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Bundan evvel Anadolu'nun Kalkolitik ve Bak~r ça~~~halk~nda
daimi di~lerin (dentes permanentes) ç~k~~~s~ ras~~üzerinde yay~ mlad~~~m
bir ara~t~ rmada üçüncü büyük az~~ di~lerinin ç~k~~~zaman~ndan da
bahsetmi~tim. Bu etüdümde 20-22 ya~lar~~ aras~ndaki 17 fertten
6's~nda üçüncü büyük az~~di~lerinin (ak~l di~leri) ç~ k~~lar~n~~tamamlam~~~olmas~ ndan Anadolu'nun Kalkolitik ve Bak~r ça~~~halk~n~n ekserisinde bu di~lerin yirmi ya~~ndan önce ç~kt~~~~sonucunu ç~karm~~t~m. 2
Bu etüdüm yay~mland~ ktan sonra Yaz~l~kaya'da (Midas ~ehri)
bulunan iskeletler üzerinde çal~~ ma~a ba~lad~m .3 Yaz~l~kaya'da bu~enyürek, M. Order of eruption of the perrnanent teeth in the Chalcolithic
and Copper Age inhabitants of Anatolia. Belleten, cilt XX, say~~77, 1956, s. 1-28.
2 ~enyürek, 1956, s. 21.
3 Yaz~l~ kaya'da tünel dahilinde muahhar Frig ça ~~~çanak çön-ile~ini ihtiva
eden toprak içinde bulunmu~~olan bir alt çene di~er daimi di~lerin ç~k~~~s~ras~~hakk~nda bilgi vermektedir. Bu alt çenede ikinci büyük az~~di~leri her iki tarafta da ç~km~~~
oldu~u halde, sa~~ve sol ikinci küçük az~~ di~leri henüz daha ç~kmam~~ t~r. Ayr~ca
Bak~r ça~~na ait olan Aa numaral~~alt çenede birinci büyük az~~ di~inin margo alveolaris'in hemen alt~nda durmas~ na mukabil birinci daimi kesici di~ ler birinci süt
kesicilerinin alt~nda derin bir ~ekilde gömülüdür.
Bu miinasebetle bu iskeletleri incelemek üzere bana göndermi~~olan Yaz~l~kaya hafriyat heyetine ve Doçent Dr. Halet Çambel'e te~ekkür ederim.
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lunan ve Bak~r ça~~ na ait olan iki genç fertte (No. V ve C-2) üçüncü
büyük az~~di~lerinin ç~km~~~oldu~unu mü~ahede etti~imden, bu konuyu yeniden incelemeyi faydal~~ buldum.
V Numaral~~iskelet : Muhafaza edilen os coxae parçalar~ n~n morfolojisi burada erkek bir ferdin bahis konusu oldu~unu göstermektedir.
Kafatas~ nda synchondrosis sphenooccipitalis kapanmam~~t~r. Sutura
sagittalis, sutura coronalis ve sutura lambdoidea kafatas~n~n hem
d~~~ve hem de iç yüzünde tamamen aç~kt~ r. Humerus'un alt epiphysis'i ile epicondylus medialis'i, radius'un 4 üst epiphysis'i, bir os
metacarpale'in alt epiphysis'i ve ele ait bir phalanx prima'n~n üst
epiphysis'i henüz daha diaphysis ile birle~memi~ tir. Femur'un
ba~~(caput femoris), büyük trochanter (trochanter major) ve küçük
trochanter (trochanter minor) k~s~mlar~ ndaki epiphysis'ler de aç~kt~ r. 5 Kürek kemi~inde (scapula) cavitas glenoidalis'in üstünde görülen kaba bir sat~ h sous-coracoidien unsurun henüz daha birle~medi~ini göstermektedir. Os coxae'de crista iliaca üzerindeki epiphysis
kay~ p olmakla beraber, bunun kapanmad~~~~aç~ kça görülmektedir.
Tuber ischiadicum'u örten epiphysis te~ekkül etmi~, fakat, sa~~tarafta
kenar~n~n küçük bir k~sm~n~n istisnasiyle, birle~ memi~tir. Ulna'da
olecranon'un üst k~sm~n~~te~ kil eden epiphysis büyük ölçüde kapanm~~t~r. 6 Yaln~z arka tarafta mü~ahede edilen bir çatlak bu epiphysis'in
kapan~~~ m tamamlamad~~~ m göstermektedir. Flecker'in erkeklerde
epiphysis'lerin kapan~~~~için verdi~i rakamlara göre, bu iskelet takriben 16 ya~~ nda bir ferde aittir.'
Bu iskelette sa~~maxilla'n~n bir k~sm~~ile alt çenenin büyük bir
k~sm~~ muhafaza edilmi~tir. Sa~~maxilla'n~n ikinci küçük az~~ di~inin gerisinde kalan k~sm~~k~r~k oldu~undan ve ikinci ve üçüncü büyük
az~~di~ leri de muhafaza edilmemi~~bulundu~undan, üst üçüncü büyük
az~~di~inin ç~k~p ç~kmad~~~~bilinmemektedir. Alt çenenin sol ikinci küçük az~~di~inin gerisinde kalan k~sm~~ k~ r~kt~r, fakat sa~~yar~s~~tam olarak muhafaza edilmi~ tir. Bu alt çene'de birinci sa~~kesici di~ le sol ikinci
Radius'un alt k~sm~~ kay~pt~r.
Femur'un alt k~sm~~ kay~pt~r.
Ulna'n~n alt k~sm~~ kay~pt~r.
Bak Flecker, H. Time of appearance and fusion of ossification centers as
observed by roentgenographic methods. The American Journal of Roentgenology
and Radium Therapy, cilt 47, say~~ 1, ~~942, S. 97-159.
4

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK AZI DISLER~N~ N ÇIKIS ZAMANI

203

kesici di~~, sa~~ve sol köpek di~leri, sa~~ve sol birinci ve ikinci küçük
az~~di~leri ve sa~~birinci, ikinci ve üçüncü büyük az~~ di~leri yerlerinde
muhafaza edilmi~tir (Bak resim ~~). Sol birinci kesici di~le sa~~ikinci
kesici di~~ölümden sonra kaybolmu~ tur. Mamafih, ölümden sonra dü~mü~~olan sol birinci büyük az~~ di~i muhafaza edilmi~tir.
Sg~~alt üçüncü büyük az~~ di~i ç~km~~t~r. Görünü~e göre bu di~~
ölümden az bir zaman önce ç~km~~ t~r. Alt çenenin sol yar~s~n~ n arka
k~sm~~kay~p oldu~undan sol üçüncü büyük az~~di~inin ç~k~p ç~kmad~~~~
bilinmemektedir.
C- 2 Numaral~~iskelet : Kafatas~~kemiklerinin ve postcranial kemiklerin morfolojisi bu iskeletin erkek bir ferde ait oldu~unu göstermektedir. Kafatas~ nda sutura sagittalis'in pars bregmatica k~sm~~ile k~smen
muhafaza edilen pars verticis'i ve sutura coronalis'in muhafaza
edilen pars bregmatica ve pars complicata k~s~mlar~~ hem d~~~ve
hem de iç yüzde tamamen aç~kt~ r. Bu kafatas~nda kafakemi~i (os
occipitale) kay~pt~r.
Femur'un alt epiphysis'i ile tabia'n~n üst ve alt epiphysis'leri
henüz daha diaphysis ile kayna~ mam~~t~ r. 8 Sa~~ve sol calcaneus'un
tuber calcanei k~sm~ nda bulunan epiphysis büyük ölçüde kapanm~~t~r.
Bu epiphysis yaln~z üst tarafta aç~kt~ r. Sol birinci os metatarsale'in
üst epiphysis'i de büyük ölçüde kapanm~~t~r. Yaln~z üst-iç kö~ede
bulunan k~sa bir çatlak bu epiphysis'in tamamen kapanmam~~~oldu~unu göstermektedir. Flecker'in erkekler için verdi~i rakamlara göre,
bu iskelet takriben 17 ya~~ nda bir ferde aittir. 9
Elimizde bu ferde ait 24 münferit di~~vard~ r. Üst büyük az~~di~leri aras~nda yaln~z sol üçüncü büyük az~~ di~i noksand~r. Alt büyük
az~lar'dan sa~~ve sol birinci büyük az~~di~leri ile sa~~ikinci büyük az~~
di~i muhafaza edilmi~ tir. Uç köklü olan sa~~üst üçüncü büyük az~~di~inde kökler inki~aflarm~~ yar~~yar~ya tamamlam~~t~r. Köklerin durumu bu
di~in taç (corona dentis) k~sm~n~n mühim bir k~sm~n~n di~~çukurundan
d~~ar~ya ç~km~~~oldu~unu göstermektedir. Ayr~ca sa~~üst ikinci büyük
az~~ di~inin taç k~sm~n~ n arka yüzünde mine hatt~~ ile çi~neme sath~~
aras~ndaki mesafenin takriben ortas~ nda küçük bir temas yüzü mü~ ahede edilmektedir. Bu temas yüzü sa~~üst üçüncü büyük az~~di~inin
mühim bir k~sm~n~n ç~km~~~oldu~una delildir. Sol üst ikinci büyük

9

Sa~~ve sol Femur'un üst k~sm~~ kay~pt~r.
Bak Flecker , 1942.
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az~~di~inin arka yüzünün takriben ortas~ nda yine küçük bir temas
yüzü mevcuttur. Bu temas yüzü kay~ p olan sol üst üçüncü büyük az~~
di~inin de mühim bir k~sm~n~n ç~km~~~oldu~unu göstermektedir. Sa~~
alt ikinci büyük az~~ di~inin arka yüzünde ve çi~neme sath~ mn biraz
alt~ nda da küçük bir temas yüzü görülmektedir. Bu temas yüzü kay~p
olan sa~~alt üçüncü büyük az~~di~inin hiç olmazsa en büyük k~sm~n~n
ç~km~~~oldu~una delildir. Sa~~alt ikinci büyük az~~ di~indeki temas
yüzünün çi'~neme sath~ na üst ikinci büyük az~~ di~lerinde görülen
temas yüzlerinden daha yak~n olmas~~sa~~alt üçüncü büyük az~~di~inin üst üçüncü büyük az~~ di~lerinden daha evvel veya daha h~zl~~
ç~km~~~oldu~una i~aret etmektedir. Sol alt ikinci büyük az~~di~i kay~p
oldu~undan, sol alt üçüncü büyük az~~di~inin ç~k~~~durumu hakk~ nda
bir~ ey söyliyemiyece~im.
Bundan evvelki etüdümde Anadolu'nun Kalkolitik ve Bak~r
ça~~~halk~ na ait iskeletler aras~ nda 20-22 ya~lar~~ aras~ nda bulunan
17 kafatas~n~n ~ 6's~ nda üçüncü büyük az~~di~lerinin ç~km~~~oldu~unu
bildirmi~ tim. 10 20-22 ya~lar~~aras~ nda bulunan bu iskeletlerde ve
yine Bak~r ça~~ na ait olan V ve C-2 numaral~~Yaz~l~ kaya kafataslar~ nda görülen durum, Anadolu'nun Kalkolitik ve Bak~r ça~~~halk~n~n
hiç olmazsa büyük bir ekseriyetinde üçüncü büyük az~~ di~lerinin
yirmi ya~~ ndan önce ç~kt~ klar~n~~göstermektedir.
Mezolitik ça~da kuzey-bat~~Afrika'da ya~am~~~olan Afalou
halk~ nda da üçüncü büyük az~~di~lerinin çok erken ç~ kt~klar~~bilinmektedir. 11 Yine Mezolitik ça~da .bat~~Avrupa'da Teviec adas~nda ya~am~~~olan insanlar~ n, görünü~ e göre, hiç olmazsa bir k~sm~nda üçüncü
büyük az~~di~ leri nisbeten erken bir ça~da ç~km~~t~ r. 12 Böylece, Afalou
ve Teviec insanlar~ nda ve Anadolu'nun Kalkolitik ve Bak~r ça~~~halk~ nda üçüncü büyük az~~ di~lerinin nisbeten erken ç~kt~klar~n~~görüyoruz.
10 Bak ~enyürek, 1956, s. 21. Bahsi geçen iskelette (Kumtepe no. 2) sol alt
ak~l di~i te~ekkül etmemi~tir (Tafsilât için bak ~enyürek, 1956. s. 5).
~ l Bak Arambourg, C., Boule, M., Vallois, H. ve Verneau, R. Les grottes
pal&~ lithiques des Beni-Segoual (Alg&ie). Archives de l'Institut de PaMontologie
Humaine, Wmoire 13, Paris, S. 146.
12 Bak Nquart, Marthe ve Saint-Just, Boule, M. ve Vallois, H. T6
~iec,
station-ncropole m6o1ithique du Morbihan. Archives de l'Institut de PaMontologie
Humaine, Wmoire 18, Paris, s. 138; ~enyürek, M. A review of the order of eruption
of the permanent teeth in fossil hominids. Belleten, cilt XIX, say~~ 76, 1955, s• 434.
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Suk Güney Afrika'da ya~amakta olan Zulu'lar~n çok büyük
bir ekseriyetinde üçüncü büyük az~~di~lerinin yirmi ya~~ndan önce
ç~kt~klar~n~~tesbit etmi~tir. 13 Di~er taraftan bugünkü beyaz insanlar~n
mühim bir k~sm~nda üçüncü büyük az~~ di~lerinin ç~k~~~n~n yirmi ya~~ndan sonraya kadar geciktigi bilinmektedir. 14
Bu münasebetle, bugünkü Türklerde üçüncü büyük az~~di~lerinin ç~k~~~zaman~~üzerinde yapmakta oldu~um bir ara~t~rmadan burada
k~saca bahsetmeyi faydal~~buluyorum. Bu güne kadar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde 239 erkek ve k~z ö~rencide
üçüncü büyük az~~ di~lerinin ç~k~~~durumunu incelemi~~bulunuyorum.
Bugüne kadar elde edilen neticeler ili~ik tabloda gösterilmi~tir.
Bu tablo 17 ya~~ndan yukar~ya do~ru hiçbir üçüncü büyük az~~
di~i ç~kmam~~~olan ö~rencilerin yüzdesinin azald~~~n~~ve buna mukabil
dört üçüncü büyük az~~di~i de ç~km~~~veya ç~k~~~halinde olanlar~n
yüzdesinin artt~~~n~~göstermektedir. Yine bu tabloda yirmi ya~~ndan
küçük olan ö~rencilerin yüzde 36.7 —55.5'inde ve 20-22 ya~lar~~aras~ndakilerin yüzde 23'ünde henüz daha hiçbir az~~di~inin ç~ kmam~~~oldu~u görülmektedir. Bu konuda yapmakta oldu~um ara~t~rmalar henüz
daha bitmemi~tir ve tamamland~ ktan sonra tafsilâtl~~bir ~ekilde yay~mlanacakt~r. Mamafih, ~imdiki küçük seri dahi bugünkü Türklerin
13 Bak Suk, V. Eruption and decay of the permanent teeth in Whites and
Negroes, with comparative remarks on other races. American Journal of Physical
Anthropolog-y, cilt II, say~~4, 1919, s. 360-362.
Bean de (Bean,R. B. The stature and the eruption of the permanent teeth
of American, German-American and Filipino children. Deductions from the measurements and examination of 1445 Public School children in Ann Arbor, Michigan,
and 776 in Manila, P. I. The American Journal of Anatomy, cilt 17, 1914-1915,
s. 132) bugünkü Filipinlilerde üçüncü büyük az~~di~lerinin ç~k~~~zaman~~ hakk~nda
~öyle demektedir : "The third molars begin to appear in the Filipinos at the age of 13, and
from 61 per tent to 83 per cent of the third molars have erupted in the Filipinos at the age of 20
and over."
için bak:
11 Bugünkü beyazlarda üçüncü büyük az~~ di~lerinin ç~k~~~zaman~~
Broca, P. Instructions craniologiques et craniometriques. Memoires de la Societe
d'Anthropologie de Paris, cilt II, seri 2, 1875, S. 131 ; Broca, P. Instructions relatives
â Petude anthropologique du systeme dentaire. Bulletins de la Societe d'Anthropologie de Paris, 1879. S. 136-138; Magitot, Bulletins de la Societe d'Anthropologie de Paris, 1879, s. 156; Bean, 1914-1915, s. 132; Suk, 1919, S. 369-370; Hellman,
M. Our third molar teeth, their eruption, presence and absence. Dental Cosmos,
cilt 78, 1936, s. 750-762
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mühim bir k~sm~ nda üçüncü büyük az~~di~lerinin yirmi ya~~ndan sonra
ç~kt~~~na i~aret etmektedir.
-üçüncü büyük az~~ di~ lerinin Afalou ve Teviec insanlar~nda ve
Anadolu'nun Kalkolitik ve Bak~r ça~~~sakinlerinde nisbeten erken
görünmesine mukabil bugünkü beyazlar~n mühim bir k~sm~ nda yirmi
ya~~ndan sonra ç~kmas~~son zwoo sene içinde beyazlarda üçüncü
büyük az~~ di~lerinin ç~k~~~ nda bir gecikmenin vukubuldu~unu göstermektedir.

TABLO
Bugünkü Türklerde üçüncü büyük az~~ di~lerinin ç~k~~~~
( Parantez içindeki rakamlar yüzdelerdir )
1-3 üçüncü
4 üçüncü büyük
büyük az~~di~i
az~~ di~i
ç~km~~~veya
ç~km~~~veya
ç~kmaktad~r
ç~kmaktad~r

Incelenen
fertlerin
say~s~~

Hiçbir üçüncü
büyük az~~ di~i
ç~kmam~~t~r

17

9

5 (55.55)

3 (33.33)

~~ ( ~~ .~~ )

~~8

22

Il

(50.00)

8 (36.36)

3 (13.63)

19

49

18 (36.73)

17

20 - 21 - 22

87

20 (22 .98)

30 (3448)

37

- 24 - 25

43

6 (13.95)

13 (30.23)

24

29

2 ( 6.89)

~~~~ (37.93)

16 (55.17)

Y a ~~

23

26-X

(34.68)

14 ( 28.57)

(55.81)

