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1963 y~l~~Ekim ay~ nda, Ankara Üniversitesi ad~ na, Ord. Prof. Dr.
Ekrem Akurgal'~ n yönetimi alt~ nda Bodrum ilçesinin 20 Km. kuzeyinde bulunan Dirmil köyünde, yeni adile Gökçebel'de, yap~lan kaz~da
ç~kar~lm~~~olan iki iskelet incelerunek üzere Kürsümüze gör lerilmi~tir.
Hâfirlerin bize verdikleri yaz~l~~bilgiye göre kaz~s~~ yap~lan Mykene
kültürüne ait Protogeometrik mezar, Dirmil köyünün güneyinde
Burgaztepe'rfin güney yamac~ nda olup daha önceden (1962 y~l~nda)
köylüler tarafindan aç~lm~~~ve mezar odas~n~ n taban~ nda bulunan
alt~~vazo Bodrum Müzesine teslim edilmi~tir*. 1963'de yap~lan kaz~da
esas mezar k~sm~~bulunmu~tur. Taban~n 1.50 m. a~a~~s~nda bir lâilide
raslannu~t~ r. Lâhidin yerle~ tirildi~i çukur ana kayaya oyulmu~tur.
Bu lâhitten ayaklar~~güney (Dromos taraf~ nda) ba~~~kuzey yönde s~rt
üstü yat~r~lm~~~ve bizim No. ~~ olarak i~aret etti~imiz iskelet ç~kar~lm~~t~r. No. 2 olarak gösterdi~imiz ikinci iskelet ise lâhidin konuldu~u
çukurun Dromos taraf~nda aç~lm~~~bir oyukla lâhit aras~nda ve k~smen
bu oyuk içinde hocker vaziyetinde gömülmü~~olarak bulunmu~tur.
Hâfirler, içerisinde evvelce köylüler taraf~ndan bulunmu~~olan Protogeometrik vazolarla bu son kaz~da ç~kar~lm~~~olan ayni tip yeni bir
vazoya göre bu mezar~~ M. O. 950-900 tarihlerine koymaktad~rlar.
(*) Bu vazolar Bodrum'da deniz alt~~ ara~t~rmalar~~yapan C. George F. Bass
taraf~ndan incelenmi~~ve yay~nlanm~~t~r.
George F. Bass : Mycenaean and Protogeometric tombs in the Halicarnassus
Pininsula. Amer. J. of Arch. Vol. 67, No. 4, 1963. s. 353 - 361.
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Bu mezardan ç~ kar~lm~~~olan iskeletler de Mykene kültürünün ayni
tarihlerine ait antropolojik kal~nt~lard~r.
Kafalar
Lâhit içinde bulunan ve No. ~~ olarak gösterilen iskelet 65 ya~lar~ nda bir erke~e aittir. Kafas~n~ n sa~~taraf temporal kerni~inin pul
k~smile sa~~taraf elmac~ k kemeri ve yine sa~~taraf göz çukurunun d~~~
kenar~~k~r~ kt~ r; burun kemikleri de tamamile k~r~lm~~~bir durumdad~r
(Res. i , 2). Üst çene di~~kemerinde köpek di~leri ve sol birinci az~~di~i
çukurlar~~ d~~~ nda bütün alveoller tamamile kapanrm~~olup bu ~ahs~n
daha hayatta iken di~ lerinin çoktan dü~mü~~oldu~unu göstermektedir.
Bu da bu ~ahs~n tahmin etti~imiz ilerlemi~~ya~~~lehine bir delildir.
Damakta da ya~ dan ileri gelen bir incelme ve k~r~lma e~ilimi göze
çarpmaktad~ r. Kafa kemikleri incedir ve bütün kafa diki~leri kapanm~~~durumdad~r. Glabel ve ka~~kemerleri oldukça belli olup mastoid
ve kafa kemi~i condyl'leri çok büyüktür. Ense kaslar~n~n tutundu~u
yerler kuvvetlidir.
Yandan bak~ld~~~~zaman kafan~ n yüksekli~ine geli~iminin fazla
Oldu~u görülür. Sagittal çevre, yüksek ve biraz geriye kaç~k bir al~n
ve muntazam bir kafa kubbesi ile arkaya do~ru uzanmakta ve yuvarlak bir occiput kafan~n arka k~sm~n~~çevreledikten sonra ense hizas~ nda
(inion) öne do~ru dönmektedir.
Yukar~dan bak~~ ta parietal ç~k~nt~ lar belirsizdir ve kafa ovoid
bir ~ ekil göstermektedir. Kafa çevresi 52 cm. olarak ölçülmü~ tür.
önden bak~ld~~~~zaman al~ n ve yüz geni~tir; al~n gk~nt~lar~~siliktir.
Üst çene di~~çukurlar~n~ n kapanm~~~olmas~~sebebile çene yüksekli~inin
küçülmü~~olmas~~yüze oldu~undan daha geni~~bir görünü~~vermektedir. Üst çenede Fossa canina'lar dikkati çekecek kadar büyük ve
çukurdur. Göz çukurlar~~kö~eli olup yüksek de~ildir.
Tablo ~~ve 2 bu kafada ald~~~m~ z ölçüleri ve endisleri göstermektedir. Bunlara göre bu kafa 79.56 kafa endisile Garson'un s~n~flamas~ na göre brachykran'a çok yak~ n bir mesokran'd~r. Basion - bregma
yükseklik çap~ na göre uzunluk - yükseklik endisi bu kafan~n hypsikran
(end. 79.0 ~~), geni~lik-yükseklik endisi de akrokran (end. 99.31) oldu~unu göstermektedir. Ayni suretle kafan~n porion - bregma yüksekligine göre de uzunluk-yükseklik geli~imi oran~~bu kafay~~hypsikran
(end. 64.09), geni~lik - yükseklik geli~imi oran~~ da metriokran (end.
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80.56) kafalar gurubuna sokrnaktad~r. Kafa deli~inin (F. magnurn)
uzunluk ve geni~lik ölçüleri bu kafada Martin'in verdi~i say~lara göre
bugünkü insan ortalamas~n~n en yükse~ine yak~nd~r. Kafa deli~i
endisi 89.74 olup büyük ve oval ~ekildedir.
Al~n 75.69 endisle geni~tir. Göz çukurlar~~76.74 endisle orta
derecede yüksek bir göz çukurunu i~ aret etmektedir (mesochonch).
Burun da 50.00 endisle orta derecede geni~tir yani mesorrhin'dir. Üst
çene di~~kemeri endisi, alveollerin kapartrru~~olmas~~sebebile ancak
yakla~~ k olarak hesap edilmi~~olup 96.23 endis ile, Turner'in s~n~flamas~na göre, alt çeneye uygun bir ~ekilde dolichuranisch çeneler
gurubuna girmektedir. Sa~~taraf elmac~k kemeri k~r~ k oldu~undan
yüz geni~li~i ölçülememi~~ve üst yüz endisi hesaplanamam~~t~r. Fakat
yukar~da da belirtti~imiz gibi yüz, al~n ve di~er yüz ölçülerine uygun
olarak geni~tir.
No. 2 olarak i~aret edilen kafa 30 - 35 ya~lar~ nda bir kad~na ait
olup muhafaza durumu iyi de~ildir. (Res. 3,4) de görüldü~ü gibi al~n
kerni~inin sa~~ve sol taraflar~~ k~r~ k, sol temporal kerni~inin pul k~sm~,
sol parietal'in büyük bir k~sm~, occipital'in kafa deli~inin yan ve ön
k~s~mlar~~tamamile noksan olup kafa kaidesi mevcut de~ildir. Yüz
iskeletine ait ayr~~bir parça halinde yaln~ z üst çene mevcut olup bunun
da dama~~n~n arka k~sm~~ k~r~ k durumdad~ r. Ba~ta yaln~z üç ölçü,
uzunluk, geni~lik ve yükseklik ölçüleri al~nabilmi~tir (Tablo ~~ ve 2).
Bunlara göre bu kafa 81.46 endisle brachykran'd~ r. Porion - bregma
yüksekli~ine göre uzunluk - yükseklik endisi bu kafan~n hypsikran
(end. 66.29), geni~lik - yükseklik endisi de metriokran (end. 81.38)
oldu~unu göstermi~tir.
Bu kafada glabel pek az tümsek, al~n ç~ k~nt~lar~~ ve parietal gk~nt~ lar siliktir. Parietal kemiklerin göze çarpan özelli~i bu kemiklerin
arka medial k~s~mda yani obelion bölgesinde bir derinlik te~kil etmesi
ve parietal'lerin bu derinli~in her iki yan~nda geriye do~ru hafif bir
tümseklik meydana getirmesidir. Alartin bu te~ekkülün bir çok insan
kafalar~nda görüldü~ünü bildirmekte ve bunu Depressio praelambdoidea olarak adland~rmaktad~ r. Bunun patolojik bir te~ekkül olup
olmad~~~~henüz bilinmemektedir. Fakat her halde suni bir deformasyon sonucu da meydana gelmi~~de~ildir*. Bu te~ekkül sebebile lambda
* Martin, R. - Saller, K. : Lehrbuch der Anthropologle. Dritte Auflage.
Band Il, 1959. S. 1313.
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diki~i bu kafada biraz yüksekte kalmakta ve occipital kemi~i belli bir
ç~k~nt~~ te~kil ederek a~a~~ya ve inion hizas~ nda öne dönmektedir.
Linea nuchae superior bu kafada çok kuvvetli geli~mi~~olup adeta
bir krista ~eklinde yanlara do~ru uzanmaktad~r.
Yandan bak~ld~~~~zaman aln~n geriye kaç~k oldu~u görülmektedir. Bregma bölgesinde sagittal diki~~yönünde hafif bir surette içeri
do~ru 2.5 cm. kadar geni~likte bir düzlük vard~ r. Bu düzlük, frontal
diki~~boyunca yanlara do~ru gittikçe kaybolmaktad~ r. Elle çok iyi
hissedilen bu içerlek düzlük bize daha geli~me halinde iken bu kafaya
tatbik edilmi~~bir bandaj izi intibah~m vermektedir. Kafa kemikleri
oldukça kal~nd~ r. Mastoid'Ier küçüktür. Yukar~dan bak~ld~~~~zaman
kafa geni~~ovoid bir ~ ekil göstermektedir. Yüz iskeleti mevcut olmad~~~ndan bu kafan~ n yüze ait morfolojisi hakk~ nda bir ~ey söyliyemiyoruz.
Alt çeneler
No. ~ ' e ait alt çenenin muhafaza durumu iyi olup yaln~z sa~~taraf
kolunun yukar~~ön k~sm~~ k~r~kt~ r. Çene kuvvetli bir yap~~göstermektedir. Condyl'ler büyük, çene noktas~~(menton) ç~k~ k, alt çene kolu
oldukça dik olarak yükselmektedir. Çenede on bir tane di~~muhafaza
edilmi~~olup bunlardan sol taraf üçüncü büyük az~~ di~i hariç hepsi
çok a~~nm~~~durumdad~ r. F. mentaleler sa~~ve solda birer tanedir
(Res. 5 ..).
Alt çenelere ait ölçüler ve endisler Tablo 3' de özetlemni~tir.
Thomson'un mandibüler endisine göre bu alt çene dar uzun çeneler
gurubuna girmektedir (end. 59.68). Alt çene gövdesi kal~nd~r (end.
44.83). Alt çene kolu aç~s~~da ~~ 2° olarak tesbit edilmi~tir. Çene öne
do~ru sivrilmekte ve kö~ eli bir ~ ekilde bitmektedir. Görünü~ ü kitlevi
ve a~~rd~ r. Çene condyl'leri büyüktür.
No. 2' ye a~ t kafan~ n alt çenesinin sol taraf kolu temamile k~r~k,
sa~~taraf kolunun da condyl'i mevcut de~ildir (Res. 5.. ). Di~ler tam
olup ö~ütme yüzleri a~~nmaya ba~lam~~t~ r. Çizgiler bu çenede bundan
öncekinin tersine olarak keskin de~ildir. Kaslar~ n tutundu~u yerler
silik, çene noktas~~az ç~k~kt~ r ve çene önde yuvarlak bir ~ekilde bitmektedir. F. mentale'ler tektir. 40.74 endis ile alt çene gövdesi kal~n
Uzun kemikler
Her iki iskelette de femur ve tibia'ya ait belli ba~l~~ölçüler al~nm~~~
(Tablo 3, 4) No. 2'ye ait iskelette ayr~ca sa~~taraf radius'u ile sol taraf
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radius, ulna ve clavicula's~nda da uzunluk ölçüleri tesbit edilmi~tir.
Di~er uzun kemikler her iki iskelette de k~r~lm~~~durumdad~r.
No. ~~ile gösterdi~imiz erkek iskeletine ait femur'ler bugünkü
insan ortalamas~na göre uzun femur'ler aras~nad yer almaktad~r (Tam
uzunluk : sa~: 48.1, sol : 47.0 cm.). Büyük, a~~r ve kuvvetli bir yap~ya
sahiptirler (Res. 6..). Kuvvet endisi de bunu göstermektedir. Sa~da
12.78, solda 13.64 olarak hesaplanm~~t~ r. Sa~~femur'de pilaster yoktur (end. 96.77); sol femur'de orta derecede bir pilaster vard~r (end.
106.45). Bilindi~i gibi bu te~ekkül Crista femoris'in yani femur'un
arka yüzündeki sarp çizginin geli~imi ile ilgilidir. Trochanter minor'un
alt taraf~nda femur gövdesinin ön-arka yönde bas~kl~~~m ve yanlara
do~ru geni~li~ini ifade eden Platymerie endisi sa~~femur'de 78.95,
solda 76.92 olarak bulunmu~tur. Buna göre her iki femur de platymer'dir. Femur ba~~~ve alt nihayetteki condyl'ler çok büyüktürler.
Her iki femur'de de collum femoris'ler k~sad~r. ~ki tarafl~~asimetri bu
femur'lerde aç~ k olarak görülmektedir. Sa~~femur soldan daha uzundur; sol femur ise daha kuvvetlidir, daha platymer'dir ve bunda
ayr~ca pilaster mevcuttur.
No. 2' ye ait femur'ler çok ince ve zay~f geli~mi~~olup bu iskeletin
bir kad~na ait oldu~unu gösteren özelliklere sahiptir (tam uznluk:
sa~: 41.0, sol: 40.9 cm.). Femur ba~~~ve condyl'ler ufakt~r (Res. 6. .).
Her iki taraf femur'unde de pilaster mevcut de~ildir (end. sa~: 96.00,
sol: 92.3 ). Kuvvet endisi sol taraf femur'unde (end. 2.3 ) sa~dan
(end. 11.98) daha büyüktür. Platymerie endisine göre her iki femur
hyperplatymer'dir (end. sa~: 67.74, sol: 7o.97). Burada da iki tarafl~~
bir asimetri göze çarpmaktad~r. Sa~~femur soldan daha uzundur;
sol femur daha kuvvetli, sa~dan daha az hyperplatymer'dir. Torsion
her iki femurde de No. ~ ' in femur'lerinkinden daha fazlad~r.
No. ~ ' e ait tibia'lar~n tam uzunluklar~~ sa~~ve sol taibia'larda
40.1 cm. dir (Tablo 5). Bunlarda da femur gibi kuvvetli ve a~~r bir
yap~~görülmektedir. Üst ve alt nihayetler çok büyüktür. Alt oynak
yüzlerinin ön taraf~nda çömelme fasetalar~~vard~r. (Res. 7)
Cnemicus endisi sa~da 67.50, solda 65.12 dir. Buna göre her iki
taraf tibialar~~Manouvrier'nin s~n~flamas~na göre mesoknem tibia'lar gurubuna girmektedir. Bu da tibia gövdesinin F. nutricum hizas~ndaki
kesitinin yuvarla~a yak~n bir ~ekilde oldu~unu gösterir ki bu hal
inceledi~imiz bu iskelet için tipiktir. Bu tibia'larda belli bir retroversion tesbit edilmemi~tir.
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No. 2' ye ait iskeletin tibia'lar~~ ince ve zay~f bir geli~me göstermektedirler. (Res. 7) Boylar~~32.5 cm. olarak tesbit edilmi~ tir. Her iki
tibia da euryknem olup bugünkü Avrupal~larla ince kemik yap~s~na
sahip ~rklarda ço~unlukla raslanan bir tiptedir. No. 2' ye ait uzun kemiklerden ölçülebilenlerin en büyük uzunluklan a~a~~da verilmi~tir :
sa~~
sol
radius
2 I . 3 cm
20.9 cm
ulna
22. 3
clavicula
14.3
Ayak kemiklerinden No. ~~' e ait sa~~ve sol a~~ k kerniklerile (talus)
topuk kemi~i (calcaneus) ölçülerinden baz~ lar~n~~ bu çok kuvvetli
iskelet yap~s~na sahip ki~inin bu kemiklerinin de ne kadar büyük oldu~unu göstermesi bak~m~ndan a~a~~ya al~yoruz. No. 2' ye ait iskeletten yaln~ z sol taraf topuk kemi~i ölçülmü~tür :

uzunluk
geni~lik

No. ~~
a~~k kemi~i
sa~~
sol
5.6 cm 5.6 cm
4 . 6 cm
4 . 6 cm

topuk kemi~i
No. ~~
sa~~
sol
uzunluk
9. 1 cm
9 . 1 cm
orta k~sm~n geni~. 4.6 cm
4.8 cm
en küçük geni~.
3.3 Cin
3.4 CM
yükseklik
4 3 un 4 3 cm

No. 2
sa~~sol
7 . 3 cm
4.0 cm
2 . 8 cm
3.8 cm

Boy
Pearson metoduna göre ~~ ve 2 numaral~~iskeletlerin etraf kemiklerinin uzunluklar~ ndan hesap etti~imiz boylar Tablo 6' da gösterilmi~ tir*. Her bir fertte uzun kemiklerden ayr~~ayr~~elde edilen boylar~n ortalamas~na göre ~~numara ile gösterdi~imiz erke~in boyu
* Pearson formülü için bak~n~ z : Martin, R. - Saller, K.: Lehrbuch der
Anthropologie. Dritte Auflage. Band 1, 1957, s. 594 - 595.
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172.56 cm. ile uzun, 2 numara ile gösterdi~imiz kad~n~n boyu da
151.52 cm. ile k~sad~r.
Özet
Bodrum ilçesinin Dirrnil köyünde 1963 y~l~~Ekim ay~nda yap~lan
da
kaz~ Mykene kültürüne ait Protogeometrik bir mezar odas~n~n
taban~n~n 1.50 metre derinli~inde bir lâhit içinde bir erkek iskeletile
bu lâhitin ayak ucunda bir çukur içine hocker vaziyetinde gömülmü~~
bir kad~n iskeleti bulunmu~~ve incelenmek üzere Kürsümüze gönderilmi~tir. Hâfirler bize verdikleri yaz~l~~bilgide, daha önceden burada
bulunmu~~( 1962 de) Protogeometrik vazolarla bu son kaz~ da ç~kar~lm~~~
olan ayni tip yeni bir vazoya göre, bu mezar~~M. 0. 950 - goo tarihlerine koymaktad~rlar. ~nceledi~imiz ve a~a~~da özetini verdi~imiz
iskeletler de Mykene kültürünün ayni tarihlerine ait antropolojik
belgelerdir.
Lâhit içinden ç~kar~lm~~~olan ve bizim No. ~~olarak i~aret etti~imiz iskelet iri ve kuvvetli bir kemik yap~s~na sahip uzun boylu
(172.56 cm), uzun bacakl~, 65 ya~lar~nda bir erke~e aittir. ~skelet
yap~s~~bize bu ferdin ince-uzun olmaktan ziyade geni~~- uzun bir adam
oldu~unu göstermektedir. Ba~~yüksek, brachy'ye çok yak~n bir mesokran'd~r. Geni~~olan yüzün ba~l~ca özelliklerini geni~~ve biraz geriye
kaç~k bir al~n, yüksekli~i orta göz çukurlar~ , orta derecede uzun bir
burun ve sivri bir ~ekilde nihayetlenen bir alt çene te~kil etmektedir.
Bu ferdin k~saca i~aret etti~imiz bu beden ve kafa karakterleri bize
karma bir tip kar~~s~nda bulundu~umuzu dü~ündürmektedir. Dinarik ~rk~n boyunu ve beden yap~s~n~, Alpli ~rk~n biraz de~i~mi~~kafa ve
yüz karakterlerini üzerinde toplam~§ olan bu ferdi biz alpo-dinarik
bir tip olarak görüyoruz. Bilindi~i gibi bu iki ~rk bugün Anadolu'muzun antropolojik yap~s~ nda önemli bir yer almaktad~rlar.
No. 2 olarak i~aret etti~imiz hocker vaziyetinde bulunmu~~olan
iskelet 30-35 ya~lar~nda bir kad~ na aittir. Bu iskeletin kafa morfolojisine ait bildiklerimiz, muhafaza durumunun iyi olmamas~~sebebile,
pek azd~r. Ancak kafas~n~ n brachy, porion - bergma mesafesinin kafan~n
geni~lik ve uzunluk çaplar~na göre de, yüksek oldu~unu biliyoruz. Yüz
iskeleti mevcut de~ildir. ~skelet yap~s~~ince, boy k~sad~r (151.52 cm).
Bu durum kar~~s~nda bu ferdin ~rk tipi hakk~nda kesin bir ~ey söylemek
mümkün de~ildir. Bu bölgede yap~lacak bundan sonraki kaz~larda
Protogeometrik mezarlardan ç~kar~lacak iskeletlerin say~lar~~artt~kça
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Mykene Kültürü halk~n~n antropolojisi hakk~ ndaki bilgilerin de geni~liyece~i ~üphesizdir.
Yaz~m~z~~bitirirken dikkatimizi çeken bir noktaya temas etmek
istiyoruz. Bu kad~n~n bir mezara konmay~ p Lâhitin ayak ucunda bir
çukur içine vücudü toplu bir halde gömülmü~~olmas~~ bunun lâhit
içine gömülmü~~olan erkek için bir kurban olup olmad~~~ n~~hat~ra
getirmektedir. Bu bir tesadüf müdür? Yoksa bu kad~n daha eski tarihlerde örneklerini gördü~ümüz bir gelene~in kurban~~ m~d~ r? Bunun
çözümünü arkeolog ve tarihcilere b~rak~rken bize bu iskeletleri incelemek f~rsat~n~~veren say~n Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ve çal~~ma
arkada~lar~na burada te~ekkür etmek isteriz.

Tablo ~~
Kafa ölçüleri
Kafa uzunlu~u
Kafa geni~li~i
Kafa yüksekli~i (Ba. - Br.)
Kafa yüksekli~i (Po. - Br.)
Al~n geni~li~i
Kafa deli~i uz.
Kafa deli~i geni~.
Kafa çevresi
Üst yüz uz. (Nas. - Pr.)
Iki göz çuk. aras~~geni~.
Göz çukuru geni~.
Göz çukuru yüksek.
Burun uzunlu~u
Burun geni~li~i
Di~~kemeri geni~.
Di~~kemeri uzunlu~u

No. ~~ (3)
18.1
1 4-4
1 4.3
11.6
10.9
3.9
3.5
52 -5
6.3
2.5
4.3
3.3
4. 8
2.4
5 . ( ?)
5-3 M

No. 2
17.1
1 4.5

11.8

6.3

S. Tunakan

t

Res.

2 --

i i - 1)U in ~ l I\ ( ~ .

Bodrum - Dirmil No. I.

S. Tunakan

Res. 3 — Bodrum - Dirmil No. 2.

Res. 4 — Bodrum - Dirmil No. 2.

lda
Bodrum - DirmilNo. I. (sa~da) ve No. 2 (so ).

S. Tunakan

S. Tunakan

Res. 6 — Bodrum -Dirmil No. 1 (sa~da) ve No. 2 (solda).

Res. 7 — Bodrum - Dirmil No. ~~ (sa~da) ve No. 2 (solda).
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Tablo 2
Kafa endisleri
No. ~~ (d)
Kafa endisi
Uzunluk-yüksek. end. (ba. - br.)
Uzunluk - yüksek. end. (po. - br.)
Geni~lik - yüksek. end. (ba. - Br.)
Geni~lik - yüksek. end. (po. - br.)
Kafa deli~i end.
Al~n end.
Göz çukuru end.
Burun end.
Üst çene di~~keman end.

79.56
79.01
64.09
99.31
80.56
89.74
75.69
76.74
50.00
96.23(?)

No. 2 (9)
8 1 . 46
66.29
81.38

Tablo 3
Alt çene ölçüleri ve endisleri
No. ~~ (d)
Ölçüler:
Kondyl-symph. uzunl.
Gonion-menton uzunl.
~ki kondyl aras~~geni~.
~ ki aç~~(gonion) geni~.
Alt çene kolu yüksek.
Alt çene kolu en dar gen.
Alt çene gövdesinin yük. (F. mentale
hizas~nda)
Alt çene gövdesi kal~n. (F. mentale
hizas~nda)
Symphyse yüksek.
Alt çene kolu aç~s~~
Endisler :
Geni~lik- uzunluk end. (Thomson'un
alt çene end.)
Geni~lik end.
Alt çene kolu end.
Yükseklik - kal~nl~ k end.

9-7
7.4
12.4
'o.'
6.7
2.9
2.9
1.3
2.8 (?)
112°

59.68
81.45
43.2 8
44. 83

No. 2 ()

7.1

3.3
2.7
I. I
2 .5
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Tablo 4
Femur ölçüleri ve endisleri
No. ~~ (J)
Sa~~
Sol

Ölçüler:
En büyük uzunluk
Tabii vaz. uzunluk
Trochanter-kondyl uz.
Tabii vaz, Troch.-Kond. uz.
Femur ba~~n~n en büyük çap~~
Femur gövdesinin trochanteralt~~gerni~.
Femur gövdesinin trochanteralt~~ör-arka çap~~
Femur ortas~n~n geni~.
Femur ortas~n~n ön-arka çap~~
Femur ortas~n~n çev.
Condyl'ler geni~.
Condylus fibularis'in ön-aka
kal~nl~~~~
Endisler :
Platymerie end.
Kuvet end.
Pilastricus end.

Ölçüler :

48.
47.7
46-4
45.°

47. 0
46 -9

5.2

5.0

40 .9
40 -3
39. 2
4. 1

3.8

3.9

3.1

3.1

3.0
3.0

3.0
3.1

2.1
2.5

2.2
2.6

3.1
9.7
8.7

3.3

2 .4

8.7

7.6
7. 5

2 .4

10.0

7.0

6.7

5.5

5.6

67.74
11.98
96.00

12.31
92.31

78.95
12.78
96.77

46.1

45. 2

76.92
13.64
106.45

Tablo 5
Tibia ölçüleri ve endisleri
No. ~~ (J)
Sa~~
Sol

Tam uzunluk
40.1
F. nutricum hiz. gen.
4.0
F. nutricum hiz. ön-arka çap. 2.7
Tibia gövdesinin en dar çevresi 8.2
Endisler :
Cnemicus end.

No. 2 (9)
Sa~~
Sol

67.50

40.1

41.0

40.9
40.6

4- 1

7.8

7.6

70.97

No. 2 (9)
Sa~~
Sol

2.8

32.5
3.0
2.1

9.0

6.7

2.1
6.7

65.12

70.00

70.00

4.3

32•5
3.0
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Tablo 6
Boy

Famur
Tibia
Femur * Tibia*
Femur * Tibia*
Ortalama boy

Sa~~

No. ~~ (J)
Sol

No.2 (ç)
Sa~~
Sol

171.73

169.66

152.58
1 49.73
151.21
151.21
151.91
151.80
151.92
151.80
151.52 cm.

1 73.94

1 73.94
173.49
172.22
173.43
172.09
172.56 cm.

** Pearson'un iki ayr~~formülüne göre hesaplanm~~t~r.
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