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1964 yaz~ nda, Türk Tarih Kurumu ad~na, Alaca-Höyük'de,
say~ n Dr. Hamit Z. Ko~ ay'~n ba~kanl~~~~alt~nda yap~lan kaz~da Eski
Bronz ça~~~katlar~ndan ç~kar~lan ve Al. P. No. ~ , Al. P. No. 2 olarak
i~aret edilen iki iskelet incelenmek üzere Kürsümüze gönderilmi~tir.
Say~n hafirin bize verdi~i yaz~l~~bilgiye göre Al. P. No. ~~olarak i~aret
edilen iskelet ii ~~-A mâbedi bat~s~nda yap~lan derin sondaj esnas~nda
Bronz ça~~~katlar~~içinden ç~kar~ lm~~t~r. iskeletin duru~~vaziyeti da~~n~kt~ r. Ayaklar~~do~u, ba~~~bat~~yönde olmak üzere "Hocker" vaz~yetinde ve ba~~gövdeden ayr~~bir halde bulunmu~ tur (Res. ~ ). Al. P. No. 2
olarak gösterilen ikinci iskelet yine Bronz ça~~~katlar~~içinde, eski (E)
mezar~n~ n bir metre derinli~inde ve 5,50 m. güneyinde bulunmu~tur.
Bu iskeletin duru~~vaziyeti bundan öncelcinin tamamile tersine olarak
ba~~do~uda, ayaklar bat~ da ve yüz kuzeye dönük olmak üzere tam bir
"Hocker" vaziyetindedir. Yan~nda bir tek bronz i~neden ba~ka hediye
e~ya bulunmam~~t~ r. Her iki iskelette de tam bir mezar plân~~tesbit
edilememi~ tir (Res. 2).
iskeletlerin muhafaza durumu:

Iskeletlerin muhafaza durumu iyi de~ildir. Bu yüzden birçok
ölçüler almamanu~ t~r. Mevcut parçalar~ n fazla k~r~ k ve eksik olmas~~
özellikle kafalar~n tamirini güçle~tirmi~tir.
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Al. P. No. ~~iskeletinin kafas~mn kaide k~sm~~mevcut de~ildir.
Bunun d~~~ nda beyin kutusu, sa~~temporal kemi~inin mastoid k~sm~ ,
sol taraf temporal kemi~inin d~~~kulak deli~i etraf~ ndaki ufak bir
parças~~ ile pul k~sm~~hariç tam bir durumdad~r. Frontal kemi~in
sol taraf~~k~nkt~ r. Yüz iskeleti tamamile noksand~ r (Res. 3). Alt çene
tam olarak bulunmu~tur. Bu çenenin her iki yan taraf~nda ~~. büyük
az~lar daha bu ferdin sa~l~~~nda iken dü~mü~~olup alveol'ler kapanm~~~
bir haldedir. Di~er di~ler tamd~r ve çok a~~nm~~~durumdad~ r (Res. 5).
Bu ferdin beden iskeletine ait kemiklerini genel olarak tam bir sol
clavicula, dirsek eklemi eksik sol humerus, tam bir sa~~femur, diz
eklem k~sm~~bulunmayan sa~~fibula, tam bir sa~~tibia ile alt condyl'
leri k~r~ k sol taraf tibia's~~te~kil etmektedir. Bunlar~n d~~~ nda iskelete
ait parçalar birkaç kaburga kemi~i, kola ve ön-kola ait parçalar,
omur k~nklan, tam bir eksen (epistropheus) v.s.'den ibarettir.
Al. P. No. 2 ferdine ait iskeletin durumu da ayn~d~ r. Kafa kubbesi
k~smen tamd~ r. Yüz iskeleti ve kafa kaidesi mevcut de~ildir. Kafa
kubbesinde arkada occipital kemi~inin pul k~sm~~hariç di~er parçalar~,
sol taraf temporal kemi~inin pul ve mastoid k~sm~~ d~~~ ndaki parçalar
noksand~ r (Res. 4). Sol taraf temporal kemi~i ile sa~~taraf temporal
kemi~inin mastoid k~sm~~ kafadan ayr~~parçalar halindedir. Yüz
iskeletine ait yaln~z üst çenenin sol yar~m~na ait ve di~leri ihtiva eden
küçük bir parça ile yine ayr~~bir parça halinde sa~~taraf elmac~k kemi~i
vard~ r. Alt çenenin sol yar~m~~ile yine alt çenenin üç büyük az~~di~ini
ta~~yan ve alt çene kolu k~r~k olan sa~~yar~m~~ayr~~parçalar halindedir.
Arada ufak bir parçan~n eksik olmas~~sebebile bu iki yar~m bir araya
getirilemerni~ tir. Sol yar~ mda köpek di~i d~~~ nda dört kesici, iki küçük
az~~ve iki büyük az~~mevcuttur. Üçüncü büyük az~~henüz ç~kmam~~t~r.
Di~er yar~ mda ise üç büyük az~~di~i mevcut olup üçüncü büyük az~n~n
yeni ç~km~~~oldu~u di~er di~lerde görülen a~~ r~~ a~~nman~n bunda
henüz ba~lamam~~~olmas~ndan anla~~ lmaktad~ r (Res. 5). Bu durum
bu ferdin ya~~n~n tayininde yard~ mc~~bir karakter olarak ele al~nm~~t~r.
~skelete ait uzun kemiklerden sol taraf claviculas'~~tam, sa~~
taraf clavicula's~ mn acromial k~sm~~ k~nkt~r. Sa~~taraf humerus 'ünün
yaln~z orta k~sm~~mevcuttur. Sol humerus'ün de yukar~~eklem k~sm~~
k~r~k olup humerus ba~~~ayr~~bir parça halindedir. Sa~~radius tam
sol taraftakinin her iki nihayetleri eksiktir. Sol femur tamd~r, sa~~femur iki ayr~~parça halinde olup elimizde yukar~~yar~s~~ile alt condyl'leri
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vard~r. Her iki taraf tibia'lar~n~n yukar~~nihayetleri k~r~kt~r. Ayak
tarak kemiklerinden baz~lar~~mevcut olup sol taraf topuk ve a~~k
çemi~i tamd~r. Bunlar~n d~~~ nda ön-kola ait kemik parçalar~~ile iskeletin di~er kemikleri ufak parçalar halindedir.
Kafalar:
Al. P. No. ~~ile gösterilen iskelet 40 ya~lar~ nda erkek bir ferde
aittir. Kafa a~~r yap~l~d~r. Çaplan büyüktür fakat kafa kemikleri
kal~n de~ildir. Median sajgittal plan üzerindeki konturu önde oldukça
kuvvetli bir glabel ve ka~~kemerleri ile ba~lamakta, düz bir al~n,
düzenli bir ~ekilde geriye do~ru uzanan bir kafa kubbesi ve hafif ç~k~k
bir occiput ile bitmektedir. Ense kaslanmn tutundu~u yerlerin izleri
çok kuvvetlidir. Mevcut sa~~mastoid çok büyüktür. Yukar~dan
bak~ld~~~~zaman kafa uzun oval bir biçim göstermektedir. önde
al~n ç~k~nt~lan az tümsektir ve al~n kafa geni~li~ine nazaran geni~~
intiba~n~~vermektedir. Sagittal diki~~ d~~~nda bütün diki~ler henüz
kapanmam~~~vaziyettedir.
Tablo ~~bu kafa üzerinde alabildi~imiz pek s~n~rl~~ölçülerle bu
ölçülerden hesaplad~~~m~z baz~~endisleri göstermektedir. Bunlara göre
bu kafa 77,49 endisle, Garson'un s~n~flamas~na göre, mesokran'd~r.
Uzunluk-yükseklik endisi 68,o6 olarak bulunmu~tur. Buna göre bu
kafa uzunlu~una nazaran kulak deli~i-bragma mesafesi yüksek kafalar gurubuna girmektedir, yani hyspsikran'd~r. Geni~lik - yükseklik
endisi de bu kafan~n geni~li~ine nazaran yüksek oldu~unu göstermektedir, yani 87,83 endisle akrokran'd~r. Al~n yakla~~k olarak
71,62 endisle eurymetop yani geni~tir. Yüz iskeleti mevcut olmad~~~n
dan bu kafan~n yüz morfolojisine ait bir ~ey bilmiyoruz.
Al. P. No. 2 ye ait iskeletin kafas~~çaplar~~bak~m~ndan bundan
öncekinden daha küçük oldu~u gibi kemik yap~s~~bak~m~ndan da
daha incedir. 25-30 ya~lar~nda, muhtemelen, bir kad~na aittir. Kafa
diki~leri tamamile aç~k durumdad~r. Al~n hafif d~~~bükeyli ve geni~,
glabel ve ka~kemerleri hafif tümsektir. Al~n gk~nt~lan siliktir. Kafa
kubbesi al~ndan itibaren sagittal diki~~yönünde düzenli bir yay halinde arkaya do~ru uzanmaktad~r. Kafa kemi~i fazla ç~k~k de~ildir.
Mastoitler küçüktür. Yukar~dan bak~ld~~~~zaman kafa ovoid bir
biçim göstermektedir. Yukar~da da belirtti~imiz gibi bu kafada yüz
iskeleti mevcut de~ildir.
Tablo ~ 'de görüldü~ü gibi bu kafa 79,33 endisle mesokran'd~r.
Kulak deli~i - bregma mesafesinin kafa uzunlu~una oran~~bu kafay~~
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hypsikran kafalar aras~ na sokmaktad~ r (end. 64,25) ; yani kafa yüksektir. Geni~lik-yükseklik endisine göre de metriokran'd~r (end. 8o, 99).
Al~n endisi 69, o ~~olarak bulunmu~ tur. Buna göre bu kafa eurymetop
yani geni~~al~nl~d~ r. Glabella üzerinden geçmek üzere ald~~~m~z kafa
çevresi de yakla~~ k olarak 51 cm. olarak bulunmu~tur.
Alt çeneler :
Al. P. No. ~~'e ait alt çenede dikkati çeken özellikler çaplar~n~n büyüklü~ü, çenenin iç ve d~~~relieflerinin çok belirli ve keskin olu~udur.
Birinci az~ lar hariç di~ler tamd~r ve çok a~~nm~~~durumdad~r. Bilindi~i
gibi alt çenede reliefler çi~neme kaslanmn geli~imile ilgilidir. Res. 5'de
de görüldü~ü gibi bu alt çenede m. masseter'in tutundu~u, alt çene
aç~s~~ üzerinde d~~~tarafta bulunan, tuberositates massetericae'ler
yanlara do~ru ç~k~nt~~halinde çok geli~ mi~ tir. Yine alt çene aç~s~~
üzerinde iç tarafta m. pterigoideus internus'un tutundu~u tuberositas
pterygoidea'da geni~~ve yüzü çok pürüzlüdür. Çenenin iç yüzünde
her iki yan tarafta linea mylohyoidea keskin, alt çene ve dil alt~~
tükürük bezlerinin yuvalar~~ derindir. Önde yine iç tarafta spina
mandibularis'ler çok sivridir. Alt çenenin d~~~yüzünde, önde,
symphyse hizas~ nda infradental ile menton aras~ndaki girinti derindir. Symphsye yüksekli~i fazlad~ r. Menton ç~k~ k ve bunun
her iki yan taraf~ nda uzanan tuberculum mentale'nin kuvvetli
geli~imi sebebile çenenin ön ve alt k~sm~~kö~ elidir. F. mentale'ler
tek ve büyük olup sa~daki soldakinden daha büyüktür. Alt
çene profil aç~s~~83° olarak bulunmu~ tur. Thomson'un çene endisi
59, 84 dür, yani çene geni~ tir (brachygnathe). Condyl'ler ve alt
çene aç~lan aras~ndaki geni~lik oran~n~~ifade eden geni~lik endisi
bu çenede çok büyük olarak bulunmu~ tur (end. 93, 44), (Tablo 2).
Bunun sebebi ~üphesiz, yukar~ da da i~aret etti~imiz gibi, tuberositas
massetericae'lerin yanlara do~ru fazla ç~k~k olu~unun alt çene aç~lan
aras~ ndaki ölçüye etki yapm~~~olmas~d~ r. Alt çenenin F. mentale'ler
hizas~ndaki kal~nl~ k endisi 38, 24 ile bugünkü insan ortalamas~mn
s~n~rlar~~içindedir. Çene kal~n de~ildir. Zaten bu çenede dikkati
çeken kas relieflerinin derinli~i ve çene çaplar~n~ n büyüklü~üdür.
Özellikle relieflerin kuvvetli olu~u bak~m~ ndan bu çene bize,
946'da inceledi~imiz, Alaca-Höyük'de 1943-45 y~llar~nda ç~kar~lm~~~
olan Al. H. M1 Bronz ça~~~kafas~ mn alt çenesini hat~ rlatmaktad~ r. Alt
çene kolu endisi 53,13 olarak bulunmu~tur. Yani nisbeten geni~ tir ve
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bugünkü Avrupal~lar~ n endisinden büyüktür. Bu bak~mdan Martin-Saller'in Schlagenhaufen'e atfen verdi~i Melanezya kafalar~ndaki
alt çene kolu endisleri içinde yer almaktad~r 1. Pr. coronoideus'ler
e~kenar üçgen ~eklindedir. Condyl'ler çene çaplar~na uygun olarak
büyüktür. Alt çene kolu aç~s~~ ~~3o0 ile bugünkü Avrupal~lar~n ortalamas~n~n üstündedir 2. incisura mandibulae derin de~ildir.
Al. P. No. 2 ferdinc ait alt çene, bundan öncekinden küçük ve
kas relieflerinin silik olu~uyla ayr~lmaktad~ r. Bir kad~na ait olmas~~da
bunu desteklemektedir. Yukar~da da aç~klad~~~ = gibi muhafaza
durumunun iyi olmamas~~sebebile bu alt çenede pek az ölçü al~nm~~t~r
(Tablo 2). Menton iyi te~ekkül etmi~ tir ve ön tarafta çenenin alt
k~sm~~kö~eli de~il yuvarlakt~ r. F. mentale'ler tektir. Bu hizada al~ nan
ölçülere göre kal~nl~ k endisi 38,71'dir. Alt çene kolu dar ve nisbeten
uzun olup incisura mandibulae derindir. Pr. coronoideus ikizkenar
üçgen ~eklindedir. Alt çene kolu aç~s~~ 1200 ile bugünkü insan ortalamas~n~ n içine girmektedir. Çaplar~~ve reliefleri ile bu alt çene bugünkü
çenelerden tamamile farks~zd~r.
Uzun kemikler:
Elimizde oldukça tam olarak mevcut iskelet kemiklerini a~a~~daki
s~raya göre inceliyoruz :
Clavicula. — Al. P. No. ~~'e ait yaln~ z sol clavicula ölçülmü~tür
(Tablo 3). Bu clavicula'mn en büyük uzunlu~u 16,1 cm. olarak
tesbit edilmi~tir ki bu say~~bugünkü erkek ortalamas~ mn çok üstündedir ve ancak prehistorik insan iskeletleri clavicula'larile mukayese
edilebilir (Predmost gibi) 3. Di~er ölçüleri modern insan ölçüleri içine
girmektedir. 22,35 unuzluk - kal~ nl~k endisile ince uzun clavicula'lar
aras~nda yer almaktad~r.
Al. P. No. 2'ye ait iskeletin de yaln~ z sol clavicula's~~ölçülmü~tür.
14,2 cm. uzunlukla bugünkü Beyaz ~rklar~n varyasyon geni~li~inin
en yükse~ine yak~nd~r. 27,60 uzunluk-kal~nl~ k endisi ile de kuvvetli
ve kal~n clavicular'lar içine girmektedir 4.
Humerus. — Tablo 4'de de görüldü~ü gibi her iki iskelete ait
humerus'lerde, muhafaza durumlar~n~n iyi olmamas~~sebebiyle, pek
1 Martin - Saller: Lehrbuch der Anthropologie, B. ii, 1959, s. 1451.
2 Martin - Saller, s. 1452.
3 Martin - Saller: S. 1039.
4 Morel, P.: L'Anthropologie physique, Paris 1962, s. 70.
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mahdut ölçüler al~nabilmi~ tir. Tam uzunluk hiç birinde tesbit edilememi~tir. Al. P. No. ~~'in ölçüleri di~erinden daha büyük olup görünü~ü
itibarile de daha kitlevi ve kuvvetli bir yap~~göstermektedir. Bu hal
normal bir cins ayr~l~~~~olarak ele al~ nabilir. Al. P. No. ~ 'de kas geli~iminin genel olarak kuvvetli olu~ u sebebile sulcus nervi radialis oluk
gibi derindir ve tuberositas deltoidea da çok tümsektir. Di~erinde ise
kas izleri çok siliktir. Diafiz endisi birincide 77,26, ikincide 76,19
olarak bulunmu~tur. Buna göre Al. P. No. l'in humerus'u eurybrachie
yani yuvarlak bir diafize, di~eri ise playbrachie ile eurybrachie s~n~r~~
üzerinde bulunmaktad~ r. Aradaki bu fark~ n yine bir cins ayr~l~~~ ndan
ileri geldi~i dü~ünülebilir. Çünkü kad~ nlar erkeklerden daha ziyade
platybrachie'ye e~ilimlidirler.1 Humerus'un yukar~~epifiz geni~li~i
Al. P. No. ~~'de 5,1 cm. dir. Bu say~~ile bu humerus, Martin'in Hrdlickâ'
ya atfen verdi~i say~lara göre Suab Almanlar~~aras~nda yer almaktad~r2.
Al. P. No. 2'de ise alt epifiz geni~li~i 6,2 cm. olarak bulunmu~tur. Bu
say~~ da yine ayn~~ara~t~r~c~= kad~nlar için verdi~i say~lann üstüne
ç~kmaktad~ r. Fakat bütün bunlar bu humerus'leri bugünkü insan
~rklan humerus'lerinden ayr~~tutacak nitelikte de~ildirler.
Radius. — Elimizde yaln~z Al. P. No. 2'ye ait sol radius vard~r.
Bunun tam uzunlu~u 23,7 cm. olup bugünkü insan ortalamas~n~n
içindedir. Dikkati çeken bir özelli~e sahip de~ildir.
Femur. — Al. P. No. ~~'e ait yaln~z sol femur ölçülmü~tür. Bunun
tam uzunlu~u 48,4 cm., tabii vaziyetteki uzunlu~u 48.1 cm. olup
bugünkü insan ortalamas~ na göre uzun femur'ler aras~ nda yer almaktad~ r (Tablo 5). Uzunluk - kalml~k endisi 19,75 olarak bulunmu~tur.
Bu itibarla bugünkü Beyaz ~rklardan aynlmamaktad~ r. 12,68 kuvvet
endisile yine Beyaz ~rklar aras~ nda yer almakta ve fazla kitlevI bir yap~~
göstermemektedir. Bilindi~i gibi ayn~~bir ~ rk gurubu içinde de uzunluk artt~kça kemi~in kitleviyeti azalmaktad~ r. Pilastricus endisi 106,67
dir, yani bu femur'de hafif derecede bir pilaster mevcuttur. Crista femoris oldukça geli~mi~ tir. Platymerie endisi 72,97 olarak bulunmu~tur.
Buna göre bu femur hyperplatymer'dir, yani trochanter alt~nda femur
gövdesi ön-arka yönde yass~la~m~~t~r. Zaten çe~itli ~rldarda diafizin
proximal nihayetinin yass~la~mas~~hafif bir pilaster te~ekkülüle birlikte gitmektedir ve burada raslad~~~m~z durum da bu kaideye tama1

Mord, P.: s. 75.

2 Mart~n • Saner, S. 1043.
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mile uygun dü~mektedir. Femur gövdesi inhinal~d~r. Bu da, femur
gövdesinin inhinas~n~n kemi~in uzunlu~u ve pilaster te~ekkülü ile
ilgili olmas~n~n tabii bir sonucu gibi görülebilir. Çünkü bütün
bu te~ekküller statik sebeplere, kas sisteminin geli~imine ba~l~d~r.
Femur ba~~~yuvarla~a çok yak~n ellips biçimindedir. Femur ba~~~
çaplar~~büyüktür. Çevresi 15,7 cm olarak bulunmu~tur. Femur ba~~~
kuvvet endisi 21,20 dir. Femur boynu k~sa ve ön-arka yönde yass~d~r
(vertikal çap: 3,5, sagittal çap: 2,7 cm). Alt epifiz geni~li~i 8,4 cm
ile geni~tir.
Al. P. No. 2 iskeletine ait iki femur'den sol tamd~r, sa~~femur'den
iki ayr~~parça vard~r. Sol femur 45,5 cm tam uzunluk, 45,0 cm tabii
vaziyette uzunlukla uzun kad~n femur'leri içine girmektedir. Uzunluk kal~nl~k endisi 19,77 ile Avrupal~~ kad~n ortalamas~m gösterir. Yani
kal~nl~~~na nazaran femur boyu uzundur. Kuvvet endisi ~~2,66'd~r.
Bu da kemi~in fazla kitlevi olmad~~~n~~göstermektedir ve Beyaz ~rklarda tesbit edilen ortalamaya (12,5) uymaktad~r. Pilastricus endisi
sa~da ~~~~ ,~~ , solda 119,23 olarak bulunmu~tur. Buna göre her iki
femur'de de orta derecede bir pilaster mevcuttur fakat bu, sol femur'de
sa~dan daha fazlad~r. Platymerie endisine göre sol femur platymer
(end. 75,76), sa~~femur hyperplatymer'dir (end. 70,59). Bu bak~mdan
ise tersine olarak sa~~taraf lehine bir asimetri görülmektedir. Sol
taraf femur'unde belli bir inhina vard~r. Ayn~~inhina sa~~taraf femur'u
gövdesinde de görülmektedir. Femur ba~~~çaplar~~bu femur'lerde
kad~n ortalamas~n~n üstündedir. Sa~~femur ba~~~yuvarla~a çok yak~n
geni~~ellips ~eklinde, sol femur ba~~~yuvarlakt~r. Femur ba~~~çevreleri
büyüktür, sol taraf lehine olmak üzere 15,3 cm ve 15,0 cm olarak
tesbit edilmi~tir. Sol femur ba~~~kuvvet endisi 21,77 olup femur'un
tabii vaziyetteki boyuna nazaran femur ba~~n~n büyük oldu~unu ifade
etmektedir. Sol femur boynu burada da ön-arka yönde yass~d~r
(vertikal çap: 3,7, sagittal: 3,1) ve k~sad~r. Alt epifizler de büyüktür,
epicondyl'ler geni~li~i her iki femur'de de 8,o cm olarak bulunmu~tur.
Torsion erkek femur'unde kad~ndakinden daha fazlad~r.
Tibia. — Her iki ferde ait tibia ölçülerini Tablo 6 özetlemektedir. Al. P. No. ~~'de yaln~z sa~~tibia'da tam uzunluk al~nm~~~ve bunun
41,6 cm ile uzun erkek tibiailar~~aras~nda yer ald~~~~görülmü~tür.
20,19 uzunluk - kanl~nl~k endisile yine Martin'in verdi~i say~lara göre
modern tibia'lar aras~nda girmektedir I. Üst ve alt epifiz geni~likleri
Martin - Saller:

1

S. 1102.
It~lkien C. XXIX, 37
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ile de Ainou ve Japonlar gibi kitlevi tibia yap~s~~gösteren ~rklara
benzerlik göstermektedir. Tibia gövdesinin özellikle F. nutricum hizas~ndaki kesitinin ~eklini ifade eden cnemicus endisi sa~da 8o,00,
solda 77,78 olarak bulunmu~tur. Manouvrier-Verneau s~n~flamas~na
göre her iki tibia'da euryknem'dir, yani bunlar~n diafizleri yuvarla~a
yak~n bir ~ekil göstermektedir. Bu bak~mdan bu tibia'lar bugünkü
Avrupahlar~n, Japonlar~n, Zencilerin tibia'lanna ayn~~suretle protohistorik Avrupal~lann tibia'lanna benzerlik göstermektedir'. Her
iki tibia'da hafif bir retroversion mevcuttur ve diafizlerinin yukar~~
yar~m~nda proximal bir retroflexion'da mü~ahede edilmi~tir.
Al. P. No. 2'ye ait tibia'larda tam uzunluk al~namam~~t~ r. Cnemicus endisi bak~m~ndan sa~~tibia 68,57 endisle mesoknem, sol tibia
62,86 endisle platyknem'dir. Yani sol tibia'n~ n diafizi sa~dan daha
yass~d~r. Aç~k bir asimetri burada da sol tarafin sa~a nazaran daha
ziyade platymerie'ye e~ilmi ~eklinde kendini göstermektedir. Retroversion bu tibia'larda mevcut de~ildir.
Boy :
Pearson metoduna göre Al. P. No ~~'in boyu buna ait etraf kemiklerinden sol femur ile sa~~tibia'ya göre, Al. P. No. 2'nin boyu da sol
radius ile sol femur'a göre hesap edilmi~tir 2 . Bunlar~n herbirinden ayr~~
ayr~~elde edilen boylarla bunlar~n ortalamas~~a~a~~da gösterilmi~tir:

Famur
Tibia
Radius
Ortalama boy

Al. P . No .
Sa~~
Sol
172,29
177,50
174,89 cm

Al . P . No . 2
Sol
Sa~~
161,34
~~60,45
160,89 cm

Buna göre Al. P. No. ~~ile gösterilen erkek 174,89 cm ile uzun,
Al. P. No. 2 ile gösterilen kad~n ise 1 6o, 89 cm ile orta boyludur.
Sonuç
Türk Tarih Kurumu ad~na Alaca-Höyük'de say~n Dr. Hamit
Z. Ko~ay'~n ba~kanl~~~nda, 1964 yaz~nda, yap~lan kaz~da Eski Bronz
ça~~~katlar~ndan ç~kar~ lan iki iskelet incelenmek üzere Kürsümüze
Martin - Saller: s. ~~ o4.
2 Martin - Sal~« :

B. ~ , s. 594-595.
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* Bu resimler Say~n hkfir Dr. Hamit Z. Ko~ay taraf~ndan al~nm~~t~ r.
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gönderilmi~tir. Say~ n hâfirin bize verdi~i yaz~l~~bilgiye göre her iki
iskelet "Hocker" vaziyetinde bulunmu~ tur ve her iki iskelette de tam
bir mezar plan~~tesbit edilememi~tir. Al. P. No. ~~olarak i~aret edilen
iskelet uzun boylu (174,89 cm) mesokran, kas sistemi iyi geli~mi~~
40-45 ya~lar~ nda erkek bir ferde aittir. Yüz iskeleti tamamile k~r~lm~~~
bir durumda oldu~undan bu ferdin yüz morfolojisine ait bir ~ey bilinmemektedir. Bu durum bu ferdin ~ rk tipinin tâyinini de güçle~tirmektedir. Yaln~ z beyin kutusunun genel morfolojisi ve çaplar~n~n büyüklü~ü, alt çene yap~s~~ve bütüniyle iskeletinden edindi~imiz intiba bize
bu ferdin Anadolu'da Kalkolitik ve Bak~r ça~lar~nda ya~ad~~~~tesbit
edilen eur~zfricaine tipin biraz mutedil ve belki de melezle~mi~~bir
mümessili oldu~unu dü~ündürmektedir. Bu iskelete ait kafa, çaplar~~
bak~m~ndan oldu~u kadar alt çene yap~s~le de 1946 y~l~ nda inceledi~imiz, Alaca-höyük'de 1943-45 y~llar~nda ç~kar~lm~~~Bronz-ça~~~
kafas~ na büyük bir benzerlik göstermektedir ve her ikisi de ayn~~ ~ rk
tipi içine girmektedir.
Al. P. No. 2 olarak gösterilen ikinci iskelet 25-30 ya~lar~nda bir
kad~ na aittir. Boyu 160,45 cm ile ortad~ r. Ba~~mesokran, iskelet yap~s~~
nisbeten incedir ve bize Akdeniz ~rk tipinin bir örne~i gibi gözükmektedir.
Her iki iskelette de di~ lerin çok genç ya~larda a~~nm~~~olmas~n~n
sebebini Eski Bronz - ça~~~insanlar~n~ n yedikleri besin maddelerinde
aramak laz~md~r. Di~er taraftan bu inceleme ile bu devir insanlar~n~n,
henüz tam bir mezar plan~~tesbit edilememi~~olmas~na ra~men,
ölülerini "Hocker" vaz~yetinde gömdüklerini de ö~renmi~~bulunuyoruz. özetliyecek olursak bütünüyle bu buluntular bizi Anadolu'nun protohistorik halk tipi hakk~nda ~imdiye kadarki bilgilerimizi
destekleyici bir sonuca götürmektedir.
* * *

Anadolu'nun önemli yerle~ me yerlerinden biri olan Alaca-Höyük'
de bugüne kadar bir çok iskeletler bulunmu~~ve bunlar muhtelif
ara~t~r~c~ lar tarafindan incelenerek yay~nlanm~~t~ r. 1964 yaz~nda
ç~kar~lan ve yukar~da incelemesini yapt~~~m~ z iki iskeletle bugün
bunlar~n say~s~~ ~~4'e yükselmi~ tir. Anadolu'nun protohistorik ça~larda
ya~am~~~olan halk~n~ n antropolojisini ayd~nlatmas~~ bak~m~ndan bu
buluntular çok önemfidirler. Tablo 7'de görüldü~ü gibi Alaca-Höyük'
de 1935 y~l~nda ç~kar~lan Bak~r ça~~ na ait ilk üç iskelet 1937 y~l~ nda
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Ord. Prof. Dr. ~evket A. Kansu taraf~ndan incelenerek yay~nlanm~~t~ r.
Bunlardan No. ~ -XVI erkek kafasiyle No. 2-XX kad~n kafas~~brachykran olarak tesbit edilmi~ , No.3—XVIII erkek kafas~~ise ölçülememi~tir. Bu iskeletlerin boy ortalamalar~ , Manouvrier methoduna göre,
164,86 cm olarak bulunmu~tur.
1936'da ç~kar~ lm~~~olan dört iskeletin kafalar~~ Ord. Prof. Dr.
Muzaffer ~enyürek tarafindan di~er Anadolu kafalar~~ ile birlikte
incelenmi~ tir (1941). Bak~r-ça~~na ait olan bu kafalar~n biri brachykran ( No. IV (3 ), ikisi mesokran ( No. ii c3‘ , No. VII ), biri dolichokran'd~ r (No. 9 9 ) . Manouvrier metoduna göre iki kad~n~n ortalama
boyu 146,6 cm, iki erke~in boy ortalamas~~ ~~52,4 cm dir. Bu boy de~erlerinin Bak~r-ça~~~boy ortalamas~~ s~n~rlar~~ içine girmesine ra~men
bu kadar k~sa olmas~n~ n sebebi her halde bu iskeletlerin büyümelerini henüz tamamlamam~~~çok genç fertlere ait olmas~ndan ileri
gelmektedir.
Bundan sonra Alaca-Höyük iskeletlerinde yap~lm~~~olan etüd
1945 y~l~ nda Ord. Prof. Dr. ~evket A. Kansu ile Prof. Dr. Seniha
Tunakan taraf~ ndan yay~nlanm~~ t~ r. Bu etüdde bundan önce incelenmi~~olan iskeletlerle birlikte özellikle 1941 y~l~nda Bak~r-ça~~n~n en alt
kat~ndan ç~kar~lm~~~olan bir kafa ele al~nm~~t~r. Bu, dolichokran ve
eurafricaine tipi temsil eden bir erkek kafas~d~r. 1946 y~l~nda yine ayn~~
ara~t~r~c~lar taraf~ ndan 1943-45 kaz~ lar~nda ç~kar~lm~~~olan dört
iskelet incelenmi~ tir. Bunlardan ikisi Kalkolitik devre ait iki erkek iskeletidir (Al. J. M~ , Al. H. M~~~ ). Her ikisi de mesokran'd~r ve
eurafricaine ~ rk tipine girmektedir. Bak~r-ça~~~kat~ndan ç~kar~lm~~~
olan iskelet (A ~~ . F. No. ~~) dolichokran bir kad~na aittir ve Akdeniz ~rk~ na mensuptur. Bronz devri halk~~ise dolichokran tek bir
erkek iskeleti taraf~ ndan temsil edilmektedir ( A ~~ . H. M~~ ). Ba~~
ölçülememi~~olup eurafricaine ~ rk tipindedir. Bu dört iskeletin uzun
kemikleri incelenemedi~i için boylar~~hakk~nda bir ~ey bilmiyoruz.
Bunlara bir de bu yaz~m~z~n konusunu te~ kil eden iki Eski Bronziskeleti
kat~lmaktad~r. Bunlardan biri bir erke~e ait olup (Al. P.
ça~~~
)
mesokran
ve uzun boylu bir eurafricaine, di~eri bir kad~na ait
No. ~~
olan (A ~~. P. No. 2) orta boylu, mesokran bir Akdeniz ~rk tipi mensubudur.
Görülüyor ki protohistorik devirlerde Alaca-Höyük halk~n~~te~kil
eden antropolojik tipler Anadolu'nun di~er yerle~me katlar~nda tesbit
edilen tiplere benzemektedirler. Anadolu'nun ilk halk~n~n dolikosefal-
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ler oldu~unu ve bunlar~ n protohistorik devirlerdc Mezopotamya'da
oldu~u gibi, Anadolu'muzda da farkl~~ iki tip taraf~ ndan temsil edildi~ini biliyoruz. Bu tiplerden biri kuzey ve kuzey-do~u Afrika tiplerile
melezle~mi~~olan Eurafricaine tip, di~eri ince yap~l~~ bildi~imiz
Akdeniz tipidir. Brakisefaller Anadolu'ya sonradan gelmi~~üstün bir
unsur te~kil etmektedirler. Anadolu'da protohistorik devirlerde dolikisefal ve brakisefaller yan~~ s~ra mezosefallerin de bulunmas~~bize
daha o devirlerde bir ~rk kar~~mas~~vukua geldi~ini göstermektedir.
Yaz~m~z~~bitirirken bize 1964 yaz~ nda Alaca-Höyük'de ç~kar~lm~~~
olan iskeletleri inceleme firsat~n~~ veren say~ n hâfir Dr. Hamit Z.
Ko~ay'a burada te~ ekkürlerimizi sunmak isteriz.
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TABLo 1
Kafa ölçüleri ve endisleri
Ölçüler:
Kafa uzunlu~u
Kafa geni~li~i
Kafa yüksekli~i (Po.-Br.)
Al~n geni~li~i
Kafa çevresi
Endisler:
Kafa endisi
Uzunluk-yükseklik endisi
Geni~lik-yükseklik endisi
Al~n endisi

Al. P. No. ~~ (d)

Al. P. No. 2 ( )

1 9,1
1 4,8

1 7,9
14,2
11,5
9,8
51,0 (?)

77,49
68,o6
87,83

79,33
64,25
80,99
69,01

13,0
~~3,6 (?)
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TABLO 2

Ölçüler:

Alt çene ölçüleri ve endisleri
Al. P. No. 1 (d)

Tam uz. (gonion-menton)
~ki condyl arasa geni~.
~ ki gonion aras~~ geni~.
Alt çene kolu yüksek.
Alt çene kolu en dar geni~.
Alt çene gövdesi kal~nl~~~~(F. mentale hiz.)
Alt çene kolu yüksekli~i (F. mentale hiz.)
Symphyse yüksekli~i
Alt çene prof il aç~s~~
Alt çene kolu aç~s~~
Endisler:
Thomson'un çene endisi
Geni~lik endisi
Alt çene kolu endisi
Yükseklik-kal~nl~ k endisi

Al. P. No.

2 (1 )

7,3
12,2
11 ,4

6,4
3,4
1 ,3
3,4
3,7
83°
13o°

3,4
75°
/25 0

59,84
93,44
53,1 3
38,24

38,71

2,8
1,2
3,1

:3
Clavicula ölçüleri ve endisleri
TABLo

Ölçüler :
En büyük uzunluk
Diafizin orta k~sm~n~n çevresi
Diafizin vertikal çap~~
Diafizin sajital çap~~
Endisler:
Uzunlu-kal~nl~ k endisi

Al. P. No. 1 (d)
Sol
Sa~~
16,1
3,6
1,0
1,2
-

Al. P. No. 2 ()
Sol
Sa~~
14,2
4,2
3,9

22,35

27,60

TABLO : 4
Humerus ölçüleri ve endisleri
Al. P. No. 1 (d)
Sol
Sa~~

Ölçüler:
Tam uzunluk
list epifiz geni~li~i
Alt epifiz geni~li~i
Diafizin ortada en büyük çap~~
Diafizin ortada en küçük çap~~
Diafizin en küçük çevresi
Humerus ba~~n~n geni~li~i
Humerus ba~~n~n vertikal çap~~
Endisleri:
Diafiz endisi

5,1
2,3
1,8
6,3
4,8
77,26

1,2
1,2

1,1
1 ,3

Al. P. No. 2 (9)
Sol
Sa~~
6,2
2,1

1,6
5,7
4,4
5,0
76,19

ALACA-HöYt/K KAZISINDA ÇIKAN /KI ISKELET
: 5
Femur ölçüleri ve endisleri
Al. P. No., (d)
ölçüler:
Sa~~
Sol
En büyük uzunluk
48,4
Tabii vaz. uzunluk
48,1
Trochanter-condyl uzunlu~u
47,4
Tabii vaz. troch-cond. uzunlu~u
46,4
F. ba~~~vertikal çap~~
5,2
F. ba~~~trans. çap~~
5,0
F. ba~~~çevresi
1 5,7
Trochanter-alt~~geni~li~i
3,7
Trochanter-alt~~ ön-arka çap~~
2,7
Femur gövdesi geni~li~i
2,9
Femur gövdesi ön-arka çap~~
3,2
Femur gövdesi çevresi
9,5
Epicondyl'ler geni~li~i
8,4
Condyl~~s lateralis'in ön-arka çap~~
6,6
Endisler:
Platymerie endisi
72,97
Kuvet endisi
12,68
Pilastricus endisi
~~ o6,67
F. ba~~~kuvet endisi
21,20
Uzunluk-kal~nl~k endisi
1 9,75
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TABLO

TABLO : 6
Tibia ölçüleri ve endisleri
Al . P . No . ~~ ((3)
Ölçüler:
Sa~~
Sol
_
Tam uzunluk
41,6
F. nutricum hiz. geni~.
2,8
2,8
F. nutricum hiz. ön-arka çap
3,6
3,5
Diafizin en dar çevresi
8, ~~
8,4
Üst epifiz geni~li~i
8,o
8,o
Alt epifiz geni~li~i
5,2
Endisler:
Cnemicus endisi
8o,00
77,78
Uzunluk-kal~nl~k endisi
20,19

Al. P. No.
Sa~~
4,8
5,0
1 5,0
3,4
2,4

2 (9)

Sol
45,5
45,0
43,6
42,2
4,9
4,9
15,3
3,3
2,5

2,7
3,0
8,7
8,o
5,9

2,6
3,1
8,9
8,o
6,1

70,59
111,11
-

75,76
12,66
119,23
21,77
19,77

Al . P . No . 2 (9)
Sa~~
Sol
_.
_.
2,4

2,2

3,5
7,6
-

3,5
7,5
-

68,57

62,86
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TABLO : 7
Alaca - Höyük kaz~lar~ ndan ~imdiye kadar ç~kar~lm~~~ve incelenmi~~olan Kalkolitik, Bak~ r ve Tunç ça~lar~ na ait iskeletler (kafa endisleri gösterilmi~tir)
Ç~ kar~ld~~~~
tarih

Kalkolitik

Bak~r

Tunç

Inceleyenler

1 935

No. ~~ -XV (d)
12)
No. 2-XX (9)
43)
No. 3-XVIII (d) *

Kansu (1937)

1936

No. 9 (9)
84)
No. VII (9)
(79. 31)
No. ~~~~(c3‘)
63)
No. IV (d)
(83. 52)

Senyurek
(1941)

1 944

~~ kafa (3)
(72. 87)

Kansu- Tunakan
(1945)

'943-45

1964

Al. J. M ~~ (3)
(78. o 1)

Al. F. No. 1 (9)
29)
Al. H. M ~~~~ (3)
(mesokran)

Al. H. M ~~ (d) Kansu-Tunakan
(dolicho)
(1946)

Al. P. No. ~~(c3')
(77. 49)
Al. P. No. 2 ()
(79. 33)

Tunakan
(1965)

* Bu kafa olçulememi~tir.
Not: Bu tablodaki Al. H. M~! ve Al. F. No. ~~ iskeletleri Ord. Prof. Dr.
M. Senyürek taraf~ ndan 1951 y~l~ nda tekrar incelenmi~tir. Bk. Bibliografya.

