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Özet
øskelet buluntularÕnÕn kimliklendirme amaçlÕ analiz edilmesi ve üzerinde adli
osteoloji tekniklerinin tatbik edilmesi Adli Antropolojinin temel çalÕúma alanÕnÕ
oluúturmaktadÕr. Adli antropolog bu çalÕúmayÕ farklÕ disiplinlere ait uzmanlar ile
iúbirli÷i içerisinde yapar. Bu araútÕrmada, Muú ilinden adli vaka kapsamÕnda
laboratuarÕmÕza gönderilen iskelet buluntularÕ analiz edilmiútir. Bu kapsamda,
iskelet buluntularÕnÕn biyolojik profili (yaú, cinsiyet ve boy tahmini), birey sayÕsÕ
belirlenmiú ve travma analizi yapÕlmÕútÕr. Bununla birlikte, farklÕ disiplinlerin bir
araya gelmesi suretiyle multidisipliner bir çalÕúma yürütülmüú ve bütünsel bir
inceleme yapÕlmÕútÕr. Adli bir vakaya ait yürütülen soruúturmada, adli antropolojik
bir inceleme yapÕlmasÕnÕn yanÕnda bütünsel bir inceleme yapÕlmasÕnÕn ve
multidisipliner bir çalÕúma ekibinin kurulmasÕnÕn yürütülen soruúturmanÕn
sonuçlandÕrÕlmasÕ ve aydÕnlatÕlmasÕ açÕsÕndan çok önem arz etti÷i sonucuna
ulaúÕlmÕútÕr.
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Holistic

Approach

in

Forensic

Anthropological

Examinations:

A

Multidisciplinary Study
Abstract
Analysis and application of the forensic osteological techniques on the skeletal
remains for identification purposes constitute the basic field of forensic
anthropology. A Forensic anthropologist collaborates with other experts from
different disciplines.
In this study, skeletal remains, which were sent to our laboratory as forensic
case, were anthropologically analyzed. In this context, biological profile (age, sex
and stature) numbers of individuals of the skeletal remains were determined and
trauma analysis was performed. Furthermore, multidisciplinary study was done and
holistic examination was done through aggregation of different disciplines.
In terms of eventuation and clarification of the forensic investigation, it was
tried to emphasize that it has importance to establish a multidisciplinary team in
addition to perform forensic anthropological examinations.
Keywords: Forensic Anthropology, Holistic Approach, Skeletal Identification,
Trauma

Giriú
Adli bir vakaya ait yürütülen soruúturmanÕn seyrini etkileyecek ve hatta
aydÕnlatÕlmasÕnda etkili rol oynayacak sorularÕn cevaplandÕrÕlmasÕ genellikle
bir bilim dalÕnÕn yapaca÷Õ inceleme ve analizler ile de÷il daha çok
multidisipliner bir çalÕúmanÕn yürütülmesi ile olabilmektedir.
Adli antropolojik vakalarda da aynÕ durum söz konusudur. Adli
Antropoloji, kimliklendirme amaçlÕ antropolojik yöntemlerin uygulanmasÕ
olarak tanÕmlanmaktadÕr. Adli Antropoloji (Bass, 1995; Schultz, Wheeler &
Williams, 2011; Ubelaker, 2008) bilim dalÕnda çalÕúan adli antropologlar
inceleme konusu kemik bulgularÕnÕn biyolojik profilinin çÕkarÕlmasÕnÕn
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yanÕnda (yaú, cinsiyet ve boy tayini) herhangi bir travmaya maruz kalÕp
kalmadÕ÷Õ, sa÷lÕk sorunu olup da kemi÷e yansÕyan herhangi bir patoloji olup
olmadÕ÷Õ ile yaúam stilinin ya da iúinin niteli÷i hakkÕnda tespitlerde bulunur
(Adams, 2009; White, Black, & Folkens 2011; Klepinger, 2006; Pickering &
Bachman, 2009). AyrÕca adli antropolog elindeki verilere göre bazen bu
ölümün adli vaka olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit edebilece÷i gibi bazen de kesin bir
sonuca varabilmesi için destekleyici bilgi ve tespitlere ihtiyaç duyar.
FarklÕ disiplinlerin bir konu üzerinde yaptÕ÷Õ araútÕrma neticesinde elde
edilecek verilerin bir araya getirilmesi suretiyle destekleyici bilgi ve
tespitlere ulaúÕlmasÕna ve yapÕlan bu inceleme úekline bütünsel inceleme
denilmektedir. Bütünsel yaklaúÕm ile her bir ipucunun bir araya getirilmesi
sayesinde elde edilecek her bir veri çok büyük önem arz etmektedir.
Bu çalÕúmada, Muú ilinde bulunan iskelet buluntularÕ üzerinde
antropolojik incelemenin yanÕnda ilgili ve yardÕmcÕ olabilecek di÷er
disiplinlere ait yöntem ve tekniklerin de dahil edilerek bütünsel yaklaúÕm
çerçevesinde yapÕlan bir incelemeye yer verilmiútir. Adli arkeoloji, olay yeri
inceleme ve suç soruúturma yöntemlerinin de içinde yer alaca÷Õ bütünsel
inceleme ile öncelikle iskelet buluntularÕnÕn biyolojik profili (yaú, cinsiyet ve
boy tahmini) ve birey sayÕsÕ belirlenmiú, bununla birlikte travma analizi
yapÕlmÕú ve sonrasÕnda ise söz konusu iskelet buluntularÕnÕn adli bir vaka
olup olmadÕ÷Õ ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Materyal ve Metot:
Materyal
Muú ilinde 2012 yÕlÕnda yürütülen alt yapÕ çalÕúmalarÕ kapsamÕnda
açÕlan çukur içerisinde bulunan de÷iúik boydaki 150 adet kemik ve kemik
parçasÕ adli vaka kapsamÕna alÕnmÕútÕr. Bahse konu kemiklerin 3 adedinin
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kraniyel, 146 adedinin post-kraniyel olmak üzere insana ait oldu÷u, bir
tanesinin ise insana ait olmayan kemik parçasÕ oldu÷u tespit edilmiútir.
AyrÕca, çok sayÕda diúin antemortem veya post-mortem kayÕp oldu÷u,
bununla birlikte alt ve üst ekstremite kemiklerinde travmalar mevcut oldu÷u
gözlenmiútir.
Metot
Söz konusu kemik ve kemik parçalarÕ, antropolojik analizinin yapÕlmasÕ
ve adli bir vaka olup olmadÕ÷ÕnÕn de÷erlendirilmesi amacÕyla Kriminal Polis
LaboratuvarÕ

Müdürlü÷ü,

Antropolojik

ønceleme

LaboratuvarÕna

gönderilmiútir. Söz konusu bulgularÕn olay yerinde toplanmasÕ ve
paketlenmesi esnasÕnda herhangi bir kodlama ve tasnif iúlemi yapÕlmamÕú,
karÕúÕk bir úekilde ve anatomik pozisyonlarÕ bozulmuú olarak laboratuvara
gönderilmiútir.
Kemik ve kemik parçalarÕ üzerinde öncelikle tek tek antropolojik
incelemeler yürütülmüú, sonrasÕnda olay yeri inceleme raporlarÕ, krokiler,
foto÷raflar, iskelet buluntusunun çÕkarÕldÕ÷Õ yere ait özellikler (gömü tipi,
mezar úekli, derinli÷i vb.) birlikte de÷erlendirilerek bütünsel analiz
yapÕlmÕútÕr.
Kemikler üzerinde yürütülen antropolojik incelemeler;
Ƈ Tür Tayini (ønsan mÕ de÷il mi?),
Ƈ Birey SayÕsÕ Belirleme,
Ƈ Antropolojik Profil Belirleme (Yaú, Cinsiyet ve Boy Tahmini),
Ƈ Travma Analizi olmuútur.
Söz konusu bulgularÕn insana ait olup olmadÕklarÕnÕn tespitine yönelik
olarak uygulanan yöntemler; kemi÷in kütlesi, spongiosa yapÕsÕ, korteks
kalÕnlÕ÷Õ ve karúÕlaútÕrmalÕ osteoloji yönteminin kullanÕlmasÕ ile yürütülen
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morfolojik karúÕlaútÕrmadÕr (Adams & Crabtree, 2008; France, 2009;
Klepinger, 2006; Thomas, 2003). Birey sayÕsÕnÕn belirlenmesi ise kemiklerin
sayÕlarÕ ile morfolojik ve morfometrik özellikleri incelenerek yapÕlmÕútÕr.
Yaú tayinine yönelik olarak ise çocukluk, genç, eriúkin ve eriúkin yaú
dönemlerine uygun olarak kemikleúme merkezlerine göre yaúlandÕrma
(Bass, 1995; Schuer & Black, 2000), epifizyal yaúlandÕrma (WEA,1980:517549), dental geliúim ve aúÕnma dereceleri (Ubelaker, 2008; Brothwell, 1981),
symphysis pubis (Brothwell, 1981; Todd, 1920; Brooks, 1955:567-597;
Brooks, 1990:227-238), facies aurikularis (Lovejoy et.al., 1985:15-28),
sutural yaúlandÕrma (WEA, 1980:517-549; Meindl & Lovejoy,1985),
klavikuladan yaúlandÕrma, kompleks yaúlandÕrma ve uzun kemiklerin
maksimum uzunluklarÕnÕn hesaplanmasÕ ile yapÕlmÕútÕr (Bass, 1995; Olver,
1969; Smith & Buschang, 2004:648-657).
Cinsiyet Tayinine yönelik incelemeler ise pelvis iskeletinin ve
kafatasÕnÕn osteolojik ve morfolojik özellikleri ve uzun kemiklerin
uzunluklarÕnÕn hesaplanmasÕ ile yapÕlmÕútÕr.
Kemik buluntularÕnÕn antropolojik profili belirlendikten sonra kemikler
üzerinde travma analizi yapÕlmÕú ve tespit edilen travmalarÕn ante-mortem,
peri-mortem

ve

post-mortem

olup

olmadÕklarÕ

belirlenmiútir.

Bu

incelemeler; iskelet morfolojisi üzerinde yürütülen makroskopik ve
antroposkopik incelemelerdir (Kimmerle & Baraybar, 2008).
Bulgular
Bulgular üzerinde yaptÕ÷ÕmÕz ilk görsel incelemede, bulgularÕn muhtelif
yüzeylerinin toprak ile kaplÕ oldu÷u ve üzerlerinde kÕrÕklarÕn bulundu÷u
gözlendi. Kemiklerin üzerlerindeki toprak tabaka antropolojik incelemelere
baúlamadan önce tarafÕmÕzca temizlenmiútir.
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Temizleme iúleminden sonra bulgular inceleme öncesinde kayÕt altÕna
alÕnmÕú ve 1-150 arasÕ rakamlarla numaralandÕrÕlmÕútÕr. NumaralandÕrarak
kodlama çalÕúmasÕndan sonra tasnif etme aúamasÕna gelinmiútir. Bu
çalÕúmanÕn neticesinde numaralandÕrÕlan bulgularÕn hangi kemi÷in parçalarÕ
oldu÷u belirlenmiú ve anatomik pozisyonlarÕ ile morfolojik özellikleri
dikkate alÕnarak birleútirilmiútir (Tablo 1).
Tablo 1. Kemik bulgularÕnÕn tasnifini gösterir tablo.

Bulgu No
2-3
8-9
11-12-13
25-26-27
32-33
34-35
43-44
45-46
49-50
65-66
70-71
75,76,77
80-81

KEMøK BULGULARININ TASNøFø
Kemik
Mandibula
Sa÷ Humerus
Sternum
Thoracal Vertebra
Thoracal Vertebra
Thoracal Vertebra
Sa÷ Ulna
Sa÷ Radius
Sol Coxae
Sol Metacarpal
Sa÷ Femur
Sa÷ Fibula
Sol Fibula

Tür ve Birey SayÕsÕ Tayini
KarúÕlaútÕrmalÕ Osteolojiye dayalÕ olarak, söz konusu buluntular
üzerinde Antroposkobik - Morfolojik yöntemler kullanÕlarak tür tayinine
(insan olup/olmadÕ÷Õ) yönelik yapÕlan incelemeler sonucunda, 1-149 arasÕ
rakamlarÕ ile numaralandÕrÕlan kemiklerin insana ait oldu÷u, 150 rakamÕ ile
numaralandÕrÕlan kemi÷in ise küçük ruminant sÕnÕfÕna giren bir hayvana ait
oldu÷u (Resim 1) tespit edilmiútir.

ADLø ANTROPOLOJøK øNCELEMELERDE “BÜTÜNSEL YAKLAùIM”

49

Resim 1: TarafÕmÕzca 150 rakamÕ ile numaralandÕrÕlan kemik buluntusu.

ønsana ait oldu÷u tespit edilen buluntulardan birey sayÕsÕnÕn
belirlenmesi yönünde yürütülen çalÕúmalar (Çölo÷lu ve øúcan, 1998:910) neticesinde söz konusu buluntularÕn bir bireye ait oldu÷u
belirlenmiútir.
Cinsiyet Tayini
Bireyin cinsiyetinin belirlenmesine yönelik olarak yapÕlan
antropolojik incelemeler sonucunda;
Ƈ 1 rakamÕ ile numaralandÕrdÕ÷ÕmÕz kafatasÕnÕn arcus zygomaticus
(resim 2), glabella (resim 3), procesus mastoideus (resim 2), orbital
form, frontal kemi÷in e÷imi (resim 3) ve protuberentia occipitalis
externa’nÕn (resim 4) ostolojik özellikleri (Acsadi & Nemeskeri,
1970),
Ƈ 47,49 rakamÕ ile numaralandÕrdÕ÷ÕmÕz pelvisin genel yapÕsÕ,
formu ile sub-pubik açÕ ve sciatic notch’Õn (resim 5) osteolojik
özellikleri (Bass,1995),
Ƈ 10,41,43 ve 44 rakamÕ ile numaralandÕrÕlan uzun kemiklerin
maksimum uzunluk de÷erleri (Holman & Bennett, 1991:421-426)
(Tablo 2),
itibari ile erkek cinsiyetine ait oldu÷u kanaatine varÕlmÕútÕr.
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Tablo 2: Radius, ulna ve humerus kemiklerinin uzunluk ölçümlerini gösterir tablo.
Maksimum Uzunluk
(mm)
Ulna

Erkek

KadÕn

ønceleme konusu bulgular

276±12mm

238±12mm

274mm

Radius

243±11mm

220±11mm

242mm

Humerus

326±18mm

300±15mm

318mm

Resim 2: a; arcus zygomaticus,
b; procesus mastoideus

Resim 3: a; frontal kemi÷in e÷imi,
b; glabella

Resim 4: protuberentia
occipitalis externa

Resim 5: sciatic notch
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Yaú Tayini
Bireyin yaúÕnÕn belirlenmesi amacÕyla bulgularÕn yapÕsÕ ve bireyin
geliúimine uygun olarak; kemikleúme merkezlerine göre yaúlandÕrma,
epifizyal yaúlandÕrma, dental geliúim ve aúÕnma derecelerine göre
yaúlandÕrma, sütural yaúlandÕrma, klavikuladan yaúlandÕrma yapÕlmÕútÕr.
Buna göre;
ƇBireyin sol maksilla kemi÷i üzerinde I1, M1, sa÷ maksilla kemi÷i
üzerinde I1, PM1, PM2, M1, sol mandibula kemi÷i üzerinde I1, sa÷ mandibula
kemi÷i üzerinde I1, M2 diúlerinin ante-mortem dönemde kayÕp oldu÷u
belirlenmiútir.
Sa÷ maksilla kemi÷i üzerinde ( I2, C), sol maksilla kemi÷i üzerinde ( I2,
C,PM1, PM2, M2) (Resim 6), ve sa÷ mandibula kemi÷i üzerinde (C, PM1,
PM2, M1), sol mandibula kemi÷i üzerinde ( I2, C, PM1, PM2, M1), diúlerinin
atrisyon/aúÕnma

derecelerini

(Lovejoy,

vd.,

1985)’a

göre

de÷erlendirdi÷imizde bireyin eriúkin/(45-55) yaú aralÕ÷Õna ait oldu÷u,
Sa÷ (M1) diúinin atrisyon/aúÕnma derecesini (Brothwell, 1981)’e göre
de÷erlendirdi÷imizde bireyin eriúkin/45+ yaú aralÕ÷Õna ait oldu÷u,
Belirlenmiútir.
Ancak, bireye ait çok sayÕda diúin ante-mortem ve post-mortem
dönemde kayÕp olmasÕ diú aúÕnma derecelerini dikkate alarak yapÕlan yaú
tayini çalÕúmalarÕnÕ olumsuz yönde etkileúmiútir.
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Resim 6: Maksilla kemi÷ine ait diúlerde atrisyon/aúÕnma durumu.

ƇBireye ait kafatasÕ üzerinde Ecto kraniyel suturlarÕn kapanma
dereceleri (Resim 7) (Meindl & Lovejoy, 1985:57-66) analiz edildi÷inde;
Ecto kraniyel Lateral-Anterior sutur kapanmalarÕ yönünden bireyin
eriúkin/52±12 yaú aralÕ÷Õna ait oldu÷u,
Ecto kraniyel Kafa Kubbesi sutur kapanmalarÕ yönünden bireyin
eriúkin/45±12 yaú aralÕ÷Õna ait oldu÷u,
Maxillar palatin sutur kapanma yönünden (Mann et.al., 1991:781-791)
bireyin eriúkin/40+ yaú aralÕ÷Õna ait oldu÷u,
belirlenmiútir.
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Resim 7: KafatasÕna ait Ecto kraniyel suturlarÕn kapanma durumlarÕ.

ƇSöz konusu kemiklerin epifiz kaynaúmalarÕ yönünden incelemeleri
yapÕlmÕú (Tablo 2), klavikula kemi÷inin (sternal uç) epifiz kapanmasÕnÕ
tamamladÕ÷Õ görülmüútür. ønceleme konusu iskelette klavikula kemi÷inin
sternal uç epifiz kapanmasÕ bireyin 30 yaúÕnÕn üzerinde oldu÷unu
göstermektedir (Resim 8).
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Tablo 2: øskelete ait epifiz kapanma durumlarÕ (¥ iúareti kapanmanÕn tamamlandÕ÷Õ
anlamÕna gelmektedir).
Kemik

Kapanma

Humerus ; Proksimal /Distal

¥

Radius ; Proksimal /Distal

¥

Ulna; Proksimal /Distal

¥

Femur; Proksimal /Distal

¥

Tibia; Proksimal /Distal

¥

Kalkaneus

¥

Klavikula (sternal uç)

¥

Skapulaakramiyon

¥

Cristailiaca

¥

1. metakarpal/metatarsal

¥

2. metakarpal/metatarsal

¥

3. metakarpal/metatarsal

¥

Resim 8: Klavicula kemi÷inin sternal uç epifiz kapanma durumu.

ƇPelvis iskeletinde simfisis (symphysis) pubis ve aurikular yüzeylerinin
ileri derecede deforme olmasÕndan dolayÕ bu bölgelerden yaú tayini çalÕúmasÕ
yapÕlamamÕútÕr.
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YukarÕda belirtilen yaú tayini kriterlerinden elde edilen sonuçlar birlikte
de÷erlendirildi÷inde söz konusu bireyin eriúkin 45-60 yaú aralÕ÷Õnda oldu÷u
sonucuna varÕlmÕútÕr.
Boy Uzunlu÷u Tayini
Sol femur ve sol tibia kemiklerinde patoloji oldu÷undan ve patolojik
durumlarÕn kemi÷in normal büyüme ve geliúimini olumsuz yönde
etkiledi÷inden

ve

yürütülen

çalÕúmalarda

hatalÕ

sonuçlara

neden

olabilece÷inden dolayÕ sol femur ve sol tibia çalÕúmaya dahil edilmemiútir.
Boy uzunlu÷unun belirlenmesi çalÕúmasÕna dahil edilen kemiklerin
maksimum uzunluk ölçüleri (Hrdlicka, 1939:3-12; Martin, 1928; Krogman,
1941)’e göre alÕnmÕútÕr (Tablo 3).
Tablo 3: Uzun kemiklerin maksimum uzunluk ölçüleri.
UZUN KEMøK ÖLÇÜLERø
Kemikler

Maksimum uzunluk
(mm)

Humerus

318

Radius

242

Ulna

264

Tibia

370

Fibula

368

Femur

-

Bireye ait uzun kemiklerin maksimum uzunluk de÷erlerine Sa÷Õr
(2000), Trotter & Gleser (1952:463-514) ve Pearson (1899:169-244)’Õn
geliútirdikleri regresyon formülleri uygulanmÕútÕr (Tablo 4). Formül
uygulanÕrken bireyin cinsiyeti göz önünde bulundurulmuútur.
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Tablo 4: Uzun kemiklerden hesaplanan boy regresyonlarÕ. (Erkek Cinsiyet)
BOY REGRESYON FORMÜLLERø
(Trotter ve Gleser, 1952)

(Sa÷Õr, 2000)

S=70.641+2,894.Humerus

S=70.45+3.08.Humerus±4.05

S=87.072+2.512.Humerus±4.60

S=78.664+2.378.Tibia

S=78.62+2.52.Tibia±3.37

S=83.329+2.338Tibia±3.89

S=85.925+3.271.Radius

S=79.01+3.78.Radius±4.32

S=95.403+3.152.Radius±4.62

S=69.788+2.769.H+0.195.R

S=74.05+3.70.Ulna±4.32

S=85.368+3.310.Ulna±4.52

S=71.78+2.68.Fibula±3.29

S=82.75+2.379.Fibula±3.58

S=69.30+1.94.Tib.+0.93.Humerus±3.26

S=70.923+1.760.Tib.+1.009.Hum±3.68

(Pearson, 1899)

Tablo 4’de belirtilen regressiyon formülleri kullanÕlarak yapÕlan
boy uzunlu÷u tahmini çalÕúmasÕnda söz konusu bireyin 167±5 cm
oldu÷u kanaatine varÕlmÕútÕr (Tablo 5).

Tablo 5: Bireyin uzun kemiklerden hesaplanan boy uzunlu÷u de÷erleri (cm).
Kemikler

(Pearson, 1899)

(Trotter ve Gleser, 1952)

Sa÷Õr (2000)

Humerus

162,67

168,40

166,96

Tibia

166,65

171,86

169,83

Radius

165,08

170,49

171,68

Ulna

-

171,73

172,75

Fibula

-

170,40

170,30

Hum+Rad

162,56

-

-

Tib+Hum

-

170,65

168,13
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Patoloji ve Travma Analizi
YaúÕ ve cinsiyeti belirlenen bireye ait kemik ve kemik parçasÕ
buluntularÕ üzerinde yürütülen di÷er bir inceleme konusu da patolojik ve
travmatik oluúumlardÕr.
Söz konusu kemikler üzerinde patolojik olgular gözlenmemiútir.
Ancak, ‘’73’’ rakamÕ ile numaralandÕrdÕ÷ÕmÕz sol femur kemi÷i ile ‘’79’’
rakamÕ ile numaralandÕrdÕ÷ÕmÕz sol tibia kemi÷i üzerinde travmatik lezyonlar
gözlenmiútir. Bu lezyonlar üzerinde yürütülen makroskopik incelemeler
neticesinde;
Sol femur kemi÷i üzerinde gözlenen lezyonun ante-mortem (ölüm
öncesi döneme ait ) kÕrÕk oldu÷u, kaput femorisin femur kemi÷inden ayrÕ
oldu÷u ve femur kemi÷inin ilgili yüzeyinin iyileúme dönemini tamamladÕ÷Õ
tespit edilmiútir (Resim9).

Resim 9: Sol femur kemi÷i üzerinde gözlenen patolojik olgu.
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Sol tibia kemi÷i üzerinde gözlenen lezyonun da ante-mortem (ölüm
öncesi döneme ait ) kÕrÕk oldu÷u ve kÕrÕ÷Õn oldu÷u lokasyonda inflamasyon
bulgularÕ görüldü÷ü ve iyileúme sürecini tamamladÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Ancak, iyileúmenin oldu÷u lokasyonda söz konusu kÕrÕ÷Õn yanlÕú kaynadÕ÷Õ
gözlenmiútir (Resim 9).
Bu lezyonlardan ve yanlÕú kaynamadan kaynaklanan hususun ise
bireyin yaúamÕ içerisindeki lokomosyon ve hareket kabiliyetini kÕsÕtladÕ÷Õ
de÷erlendirilmiútir.

Resim 9: Sol tibia kemi÷i üzerinde gözlenen patolojik olgu.

Genel De÷erlendirme
Bu çalÕúmada toplam 150 adet bulgu antropolojik açÕdan analiz
edilmiútir. øskelet buluntularÕ üzerinde yürütülen antroposkopik –
morfolojik yöntemler ile bireyin yaú aralÕ÷Õ, cinsiyeti, boy uzunlu÷u
belirlenmiú ve travma incelemeleri yapÕlmÕútÕr (Tablo 6). Bu
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do÷rultuda, söz konusu bulgularÕn bir bireye ait oldu÷u, söz konusu
bireyin 167 ±5 cm boy uzunlu÷unda ve 45-60 yaú aralÕ÷Õnda bir erkek
oldu÷u belirlenmiútir.
Tablo 6. Kriminal Polis LaboratuvarÕna gönderilen kemik buluntularÕnÕn tasnifi.

ønsan

Eriúkin (Erkek)

Hayvan

Tür/Cinsiyet/Yaú

Küçük Ruminant

Bulgu

Birey

SayÕsÕ

SayÕsÕ

149

1

Travma
2 (postmortem)
2 (antemortem)

TOPLAM

1
150

1

4

Söz konusu adli vaka ile iliúkin yürütülen adli antropolojik
incelemelerden sonra bütünsel de÷erlendirme yapabilmek için adli
antropolog, arkeolog, suç soruúturmacÕsÕ, tapu kadastro teknikeri ve olay yeri
inceleme uzmanÕndan oluúan multidisipliner bir ekip kurulmuútur. Bu ekibin
yapmÕú oldu÷u bütünsel de÷erlendirme neticesinde;
ƇMezarÕn yaklaúÕk 40-50 cm derinli÷inde, 80 cm geniúli÷inde ve 200
cm uzunlu÷unda olmasÕ, (mezarÕn derinli÷inin az olmasÕ, yani yüzeye çok
yakÕn olmasÕ)
ƇBaú kÕsmÕnÕn yaklaúÕk güney batÕ istikametine gelecek úekilde
yerleútirilmiú olmasÕ (iskeletin yatÕú yönünün herhangi bir inanÕúa uygun
olmamasÕ)
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Ƈøskeletin sa÷ bacak kÕsmÕnÕn dizden karÕna do÷ru çekik vaziyette
olmasÕ,
ƇKazÕ alanÕ içerisinde herhangi bir kumaú, tahta ve harici bir cisim ve
maddenin bulunmamasÕ,
ƇYerleúim yeri içerisinde tek gömü olmasÕ, etrafÕnda baúka mezar
olmamasÕ,
Ƈ Herhangi bir mezar yapÕsÕ içerisine gömülmemiú olmasÕ,
Ƈ Tapu kadastro verilerine göre geçmiúte mezarlÕk olarak kullanÕlmamÕú
olmasÕ,
HususlarÕ birlikte de÷erlendirildi÷inde, bu olayÕn adli vaka kapmasÕnda
de÷erlendirilmesi gerekti÷i kanaatine varÕlmÕútÕr.
TartÕúma ve Sonuç
Adli antropolog iskelet üzerindeki antropolojik profil belirleme
çalÕúmalarÕnÕ tamamladÕktan sonra iskelet buluntularÕ ve vaka ile ilgili di÷er
bulgu, bilgi ve belgeleri birlikte analiz ederek bütünsel de÷erlendirme
iúlemini tamamlamalÕdÕr.
Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleúik Devletleri baúta olmak üzere
birçok ülkede meydana gelen adli olaylarda yürütülen kimliklendirme
çalÕúmalarÕna farklÕ disiplinlerden çok sayÕda adli bilim insanÕnÕn katÕldÕ÷Õ ve
olayÕn aydÕnlatÕlmasÕna katkÕ sa÷ladÕ÷Õ görülmektedir.
2002 senesinde Kanada’nÕn Vancouver kentinde yürütülen adli bir
soruúturmada adli antropologlar, diú hekimleri, radyologlar, anatomistler,
arkeologlar, olay yeri inceleme uzmanlarÕ, adli soruúturmacÕlar ve çok sayÕda
di÷er bilim uzmanlarÕ birlikte çalÕúmÕú ve olayÕn aydÕnlatÕlmasÕnda bütünsel
de÷erlendirmeler yapÕlarak eldeki veriler analiz edilmiútir (Atasoy 2010).
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Vietnam’da ölen AmerikalÕ askerlerin kimliklendirilmesi çalÕúmalarÕna
yine farklÕ bilim alanlarÕndan uzmanlar katÕlmÕú ve her birinin raporu birlikte
de÷erlendirilmiútir (Browning ve Maples, 2004).
Bütünsel de÷erlendirme çalÕúmasÕndaki en önemli amaçlardan birisi,
söz konusu iskelet bulgularÕnÕn adli bir vakaya ait olup olmadÕ÷Õ sorusuna
yanÕt aramaktÕr. Bu amaçla, adli antropolog bütünsel de÷erlendirme
aúamasÕnda konu ilgili olabilecek di÷er alan uzmanlarÕndan faydalanmalÕdÕr.
Adli antropologlar bütünsel de÷erlendirme iúlemini alan uzmanlarÕ ile
birlikte yapmalÕdÕr. Alan uzmanlarÕndan oluúan ekibin içerisinde vakanÕn
mahiyetine göre olay yeri inceleme ve kimlik tespit uzmanÕ, adli entomolog,
bitki bilimci (botanist), bölgenin tarihi geçmiúi hakkÕnda deneyimli arkeolog,
sanat tarihçisi, suç soruúturmasÕnÕ yürüten kolluk soruúturmacÕsÕ, tekstil
teknikeri ve úehrin geçmiú yerleúim plan bilgisine sahip tapu kadastro
teknikeri yer almalÕdÕr.
Uzmanlardan oluúan bu ekip iskelet buluntularÕnÕn yatÕú yönü, yatÕú
pozisyonu, mezarÕn özelliklerini inceleyerek normal bir gömü olup
olmadÕ÷ÕnÕ, ayrÕca hangi döneme ait oldu÷unu tespit etmeye çalÕúÕlÕr. Bunu
do÷ru tespit edebilmek için olay yeri inceleme raporlarÕ, olay yeri krokisi,
foto÷raflarÕ ve video kayÕtlarÕnÕ titizlikle incelemelidirler. AyrÕca, iskelet
buluntularÕnÕn bulundu÷u bölgenin geçmiúte mezarlÕk olarak kullanÕlÕp
kullanÕlmadÕ÷ÕnÕ ya da ne amaçla kullanÕldÕ÷ÕnÕ tespit etmek amacÕyla
bölgenin geçmiú tapu kayÕtlarÕ önem arz etmektedir. ølaveten, suç
soruúturmacÕsÕ ile bu vakaya benzer ya da iliúkili olabilecek di÷er vakalar ile
ilgili bilgisi olan úahÕslardan alÕnan ifadelerin de÷erlendirilmesi fayda
sa÷layacaktÕr.
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Sonuç olarak bu çalÕúmada, adli vakaya ait yürütülen bir soruúturmada
adli antropolojik bir inceleme yapÕlmasÕnÕn yanÕnda bütünsel bir inceleme
yapÕlmasÕnÕn ve multi-disipliner bir çalÕúma ekibinin kurulmasÕnÕn yürütülen
soruúturmanÕn sonuçlandÕrÕlmasÕ ve aydÕnlatÕlmasÕ açÕsÕndan çok önem arz
etti÷i vurgulanmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Bununla birlikte, bu türden adli vakalarda çalÕúacak ekibin olayÕn
meydana gelmesinden sonra en kÕsa zaman içinde oluúturulabilmesi için
illere yada co÷rafi bölgelere göre gerekli yapÕlanmanÕn hazÕrlanmasÕ ve
bütünsel incelemeye yönelik olarak standart çalÕúma prosedürlerinin
oluúturulmasÕ önerilmektedir.
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