiştir. 

Süt dişlerinde ise çürüğe rastlanmamıştır. Toplumda sıklıkla ara yüz, occlusal, buccal 

ve kole çürükleri belirlenmiştir. Daimi dişlerdeki çürüğün diş gruplarına göre 

dağılımı incelendiğinde, bu lezyonun en fazla ikinci molarlarda (% 1,92), sonra 

sırasıyla üçüncü molarlar (% 1,44) ve birinci molarlarda (% 0,96) olduğu 

gözlenmiştir. Büyük azı dişlerinin oklüzyal yüzeylerinde tüberküllü, oluk ve 

çukurlara sahip geniş yüzeyli yapılarından dolayı, bu dişlerde besin maddeleri 
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birikerek mikroorganizmaların aktivitelerine uygun koşullar oluştururlar. Bu nedenle 

de azı dişlerinde ön dişlere göre daha fazla oranda diş çürüğüne raslanır. 

 

Çürük oranı kadınlarda üst çenede % 5,3, alt çenede % 15,87; erkeklerde ise 

üst çenede % 12,04, alt çenede % 5,26 oranındadır. Bu veriler kadınlarda diş 

çürüğünün erkeklerde üst çene dişlerinde, kadınlarda ise alt çene dişlerinde yoğun 

olduğunu göstermektedir. Cinsiyet farkı göz ardı edilerek erişkin bireyler genel 

olarak değerlendirildiğinde, çürük oranının üst çenede % 8,8, alt çenede ise % 9,4 

olduğu görülmektedir.  

 

Neolitik çağla birlikte diş çürümesinde, paleolitik çağa oranla, önemli bir artış 

olmuştur. Özellikle geç neolitik evrede tarımın yoğun biçimde avcılık ve 

toplayıcılığın yerini almasına paralel olarak beslenme alışkanlığı önemli ölçüde 

değişmiştir. İnsanoğlu karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye başlayınca doğal olarak, az 

da olsa diş çürüğü ile tanışmıştır (Özbek, 2007).  

 

Yapılan zooarkeolojik incelenmeler sonucunda Seyitömer insanlarının 

diyetinde etin özellikle de proteinin önemli bir yer edindiği düşünülmektedir. 

Bovidae, suidae, cervidae ailelerine ait birçok kemik ve kemik parçaları 

incelendiğinde kemikler üzerinde büyük ölçüde kasaplık izlerine rastlanıldığı gibi, 

birçok uzun kemik parçasının da distal kısımlarının kırılıp kemik iliklerinin 

toplandığı görülmektedir (Yavuz, 2010). Bu doğrultuda Seytiömer toplumunda fazla 

olmayan bu çürük oranı, bu toplumun diyetinin çok fazla karbonhidrat ağrılıklı 

olmadığını, lifli besinlerin göreceli fazla oranda tüketildiğini düşündürmektedir.  
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Kimi araştırıcılar dişlerde aşınmanın ileri seviyelerde olduğu topluluklarda 

diş çürüğü oranının düşük olduğunu ileri sürmektedir (Maat ve Van der Velde, 

1987). Çünkü aşınma sonucunda dişler üzerinde sekonder dentin denilen koruyucu 

tabaka oluşur. Seyitömer toplumundaki % 83,4 oranındaki aşınma da toplumdaki 

düşük çürük oranlıyla ilişkili olabileceğini düşündürmüştür. 

 

Seyitömer höyük toplumunu hem çağdaşı hem de aynı bölgedeki Çavlum, 

Ağızören ve Küçükhöyük toplumlarıyla karşılaştırılmıştır. Ağızören toplumunda ele 

alınan 62 dişten hiçbirinde çürük gözlenmez iken,  Çavlum toplumunda 867 diş 

çürük açısından değerlendirildiğinde toplumda % 6,8 oranında diş çürüğü olduğu 

görülmüştür. Küçükhöyük’te ise bakılan 411 dişten 12 sinde (% 2,92) diş çürüğüne 

rastlanmıştır.  

 

Farklı dönemlerde farklı bölgelerde yaşamış toplumlarda bu lezyon yaşam 

tarzına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Genel olarak Tunç dönem Anadolu 

toplumlarına diş çürükleri açısından bakıldığında ise Salur insanlarında 48 daimi 

dişin % 2,08 sinde, Resuloğlu insanlarında 1239 dişin % 3,74 ünde bu olguya 

rastlanmıştır. Ayrıca Karataş (Angel, 1970) ETÇ toplumunda %1,28, Hayazhöyük ( 

Özbek, 1985) OTÇ ve Geç Tunç toplumunda % 3,9, Panaztepe (Güleç, 1989) Erken 

Tunç toplumunda  % 3,01 oranında çürük rapor edilmiştir. 

 

Anadolu toplumlarında gözlenen çürük değerlerinin, yapılan cluster 

analizleri sonucuna göre Van Kalesi-Dilkaya, Panaztepe (Güleç, 1989) -

Karagündüz, İznik - Tepecik (Sevim, 1993)  toplumlarının yakın; Dilkaya ile Datça 
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toplumlarının uzak kümelendiği gözlenmiştir. Seyitömer toplumu ise Antandros 

toplumu ile yakın kümelenmiştir.  

 

2. Diş Aşınması  

Diş aşınmasının, alınan besinlerin niteliği ve hazırlanış biçimiyle yakın 

ilişkisi olduğu bugün artık bilinmektedir. Diş aşınmasının tipi ve şiddeti tarih öncesi 

toplumların beslenme alışkanlıkları hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

 

Arkeolojik kazılardan elde edilen dişlerde diş aşınmalarını görmek 

mümkündür. Bu aşınmalar dişlerin oklüzal (çiğneyici) ve kontak yüzeylerinde 

görülürler. Diş aşınmasında; besinlerin niteliği, sertlikleri, dişlerin genetik yapısı, 

çiğneme sistemi, oklüzyonun özellikleri, bruxism, yaş, cinsiyet ve kültürel 

alışkanlıklar rol oynar (Özbek, 2007).  

 

Diş aşınmasıyla beslenme şekli arasında yakın bir ilişki olduğundan 

aşınmanın derecesi ve biçimi beslenme alışkanlıklarının belirlenmesinde referans 

olarak kullanılır (Goodman ve Rose, 1991; Özbek, 2000).  

 

Avcı ve tarım toplumlarında diş aşınmaları arasında belirgin farklılıklar 

vardır. Günümüz toplumlarında ise yumuşak besinlerle beslenmelerinin sonucu 

olarak diş aşınmalarının prehistorik toplumlara göre daha az belirgin olduğu 

bilinmektedir (Brothwell, 1981; Özbek, 1985; Smith, 1972). Avcı toplumlarda 

özellikle kesici dişlerinde, bu dişlerinin besinleri kesme, koparma amacıyla 

kullanmaları sonucunda aşınmalar görülmesine karşın tarım toplumlarında aşınmalar 
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daha çok arka (yanak) dişlerde görülür (Hillson, 2005). Seyitömer dişlerinden elde 

edilen verilerde bu literatür bilgisini doğrular niteliktedir.  

 

Bireylerin beslenmeleri konusunda ipucu verebilen diş aşınmalarına,  çalışma 

kapsamında 416 daimi dişte bakılmıştır. Çalışma kapsamında bakılan dişlerin üst 

çenede 99 erkek, 75 kadın, 4 çocuk ve alt çenede 116 erkek, 57 kadın ve 6 çocuk 

olmak üzere toplam 357 dişte çeşitli oranlarda aşınma ve toplumda diş aşınma sıklığı 

% 83,4 olarak belirlenmiştir. Aşınmanın cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise 

erkeklerde % 89,2 (241/215), kadınlarda ise % 75,4 (175/132) oranında 

belirlenmiştir. İncelenen dişlerin 53'ünün (% 12,74) 2+, 83’ünün (% 19,95) 3 

derecesinde, 75'inin (% 18,02) 4 derecesinde aşındığı ve gözlenmiştir.  

 

Neolitikten itibaren farklı insan topluluklarında diş aşınmasının büyük 

çeşitlilik gösterdiği belirtilmektedir. Seyitömer höyük toplumunu diş aşınmaları 

açısından, hem çağdaşı hem de aynı bölgedeki Çavlum, Ağızören ve Küçükhöyük 

toplumlarıyla karşılaştırdığımızda, Ağızören toplumuna ait 51 dişten % 47`sinin 4. 

derecede, % 21,6 sının da 3. dereceden aşınma gösterdiği görülmüştür. Çavlum 

insanlarının diş aşınmaları konusunda bilgi edinmek için toplam 640 diş incelenmiş 

ve incelenen dişlerin 141`inde “ 4. derecede” (% 22,03), 130`unda “ 3. derecede” ( % 

20,31), 7’sinde ise “5. derecede” (% 11,09) aşınma rapor edilmiştir.  

 

Küçük höyük toplumunda erişkinlere ait 281 diş ele alınmıştır. Küçük höyük 

toplumunda ileri derecede aşınmaya çok sık rastlanmıştır. 82 diş, 5 ve üzerindeki 

aşınma derecelerine girmektedir ki bunların toplum içerisindeki oranı %29,18`i 
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bulmaktadır. En ileri derecede aşınmaya (7 ölçeği) kesici dişler maruz kalmışlardır. 7 

derecesindeki 5 dişten dördünü incisive birini canine dişi oluşturmaktadır. Bunların 

populasyon içerisindeki oranı % 1,78`dir.  

 

Populasyon genelinde aşınma en çok 4 derecesinde yoğunlaşmakta (% 21,71) 

bunu sırasıyla 5 (% 17,08), 3 (% 11,39), 2+ (% 11,03 ), 2 (% 10,32), 4+ (% 6,76), 5+ 

+ (% 4,98), 5+ (% 4,63), 3+ (% 4,27), 3- (% 2,85), 1 (% 2,49), 7 (% 1,78)  ve 6 (% 

0,71) dereceleri takip etmektedir. 

 

Resuloğlu toplumunun dişlerinde diş aşınması hemen tüm bireylerde 

görülmüş ve aşınmanın tüm topluluk için ileri seviyede olması topluluğun rafine 

edilmemiş tahıllarla beslenmiş olduğunu düşündürmüştür (Atamtürk ve Duyar, 

2009). 

 

Salur erişkin bireylerine ait toplam 48 daimi diş aşınma açısından 

değerlendirildiğinde, 45 dişte (% 93,75) çeşitli derecelerde aşınma saptanmıştır. 

Kadınlarda 19 dişin 16`sı (% 84,21), erkeklerde 29 dişin tümü aşınmaya maruz 

kalmıştır. Aşınmadan alt ve üst çene dişleri birbirine yakın oranlarda etkilenmiştir. 

En fazla aşınan diş grubu köpek dişleridir(% 17,78). Köpek dişlerinin diğer diş 

gruplarına göre daha fazla sayıda bulunması, aşınmanın değerinin yüksek 

bulunmasında etkisi olabilir. Aşınan daimi dişler, Bouville ve diğerlerinin (1983) 

aşınma ölçeğine göre derecelendirildiğinde, en fazla rastlanan aşınma dereceleri 4 (% 

24,44) ve 4+ (% 17,78) düzeyindedir. Aşınma dereceleri, kadınlarda en fazla 4 (% 

43,75) erkeklerde 2+ (% 20,69) ve 4+ (% 17,24) düzeyinde etkili olmuştur. 
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Avcı ve tarım toplumlarında diş aşınmaları arasında belirgin farklılıklar 

olmasına rağmen aşınmaların özellikle kesme, koparma işleminde kullanılan kesici 

dişlerde olduğu literatür taramalarıyla doğrulanmıştır. Seyitömer toplumu erişkin 

dişlerinde genelde aşınma oranın % 83,4 bulunması ve kesici diş gruplarında (üst 

kesicilerde % 80,35;  alt kesicilerde % 89,13) aşınma oranının yüksek değerde 

olması bu toplumun et ağırlıklı beslendiği şeklindeki bilgilerimizle uyumludur.  

 

3. Periodontal Hastalıklar 

 

Periodontal hastalıklar, mikroorganizmaların dişeti dokusunda iltihabi olayı 

başlatmaları ve ilerleyen iltihabın da gerek dişeti gerekse alveol dokularında yıkıma 

neden olması şeklinde tanımlanır (Hillson, 2005). Diş taşları periodontal 

hastalıkların, alveol kaybı ise kronik periodontal hastalık belirtilerinden biridir 

(Hillson, 2005) ve bu nedenle ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

 a.  Diş Taşı 

Diş taşları hem prehistorik hem de modern toplumlarda sıklıkla rastlanan 

oluşumlardır.  

 

Ağız sağlığı ve beslenme biçiminin bir göstergesi olan diş taşına Anadolu'da 

Neolitik Çağ toplumları olan Aşıklı höyük insanlarında % 9,5; Çayönü (Özbek, 

1988) insanlarında % 64 oranında rastlanmıştır. Panaztepe 2. bin toplumunda % 

20,89, Panaztepe Roma toplumunda % 14,76, Hakkari Erken Demir Çağ toplumunda 
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(Gözlük ve diğ., 2003) % 20,15, Norşuntepe Demir Çağ toplumunda % 66,6 

(Korkmaz, 1993), Arslantepe Geç Roma-Erken Bizans toplumunda % 50,52, Büyük-

Saray Eski Cezaevi  Bizans Dönemi % 57,2 oranında diş taşı gözlenmiştir.  

 

Anadolu 'da yaşamış diğer toplumlardaki diş taşı gözlenme değerleri cluster 

analizi ile değerlendirildiğinde; Küçükhöyük-Altıntepe, Panaztepe (Güleç, 1989)  - 

Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003), Salur-Karagündüz ve Resuloğlu (Atamtürk ve 

Duyar, 2009) - Arslantepe toplumları birbirleriyle yakın kümelenmiştir. Seyitömer 

insanlarının ise Sardis insanlarıyla yakın, Eski Cezaevi insanlarıyla uzak 

kümelendiği gözlenmiştir. 

 

Seyitömer bireylerine ait dişler diş taşı açısından değerlendirildiğinde, 

incelenen 416 daimi dişte diş taşı oranının % 42,5 olduğu belirlenmiştir.  

 

Erişkin bireylerde diş taşı yoğunluğu alt ve üst dişlerinde önemli bir farklılık 

göstermemektedir. Seyitömer bireylerinde, diş taşının hem üst hem de alt çenede diş 

taşı yoğunluğunun en fazla olduğu dişler sırasıyla ikinci kesici, birinci kesici ve 

birinci molar dişlerdir.  Bu dişlerde diş taşının fazla olması dişlerin tükürük bezi 

ağızlarına yakın olmasıyla açıklanabilir.  

 

 b.  Alveol Kaybı  

 

Periodontal hastalıklar içinde değerlendirilen alveol kemik kayıpları, alveol 

bölgenin yanı sıra, dişleri ve genellikle diş etlerini etkilemektedir (Clarke, 1990).   
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  Seyitömer Höyüğünde alveol kaybı lezyonu çene bazında değerlendirilmiş ve 

incelenen 53 çeneden 29 unda (%54,7)  alveol kaybı olduğu gözlenmiştir. Alveol 

kaybının cinsiyetlere göre dağılımlarına bakıldığında, oranın kadınlarda %70, 

erkeklerde ise % 45,4 olduğu belirlenmiştir. Maxillar kesici dişler %13, mandibular 

köpek dişler %18 ile alveol kaybının en yüksek derecede (3)  olduğu dişler olarak 

belirlenmiştir.  

 

Alveol kaybının meydana gelmesinde özellikle yoğun diş taşı birikiminin ve 

ağız hijyeninin önemli yer tuttuğu bilinmektedir. 

 

 Seyitömer insanlarında gözlenen % 42,5 oranındaki diş taşı oranının, % 54,7 

oranındaki alveol kaybını etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca düşük sosyo ekonomik 

yapı ve kötü ağız hijyeni de bu yüksek oranda etkisinin olması muhtemeldir.   

 

Seyitömer höyük toplumunu periodontal diş hastalıkları açısından, hem 

çağdaşı hem de aynı bölgedeki Çavlum, Ağızören ve Küçükhöyük toplumlarıyla 

karşılaştırdığımızda, Ağızören toplumunda 62 diş incelenmiş ve 11 dişte 1 ölçeğinde 

diş taşı gelişimi saptanmıştır (% 17,7). Çavlum toplumunda, toplam 803 diş, diş taşı 

açısından incelenmiş, bu dişlerin  % 1,4 `ünde az derecede % 0,1`inde orta derecede 

bu lezyona rastlanmıştır. Küçük höyük erişkinlerine ait 254 diş, diş taşı açısından 

incelenmiştir. Sadece dört bireyde hafif derecede tartar oluşumuna rastlanmıştır. 

Küçükhöyük toplumunda 10 kadın 9 erkek olmak üzere 19 birey periodontal 
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hastalıklar açısından incelenmiştir. Populasyon genelinde bu patoloji % 57,9 

oranında bulunmuştur. 

 

Seyitömer insanlarında diş taşı ve alveol kaybı çağdaşı diğer Tunç dönem 

Anadolu toplumlarıyla karşılaştırıldığında, bu toplumlardan daha düşük değerlere 

sahip olduğu görülmektedir. Resuloğlu topluluğunda alveol kemik kaybı  oranı % 

97,31 ve diş taşı oranı % 79,77 değerleri ile hayli yüksek görülmektedir (Atamtürk 

ve Duyar, 2009). Seyitömer toplumdaki diş taşı oranı, % 25 değeri belirlenen Salur 

toplumu (Gözlük Kırmızıoğlu ve diğ, 2010) toplumu değerlerinden de yüksektir 

(Grafik 24).  

 

Anadolu'da yaşamış toplumlarda gözlenen alveol kaybı oranlarının cluster 

analizi yapıldığında; Kyzikos-Kelenderis (Çırak, 2009), Sardis-Adramytteion (Duyar 

ve Atamtürk, 2006) ve Küçükhöyük-Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003)  toplumlarının 

yakın, Çayönü (Özbek,1988) - Altıntepe toplumlarının uzak kümelendiği 

gözlenmiştir. Seyitömer insanları ise Karagündüz insanlarıyla yakın kümelenmiştir. 
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Grafik 25: Anadolu’da yaşamış toplumlarda gözlenen diş taşı oranlarının 

cluster analizi 

 

Seyitömer insanlarında diş taşı ve alveol kaybı çağdaşı diğer Tunç dönem 

Anadolu toplumlarıyla karşılaştırıldığında, bu toplumlardan daha yüksek 

değerlerdedir. Bu sonucun yetersiz ağız hijyeninden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

 

4. Hypoplasia   

 Seyitömer topluluğunda daimi dişlerdeki hypoplasia oranları her bir diş 

grubu için farklı sonuçlar vermiştir. Bu da toplum bireylerinin daimi dişlerin 

gelişme dönemindeki farklı yaşlarda yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya 
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kaldıklarını düşündürmektedir. Toplam 416 daimi diş değerlendirmeye alınmış ve  

% 21,1 oranında hypoplasia gözlenmiştir.  

 

 Seyitömer höyük toplumunu hypoplasia (% 21,1) açısından, hem çağdaşı ve 

aynı bölgede olan Çavlum, Ağızören ve Küçükhöyük toplumlarla 

karşılaştırıldığında, hypoplasia değerinin Ağızören toplumunda % 27,4, Çavlum 

toplumunda % 19,6 ve Küçükhöyük toplumunda % 13,79 olduğu ve bu oranların 

Seyitömer toplundaki hypoplasia oranından çok farklı olmadığı belirlenmiştir.  

 

Seyitömer insanlarında hypoplasia, çağdaşı diğer Tunç dönem Anadolu 

toplumlarıyla karşılaştırıldığında, hypoplasia oranının Resuloğlu topluluğunda % 

27,23 (Atamtürk ve Duyar, 2009), Salur toplumundakine % 22,92 yakın değerlerde 

olduğu belirlenmiştir. 

 

 Hypoplasia gözlenme oranlarının Anadolu toplumlarında görülme sıklığı 

cluster analizi ile değerlendirildiğinde; Kyzikos-Sardis ve Norşuntepe (Korkmaz, 

1993) - Eskicezaevi toplumlarının (Erdal, 2003-a) yakın, Kyzikos - Norşuntepe 

(Korkmaz, 1993) toplumlarının uzak kümelendiği görülmüştür. Seyitömer toplumu 

ise Tepecik (Sevim, 1993) ve Panaztepe (Güleç, 1989) toplumlarıyla yakın 

kümelenmiştir. 

Seyitömer toplumu bireylerinde gözlenen hypolasia oranlarının çağdaşı diğer 

toplumlardaki değerlerle uyumlu olması, her ne kadar bu toplum et ağırlıklı 

besleniyor olsa da yaşam koşulları nedeniyle farklı dönemlerde yetersiz beslenme 
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problemiyle karşılaşmış olduklarını düşündürmektedir. Özellikle kireçlenmesi 

doğumdan sonra 3 - 4 ay olan üst kesici (% 33,3) ve 4 - 5 ay olan alt köpek dişlerinde 

(% 41,6) oranlarında görülen hypoplasia bu bulgumuzu doğrulamaktadır.  

 

5. Ölüm öncesi Diş Kayıpları 

Seyitömer toplumuna ait toplam 711 adet diş soketi incelenmiştir. 

Değerlendirmeye alınan bu soketlerin 30'unda % 4,21 inde ölüm öncesi diş kaybı 

gözlenmiştir. 

Seyitömer höyük toplumunu antemortem diş kayıpları açısından, hem çağdaşı 

hem de aynı bölgedeki toplumlarla karşılaşıldığında bu değerin Çavlum toplumunda 

% 4,4, Ağızören toplumunda % 7,6 olduğu, sadece çağdaşı olan Resuloğlu 

toplumunda % 27 (Atamtürk ve Duyar, 2009), Salur toplumunda ise % 7,69 olduğu 

görülmüştür.  

 

Antemortem diş kayıplarına Seyitömer toplumunda beklenildiği üzere büyük 

azılar, özellikle de birinci büyük azılar en fazla kaybedilen diş konumundadır. En 

çok % 30 oranla birinci daimi büyük azı dişlerde; % 6,6 oranla en az köpek dişler ve 

birinci kesici dişlerde karşılaşılmıştır. İkinci küçük azı dişlerde bu kayıplar % 16,6 ve 

üçüncü daimi, ikinci daimi büyük azı ve birinci küçük azı dişlerde % 13,3 oranda 

görülmüştür. 

 

Anadolu toplumlarında gözlenmiş ölüm öncesi diş kayıp oranları cluster 

analizi ile değerlendirildiğinde, İznik-Karagündüz, Hakkari (Gözlük ve diğ., 2003) -

Tepecik (Sevim,1993) ve Panaztepe (Güleç, 1989) - Eskicezaevi toplumlarının 
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(Erdal, 2003-a) yakın, Çayönü (Özbek, 1988) - Kelenderis (Çırak, 2009) 

toplumlarının uzak kümelendiği görülmüştür. Seyitömer toplumu ise Resuloğlu 

(Atamtürk ve Duyar, 2009) toplumuyla yakın kümelenmiştir. 

 

6. Apse 

  Seyitömer toplumunda diş apsesi oranı % 3,12 olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen bu apsenin diş çürüklerinden çok, dişlerde oluşan aşırı aşınma sonucunda 

oluştuğu düşünülmektedir. Bu oran, Çavlum toplumunda % 2,1 (Sevim ve diğ, 

2004),  Resuloğlu toplumunda (Atamtürk ve Duyar, 2009) ise % 2,34 olarak 

belirlenmiştir.  

  

 Anadolu toplumlarında apse görülme oranları cluster testi ile 

değerlendirildiğinde, Aşıklıhöyük (Özbek, 1992) - Norşuntepe (Korkmaz, 1993) ve 

Resuloğlu (Atamtürk ve Duyar, 2009) - Kelenderis (Çırak, 2009) toplumları birbirine 

yakın, Çayönü (Özbek,1988) - Norşuntepe (Korkmaz, 1993) toplumları birbirine 

uzak kümelenmiştir. Seyitömer toplumunun ise İznik toplumu ile yakın kümelendiği 

gözlenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacını: Kütahya Seyitömer Höyükte 2006–2010 yılları 

arasında yürütülen kazılardan çıkarılan ve Orta Tunç döneme tarihlendirilen 64 

iskeletin morfolojik, patolojik ve paleodemografik yapılarınının belirlenmesi, bu 

toplumun diğer Anadolu toplumları ile benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması 

oluşturmaktadır. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

 

1. Populasyonu meydana getiren 64 bireyin beşi bebek, 13’ü çocuk, 15’i kadın, 

29'u erkektir. İki birey tanımlanamadı. Populasyonun % 28,12’ini bebek ve 

çocuklar, % 45,3’ini erkekler, %23,43’ünü kadınlar ve %3,12’sini de 

tanımlanamayanlar oluşturmaktadır.   

 

2. Seyitömer toplumunun % 71,88'ini oluşturan erişkinlerin ortalama yaşam 

uzunluğu 27,15 yıldır.  Bu toplumda, kadınlarda 23,33 olan yaşam uzunluğu,  

erkeklerde 29,13 olan yaşam uzunluğundan biraz daha geridedir.  

 

3. Populasyonun % 26,41 inin 15 yaşına gelmeden öldüğü tespit edilmiştir. Bu 

durumun da o dönemde bölgedeki deprem ve sonucunda çıkan yangından 

kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 

 

4. Seyitömer toplumu bireylerine ait kafatası ölçüleri ve bu ölçüler 

doğrultusunda hesaplanan endis değerlerinin erkeklerde daha yüksek olduğu; 
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ancak mevcut olan cinsiyetler arasındaki farklılıkların anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir.  

 

5. Seyitömer toplumunda kadınların mesocranial, erkeklerinin ise 

hyperdolichocranial kafa yapısına sahip oldukları görülmüştür. 

 

6. Seyitömer toplumu erişkin bireylerine ait vücut kemiklerinden alınan 

ölçülerin büyük çoğunluğu erkeklerde daha yüksek değerler vermiştir. Femur 

plastric endis, humerus kütlevilik endisi ve clavicula-humeral endis 

değerlerinde cinsiyetler arası anlamlı fark gözlenmiş iken, diğer endis 

değerleri arasında farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. 

 

7. Seyitömer toplumunun boy uzunluklarına bakıldığında, kadınların ortalama 

153,65 cm, erkeklerin ortalama 163,33 cm boy uzunluğuna sahip olduğu, bu 

değerlerle erkekler orta, kadınlar orta altı kategorisinde yer alması gerektiği 

anlaşılmaktadır. Seyitömer toplumu, aynı bölgedeki çağdaşı toplumlara yakın 

boy değerleri göstermektedir. 

 

8. Seyitömer topluluğunu oluşturan bireylerin çoğunluğunun Narin Akdeniz 

kafa morfolojisi gösterdiği, ancak tamamen homojen bir toplum olmadığı  

tespit edilmiştir. Aynı bölgedeki çağdaşı Çavlum ve Küçükhöyük 

toplumlarıyla benzer bir yapı gösterdiği anlaşılmıştır. 
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9. Seyitömer toplumunda, çoğunu orta erişkin bireylerin oluşturduğu 24 bireyde 

(% 37,5 inde) paleopatolojik bulgu saptanmıştır. Bunlar: Travma (% 8,77), 

spina bifida (% 33,3),  cribra orbitalia (% 16,6) ve porotic hyperostosis (% 

12,28), enfeksiyon (% 10,52),  osteofit (% 8,24) ve schmorl nodülleridir (% 

9,27). 

10. Seyitömer toplumuna ait incelenen toplam 622 dişin 546’sı daimi, 76’sı ise 

süt dişidir. Daimi dişlerin 130’u çocuk, 416'sı ise erişkin bireylere aittir. Bu 

insanlara ait çene ve dişler, cinsiyet faktörü de göz önünde tutularak 

paleopatolojik açıdan değerlendirildiğinde: Diş çürüğü (% 9,17), diş aşınması 

(% 83,4), hypoplasia (% 21,1), diştaşı (% 42,5), antemortem (ölüm öncesi) 

diş kaybı (% 4,21), alveol kaybı (% 54,7) ve apse (% 3,12) gibi lezyonlar 

belirlenmiştir.   

 

  Bu çalışma sonucunda Seyitömer insanlarının Antropolojik yapısı 

ortaya konulmuştur. Seyitömer toplumuna ait morfolojik, demografik ve 

patolojik bulgular çağdaşı ve aynı bölgede yaşamış olan toplumlarla 

karşılaştırıldığında beklentiler doğrultusunda bulgular elde edilmiştir. Yapılan 

cluster analizleri ışığında da ilgili topluma ait hem demografik, hem patolojik,  

hem de morfometrik değerlerin çağdaşı ve bölgedeki diğer Anadolu 

toplumlarına benzer değerler gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışmanın verileri 

bundan sonra yapılacak paleoantropolojik çalışmalara karşılaştırma materyali ve 

kaynak olabilek niteliktedir. 
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SUMMARY 

The purpose of thessis is to introduce the morphological, pathological and 

paleodemographical characteristics of 64 skeletons found in Kütahya Seyitömer 

Tumulus between 2006 - 2010 excavation periods, and to compare the similarities 

and differences of the skeletons with other Anatolian societies. The findings of the 

study are as followings: 

 

1) The people in our population consists of 5 infants and 13 children. The rate of 

this group throughout the population is % 28,12. 46 adults include 15 females 

and 29 males. While the rate of the males throughout the population is % 

45,31,the rate of the females is % 23,43. Two persons whose gender are not 

identified constitutes  % 3,12 of population. 

 

2) The evaluation made by considering only adults constituting % 71,88 of 

Seyitömer society shows that the average life expectancy is 27.15 years. It is 

seen that the avarage age of females is 23,33,  whereas those of males is 

29,13 which is a bit longer in males. 

 

3) It isshown that % 26,41 of the people in the population died before at the age 

of 15. The reasons of these death may be due to the fire and the earthquake in 

the area at that time. 
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4) It isdemonstrated that skull measures of the people in Seyitömer population 

and endis values calculated from these measures are higher in males, but the 

difference between males and females is not significant. 

 

5) The results presented that female skulls in Seyitömer population resemble to 

mesocranial skull structure, male skulls, however, resemble to 

hyperdolichocranial skull structure. 

 

6) The measures taken from the adults’ body bones in Seyitömer population 

showed that males have higher values than females. The significant values 

have been seen between males and females for femur plastric endis, humerus 

robustness endis ve clavicula-humeral endis. However, the values for other 

endis do not show any significant differences. 

 

7) When the height of Seyitömer society is examined, it is seen that the average 

height of females (153,65 cm) is shorter than those of males (163,33). Males 

have middle height, whereas females have lower-middle height. It is seen that 

people in Seyitömer society have similar height with thosewho live in other 

societies at the same area. 

 

8) Most of the people in Seyitömer population have Mediterranean type of skull 

morphologically. Similarly, people who live at the same area in Çavlum and 

Küçükhöyük societies have Mediterranean type of skull. 
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9) Paleopathological lesions have been seen in 24 people who are largely at the 

middle age. Thus, % 37,5 of Seyitömer society has the paleopathological 

lesions. These pathological lesions include traumas (% 8,77), spina bifida one 

of the congenital anomalias (% 33,3), cribra orbitalia (% 16,6) and porotic 

hyperostosis (% 12,28), signs of anemia, infection (% 10,52) and osteofit (% 

8,24) and schmorl nodules (% 9,27), signs of vertebral degeneratif joint 

disease. 

 

10) 622 teeth blonging to Seyitömer have been analysed. 546 of them are 

permanent teeth and 76 of them are deciduous teeth. 130 of permanent teeth 

resemble to children, 416 of permanent teeth resemble to adults. Jaws and 

teeth were palopathologically analysed seperately for males and females. It is 

observed that there are various lesions such as tooth cavity (% 9,17), tooth 

corrosion (% 83,4), hypoplasia (% 21,1), calculus (% 42,5), antemortem teeth 

loss (% 4,21), alveolous loss (% 54,7) and abscess (% 3,12). 

 As a result of the thesis, anthropological structure of people in Seyitömer is 

introduced. Morphological, demographical and pathological findings are compared 

with the populations living in the same area at this time and living in the same area in 

the past. Findings are same as our expectation. In light of the cluster analyses, we 

found that the values of the demographical, pathological and morphometrical 

analyses are the similar with the values of the analyses done in the other Anatolian 

populations in the same area. The datas of the thesis can be used as a source and a 

comparison material for future paleoanthropological studies. 
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EKLER 

Ek 1: İskelet Ölçüm Formu 

 1.1. Cranium Ölçüleri 
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 1.2. Postcranium Ölçüleri 
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Ek 2: Kafatası Varyasyonları ( Metrik Olmayan Özellikleri) Formu  
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Ek 3: Vücut Varyasyonları ( Metrik Olmayan Özellikleri) Formu 
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