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Giri~~

Mara~~ilinde Elbistan'~ n 10 kilometre Kuzey-bat~s~ nda bulunan
Karahöyük 1947 yaz mevsiminde Dr. Tahsin özgtiç, Dr. Nimet
özgüç ve Mimar Bay Lemi Merey'den müte~ekkil bir hey'et taraf~ ndan kaz~lm~~t~ r. Türk Tarih Kurumu ad~ na yap~lan bu kaz~da
Roma, Post-Hitit ve Hitit ça~lar~ na ait kültür katlar~~ aç~lm~~~ ve
kaz~ ya Hitit kat~ nda son verilmi~tir. Bu kaz~ ya ait k~sa bir ön rapor kaz~~ direktörü Dr. Tahsin özgüç taraf~ndan ne~redilmi~~bulunmaktad~ r 1.
Karahöyük'te ~ehrin ve evlerin içine gömülmü~~durumda bulunan iki iskelete rastlanm~~~ve bu iki iskelete ait kafatas~~ parçalar~~ tetkik edilmek üzere bana getirilmi~tir. Dr. Tahsin özgüç'ün
bana verdi~i malûmata göre, bu iskeletlerden birincisi (No. 1),
dört yap~~ kat~ ndan müte~ekkil olan, Post-Hitit kültür kat~n~ n
Özgii ç , T.: Elbistan ovas~ndaki tetkik gezileri ve Karahöyük kaz~s~ .
Archaeological journeys in the plain of Elbistan and the excavation of Karahöyük. Belleten, Cilt XII, Say~~ 45, 1948.
1-Ii1firin raporu yak~ nda ne~redilecektir.
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üçüncü yap~~ kat~ nda bulunmu~tur 2. Evin taban~~ alt~ nda etraf~~
kerpiç ve ta~larla çevrilmi~~bir mezar çukurundan ç~ kan bu iskeletin yan~nda yaln~ z tunçtan mamul bir yüzükle bir küpeye tesadüf edilmi~tir. Sol taraf~~ üzerinde yatan ve yüzü Kuzeye müteveccih bulunan bu ölü hocker durumunda görülmü~tür. Bulunan çanak çömlek ve demir âletlere göre bu yap~~ kat~~ M. ö. birinci bin
y~l~n ilk yar~s~ ndan daha eski de~ildir, yani Kuzey-bat~~ ve Orta
Anadolu'da Frig'lerin hâkim bulunduklar~~ ça~a tekabül etmektedir.
Daha alttaki yap~~ kat~ ndan (Post - Hitit ça~~ , yap~~ kat~~ IV)
ç~ kar~lm~~~olan ikinci iskelet (No. 2) tabiatiyle birincisinden daha
eskidir. S~ rt üstü yatan bu ölü de hocker durumunda gömülmü~tür. Bu iskeletin yan~ nda sadece tunçtan yap~ lm~~~bir i~neye tesadüf edilmi~ tir. Bu iskeletin Büyük Hitit imparatorlu~u sona erdikten
sonra kurulan ilk yap~~ kat~ na ait olmas~~ bunun M. ö. 1200 y~ l~ ndan
hemen biraz sonras~ na tarihlendirilebilece~ine i~aret etmektedir.
Dr. Tahsin özgüç'ün verdi~i bu malümata göre, bu iskeletlerin
her ikisi de yerli Anadolu gelene~inde ve Friglerin gömme tarzlar~ ndan farkl~~ bir ~ekilde gömülmü~lerdir. Bilindi~i gibi, Frigler
ölülerini ya yakarlard~~ yakut, yakmad~ klar~~ takdirde, bunlar~~ uzat~lm~§ bir durumda gömerlerdi.
Kafataslar~n~ n tetkikl

Mevcut kafatas~~ parçalar~ ndan levhalarda gösterilen iki calva
(kafadam~ ) restore edilmi~ tir. Dr. Tahsin Cizgüç bu iskeletlere ait
post-cranial kemikleri bu mevkideki mektebe b~ rakt~~~ n~~ bildirmi~tir.
Elbistan Anadolu arkeolojisinde yeni ve önemli bir bölge oldu~undan, mevcut uzun kemikler henüz getirilmemi~~olmakla beraber,
bu kafataslar~~ üzerindeki notlar~ m~~ ne~retmeyi faydal~~ buldum.
Post-cranial kemikler, e~er sa~lam bir durumda iseler, getirildikleri
zaman ayr~ca ne~redilecektir.
2 Bu yap~~ kat~ nda monokrom keramikle beraber, daha tistteki yap
~~ katlar~ nda da görülen ve enteresan bir problem arz eden, Frig tarz ~ nda boyal~~ çanak çömlek de mevcuttur. Dr. Tahsin özgiiç (Belleten, Say ~~ 45, 1948, s. 231)
Frig tarz~ ndaki bu boyal~~ keramik hakk~ nda ~unlar~~ yaz~ yor: « Friglerin bu bölgede oturmad~ klar~~ kesin olarak bilindi~ine göre, bu çanak çömlek nev'inin
Karahöyiik'teki varl~~~~ne ~ekilde aç~ klanabilir ? Bu kaz~ , bu çanak çömlek
nev'inin Friglere âidiyetini iddia etmenin tehlikeli oldu~unu ve bu hususta
ba~ka bir terimin kullan ~ lmas~ n~ , mesela «Post-Hitit. çanak çömle~i denmesinin
daha do~ru olaca~~ n~~ aç~ klam~~t~ r..
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Karahöyük No. 1 (~ekil 1 ve 2):
Bu fert yaln~ z k~ r~ k bir calva (kafadam~ ) taraf~ ndan temsil
edilmektedir. Bu calva'da al~ n kemi~i (os frontale) ile sol duvar
kemi~inin (os parietale) büyük bir k~sm~ , sa~~duvar kemi~inin bir
k~sm~~ ve kafa kemi~inin ( os occipitale) squama occipitalis k ~sm~~
muhafaza edilmi~tir. ~akak kemikleri (ossa temporalia) kay ~ pt~ r ve
kafatas~ n~ n kaide k~sm~~ muhafaza edilmemi~tir.
Kafadam~~ üzerindeki diki~ ler, hiç olmazsa bunlar~ n büyük bir
k~sm~ , henüz daha aç~ kt~ r. Kemiklerin diki~ler boyunca k~ r~lm~~~ ve
aç~ lm~~~olmalar~~ kesin bir te~hisi güçle~ tirmekte ise de, diki~lerin
durumu bu calvan~ n 20 ile 40 ya~lar~~ aras~ nda bir kimseye ait
oldu~una i~aret etmektedir. Calva'n~ n karakterleri bunun bir kad~ na ait oldu~unu telkinlemektedir.
Bu calva'n~ n ölçüleri Tablo l'de gösterilmi~tir. Kafa biraz çarp~ kla~m~~~ve kemikler i~Tilmi~~olduklar~ ndan, al~ n ve kafa kemikleri
duvar kemiklerine 14r~ k~~ veçhile rapted~ lememi~ tir. Böylece uzunluk
ölçüsünde bir mikdar hatan ~ n bulunmas~~ tabiidir. Bu calva uzundur
(190 mm.). Sa~~duvar kemi~ inin büyük bir k~sm~~ k~ r~ k oldu~undan,
maksimum kafa geni~li~i tam olarak ölçülememi~tir. Duvar kemiklerinin mevcut olan k~ s~ mlar~~ üzerinde al~ nan maksimum geni~lik
128 milimetredir, fakat sa~~duvar kemi~inin büyük bir k~ sm~~ k~ r~ k
oldu~undan bunun gerçek genislik ölçüsünden az oldu~una ~üphe
yoktur. Di~er taraftan, büyük bir k~ sm~~ muhafaza edilen sol duvar
kemi~inden hesaplanan maksimum kafa geni~li~i 140 milimetredir
ve dolichokephal bir endis vermektedir. Zaten ~ekil 1 bu kafan~ n
dolichokephal oldu~ unu aç~ kça göstermektedir. Mutlak minimum
al~ n geni~li~i dard~ r. Fakat minimum al~ n geni~li~ini tahmini kafa
geni~li~inin yüzdesi olarak ifade eden al~ n endisi (Fronto-parietal
endis) metriometop, yani orta bir k ~ ymet göstermektedir. Bu al~ n~ n
geni~li~inden de~il, daha ziyade tahmini maksimum kafa geni~li~inin darl~~~ ndan ileri gelmektedir. Sol duvar kemi~inin, sutura
squamosa'n~ n bir santimetre yukar~s~ nda, ortalama kal~ nl~~~~4.3
milimetredir, yani bu kemik orta kal~ nl~ ktad~ r.
Kafa norma verticalis'de ovoid bir biçim göstermektedir. Ka~~
kavislerinin (arcus superciliaris) inki~af~~ ortan~ n alt~ndad~ r. Glabella
bölgesi k~ r~ lm~~~ve kaybolmu~ tur. Bu k~ r~ k k~s~ m çok geni~~olan
al~ n bo~luklar~ n~~ (sinus frontales) if~a etmektedir. Orta yükseklikte olan al~ n ortan~ n alt~ nda bir meyile sahiptir. Al~ n tümsekleri
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(tubera frontalia), postorbital daralma (postorbital constriction) ve
~akak çizgileri (lineae temporales) orta derecede bir inki~af göstermektedirler. Temporal bölgenin ~i~kinli~i (temporal fullness) ortan~ n alt~ ndad~ r ve duvar ç~ k~ nt~s~~ (tuber parietale) orta derecededir. Yandan, norma lateralis'den, bak~ ld~~~~zaman, üst tarafta hafif bir
lambdoid düzlük görülmekle beraber, occipital bölge iyice inhinal~ d~ r. Sol tarafta sutura iambdoidea üzerinde büyük bir worm kemi~i vard~ r. Sa~~tarafta da, bu diki~~üzerinde, kaybolmu~~bir worm
kemi~inin bulundu~unu gösteren izler mevcuttur.
Bu kafa, büyük olmakla beraber, Akdeniz ~ rk tipine yakla~maktad~ r.
Karahöyük No. 2 (~ekil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12):
Bu fert bir calva ile bir alt çenekemi~i (mandibula) taraf~ ndan
temsil ediImektedir. Bu calva'da al~ n kemi~inin büyük bir k~sm~~ ile
sa~~duvar kemi~inin tamam~, sol duvar kemi~inin büyük bir k~sm~~
ve kafa kemi~inin kafa deli~i (foramen magnum) arkas~ nda kalan
k~sm~~ (squama occipitalis) muhafaza edilmi~tir. Sol ~akak kemi~i
tamd~ r ve sa~~~akak kemi~inin en büyük k~sm~~ mevcuttur. Sa~~
kafa lokmas~~ (condylus occipitalis) ile foramen magnum'un arka
k~ y~s~~ muhafaza edilmi~tir, fakat kafa deli~inin ön ve sol k~y~s~~ ile
kafa kaidesi kay~ pt~ r. Bu k~ r~ k kafatas~ na ait parçalar birbirine
mükemmel bir ~ekilde intibak ettiklerinden, bunlardan restore edilen calva üzerinde al~ nan ölçülerde hemen hemen hata yok gibidir.
Sutura coronalis, sutura sagittalis ve sutura lambdoidea calva'n~ n iç yüzünde tamamen kapanm~~t~ r. Calva'n~ n d~~~yüzünde
ise, baz~~ k~s~mlar~~ kapanm~~~olmakla beraber, bu diki~ler tamamen silinmemi~tir. Di~er taraftan, sutura squamosa, sutura parietomastoidea ve sutura occipitomastoidea calva'n~ n hem iç ve
hem de d~~~yüzünde henüz daha aç~ k bir halde bulunmaktad~ r.
Diki~lerin durumu ve bu calva'n~ n baz~~morfolojik özellikleri bunun
takriben elli ya~lar~ nda bi: erke~e ait oldu~unu aç~ klamaktad~ r.
Bu calva'n~ n ölçüleri Tablo 2'de gösterilmi~tir. Bu kafa orta uzunlukta ve, orta grupta olmakla beraber, oldukça geni~tir. Kafa endisi 82.96 d~ r, yeni brachykephal'dir. Kulak deli~i yüksekli~i (porion-bregma yüksekli~i)-uzunluk endisi hypsikephal ve kulak deli~i
yüksekli~i-geni~lik endisi de tapeinokran'd~ r. Minimum al~ n geni~li~i orta gruptad~ r. Fakat al~ n endisi stenometop'tur, yani al~ n nisbeten dard~ r. Horizontal kafa çevresi büyüktür. Duvar kemi~inin,
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sutura squamosa'n~ n bir santimetre yukans~ nda, ortalama kal~nl~~~~
6 milimetredir, yani duvar kemi~i nisbeten kal~nd~r.
~akak kemiklerinin processus zygomaticuslerinin muhafaza edilen k~s~mlar~~üzerinde ölçûlen maksimum bizygomatic geni~lik (yüz
geni~li~i) çok büyüktür. Al~n geni~li~ini yüz geni~li~inin yüzdesi
olarak ifade eden yüz-al~ n endisi (zygo-frontal endis) küçük bir
k~ymet göstermektedir. Fakat bu durum al~n~n darl~~~ndan de~il,
yüzün geni~li~inden ileri gelmektedir. Keza yüz geni~li~ini kafa geni~li~inin yüzdesi olarak ifade eden endis de (cranio-facial endis),
çok olmamakla beraber, oldukça yüksektir.
Yüz geni~li~inin fazia olmas~~ ve yüz-al~n ve kafa-yüz endislerinde görülen k~ymetler, Mongoloid ~rk tipinin bir özelli~ini hat~ra
getirmektedir. Fakat bu kadar geni~~bir yüze ferdi bir variation
olarak Avrupal~lar aras~ nda da tesadüf edildi~ini burada kaydetmek faydal~~ olacakt~ r. Mesela, Rudolph Martin'in 3 Ranke'den iktibas
etti~i rakamlara göre Bavyeral~~ erkeklerde yüz geni~li~i 120 ve 149
milimetre aras~nda de~i~mektedir. Yani Karahöyük kafas~n~n yüz
geni~li~i Avrupal~lar~ n da~~l~~~sahas~~ içindedir.
Mongoloid tipin, kafatas~~ üzerinde, en bariz özelli~i elmac~k kemi~inin (os zygomaticum) öne ve yana do~ru f~rlak olmas~d~ r. Mongoloidlerin kafatas~ na norma basilaris'den bak~ld~~~~
zaman elmac~k kemi~i yan tarafta keskin bir kö~e arz eder 4.
Fakat, maalesef bahis konusu olan bu ferdin elmac~k kemi~i
elimize geçmemi~~oldu~undan, yüzün bu k~sm~n~n Mongoloidlerin bu özelli~ini gösterip göstermedi~ini tayin edemiyoruz.
Yaln~ z bu calva'n~n di~er karakterleri Mongoloidlerden ziyade beyazlara ait özellikler gösterdi~inden, bu geni~~yüzü ferdi bir variation addetmek daha do~ru olacakt~ r. Ayr~ ca, Elbistan'~ n Mongoloid ~rk~ n be~i~inden uzak olmas~~ ve Post - Hitit ça~~ ndan bir
evvelki ça~a yani Hitit ça~~ na ait olan Anadolu kafalar~n~ n 5 Alpin
ve Akdeniz tiplerinde olmas~~ da bu fikri desteklemektedir.
~imdi bu calva'n~ n morfolojik özelliklerini inceleyebiliriz. Kafan~ n norma verticalis'deki biçimi ovoid'dir. Ka~~kavisleri ortan~n
Marti n, R.: Lehrb~~ ch der Anthropologie, Cilt 2, 1928, s. 896.
Hooton, E. A.: Up from the ape, 1946, s. 747.
5 ~ enyürek, M. S.: Anadolu bak~r ça~~~ve Et~~sekenesinin kraniyolojik tetkiki. A craniological study of the Copper age and Hittite populations
of Anatolia. Belleten, Cilt V, Say ~~ 19, 1941.
3
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alt~ nda bir inki~af göstermektedir. K~r~lm~~~olan glabella bölgesi,
1 numaral~~ kafada oldu~u gibi geni~~olan, al~ n bo~luklar~ ni if~a
etmektedir. Al~ n bo~luklar~~ göz çukurlar~n~n (paries superior orbitae) üstünde geni~~bir yer kaplad~ktan ba~ka ortada metopion
noktas~ n~ n biraz yukar~ s~ na kadar uzanmaktad~ r. Orta yükseklikde
olan al~ n yine orta derecede bir meyil göstermektedir. Al~ n
tümsekleri ve postorbital daralma orta derecededir. Parietal bölgede, sajital k~ s~ mda orta derecede bir yükselme görüyoruz. Duvar
tümsekleri ve ~akak bölgesinin ~i~kinli~i ortan~n alt~nda bir inki~af
göstermektedir. ~akak çizgileri kuvvetlidir ve supramastoid crete
orta derecede inki~af etmi~tir. Occipital bölgede, ortan~n alt~ nda
bir lambdoid düzlük görülmekle beraber, occiput iyice inhinal~ d~r.
Bu kafada plano - occipital yass~ l~k mevcut de~ildir. Os occipitale
tümsek biçiminde bir torus göstermektedir. Kafa kemi~i üzerinde
transverse diki~~yoktur ve bu kemi~in d~~~röliyefi kabad~r. Glenoid
fossa (fossa mandibularis = ~aka~~n oynak çukuru) çok derindir,
ve processus postglenoidalis orta derecede bir inki~afa sahiptir.
Tympanic levhan~ n (pars tympanica) kal~ nl~~~~orta derecededir ve
d~~~kulak deli~inin (porus acusticus externus) biçimi ovaldir. Mememsi ç~ k~ nt~~ (processus mastoideus) orta derecede ve processus
zygomaticus temporalis ortan~ n biraz alt~ nda bir inki~af göstermektedir.
Alt çene ölçüleri Tablo 3'de gösterilmi~tir. Orta uzunlukta
olan bu alt çene oldukça geni~tir. Alt çcnekemi~inin iki aç~~ aras~~
geni~li~ini (bigonial geni~lik) iki lokma aras~~ geni~li~inin (bicondylar geni~lik) yüzdesi olarak ifade eden geni~lik endisi oldukça
küçüktür, yani iki aç~~ geni~li~i nisbeten dard~ r. Alt çene çenti~i
(incisura mandibulae) oldukça geni~tir, fakat derin de~ildir. Alt
çene kolu (ramus mandibulae) endisi küçüktür, yani alt çene kolu
nisbeten dard~ r. Alt çene kolu aç~ s~~ (128`) büyüktür. Alt çene
gövdesinin (corpus mandibulae) çene deli~i (foramen mentale) hizas~ nda al~ nan yüksekli~i fazla, fakat kal~ nl~~~~nisbeten azd~ r. Böylece, alt çene gövdesinin yükseklik - kal~ nl~ k endisi Martin'in verdi~i bütün rakamlar~ n dünundad~ r".
Alt çenenin morfolojik özelliklerine gelince, çene kolunun d~~~
yüzünde çi~neme kas~ n~~~~ (musculus masseter) ba~land~~~~yer
6

Marti n, R. : Lehrbuch der Anthropologie, 1928, s. 979.
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kaba bir röliyef göstermektedir. Alt çene kolunun iç yüzünde, iç
kanat kas~ n~ n (mesculus pterygoideus internus) ba~land~~ i yer
de kaba y ap~ l~d~ r. Çene aç~s~ n~ n (angulus mandibulae) k~y~lar~~
içeriye do~ru k~vr~ lm~~t~r. Çene deli~i (foramen mentale) her iki
tarafta da tek ve büyüktür. Sa~~çene deli~inin maksimum kutru
4.3 ve sol çene deli~inin maksimum kutru da 5.7 milimetreye
bali~~olmaktad~ r. Çene dikeni (spina mentalis) orta derecede bir
inki~af göstermektedir. Positive olan menton (çene ç~ k~ nt~s~ =eminentia mentalis) çok kuvvetli bir ç~ k~ nt~~ te~kil etmektedir. Alt
kesici di~lerin ölümden evvel dü~mü~~ve bunlar~ n di~~çukurlar~ n~~
(alveoli dentales) k~smen massediimi~~olmas~~ çene ç~ k~ nt~s~n~~
hafifçe artt~ rm~~~olabilirse de, bu ç~ k~ nt~ n~ n, Avrupal~'lardaki
gibi, çok kuvvetli oldu~u a~ikârd~ r.
Bu alt çenede yaln~z sa~~ikinci alt premolerle, sa~~birinci,
ikinci ve üçüncü alt moLrler muhafaza edilmektedir. Bütün di~er
di~ler ölümden evvel dü~mü~tür ve mevcut di~~çukurlar~ n~ n durumu bu ferdin hayatda pyorrhea alveolaris'den muztarip oldu~unu
aç~ klamaktad~r. Mevcut di~ler aras~ nda, birinci ve ikinci molerlerin
d~~~(buccal) taraf~ nda taç ile kök k~s~mlar~ mn birle~ti~i yerde
derin ~-osion'lar mü~ahede edilmektedir. Bundan ba~ ka üçüncü
molerin ön (mesial) yar~s~~ büyük bir çürük (carie) taraf~ ndan tahrip edilmi~tir.
Mevcut di~ lerin ölçüleri Tablo 4'de gösterilmi~tir. Di~lerin
morfolojik özelliklerine gelince, birinci ve ikinci alt molerler üzerinde dört di~çik (cusp) vard~ r. Bu di~lerin her ikisi de Milo
Hellman'~ n '' art~~ plan~ n~~ (plus pattern) göstermektedir. Di~ler,
ferdin ya~~n~ n ilerlemesine ra~men, nisbeten az a~~nm~~t~ r. Molerlerin rontgeni di~~özü odac~ klar~ n~ n (chambre pulpaire) küçük yani
cynodont olduklar~ n~~ aç~ klamaktad~ r.
Bu calva'n~ n karakterlerinin hey'et-i umumiyesi bu ferdin Alpin
~ rk~ na mensup oldu~unu göstermektedir.
Netice

Mara~~ilinin Elbistan ilçesinde Karahöyük'te yap~lan kaz~~
M. ö. ikinci bin y~l~ n sonu ile birinci bin y~l~ n ilk yar~s~ na ait iki
Racial characters in human dentition.
7 Hellma n. M.
the American Philosophical Society, 68, Say ~~ 2, 1928.
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iskeletin bakiyelerini meydana ç~karm~~ t~r. Bu iskeletlerin her ikisi
de, aralar~ nda bir zaman fark~~ olmakla beraber 8, Post-Hitit ça~~ na aittir.
Karahöyük'te bulunan bu kafataslar~ ndan birisi Akdeniz ve
di~eri de Alpin ~ rk tipini temsil etmektedir. Ayr~ca, bu civarda
Malatya'da Arslantepe kaz~s~ ndan ç~ kar~lan Neo-Hitit ça~~ na '4 ait
bir kafatas~~ da brachykephal ve Alpin tipindedir. Güney-doku
Anadolu'dan gelen kafataslar~ n~ n say~s~~ henüz daha az olmakla
beraber, bu kafataslar~ n~ n iki ayr~~ ~ rk tipini temsil etmesi Post Hitit ça~~nda bu bölgede en az iki ayr~~ ~ rk tipinin ya~am~~~oldu~una delildir.
Bundan evvelki bir etüdümde ") Anadolu'nun Kalkolitik ve
Bak~ rça~~~sâkinlerinin Eurafrican ve Akdeniz tiplerine ayr~lan dolichokephal insanlar oldu~unu ve bu ça~larda brachykepharlerin
az~ nl~ kta olduklar~n~~ göstermi~ tim. Yine bu etüdümde Hitit ça~~nda
brachykephal'lerin artt~~~ n~~ göstermi~~ve bundan Hitit'lerin ekseriyetle Alpin ~ rk~ ndan olan müstevliler olduklar~~ neticesini ç~ karm~~t~ m. Bununla beraber, ayni etüdde Hittit ça~~ nda brachykephal'lerin yan~ nda dolichokephal'lerin de ya~am~~~olduklar~ na i~aret
etmi~ tim. Orta Anadolu'da Büyük Hitit imparatorlu~u y~ k~ ld~ ktan
ue bunlar~ n yerine Frig'ler kaim olduktan sonra, Hitit'lerin Güneydo~u Anadolu'da, müstakil prenslikler veya krall~ klar halinde,
hakimiyetlerini daha bir müddet devam ettirdiklerini biliyoruz.
Böylece iki Karahöyük iskeleti aras~ nda bir zaman fark~~ mevcut
olmakla beraber, Orta Anadolu'da Hitit imparatorlu~u ça~~ nda
oldu~u gibi, Post-Hitit ça~~ nda Anadolu'nun bu bölgesinde brachykephal ve dolichokephal ~ rk tiplerinin ça~da~~olarak ya~am~~~
olmalar~~ çok muhtemeldir.

S
9

Bu fark müteakip iki yap~~ kat ~~ aras~ nda geçen zamandan ibarettir.
Kansu, ~. A. Et nde anthropclogique dossements d'Arslantepe (Malat-

ya) . Revue Hittite et Asianique, 35, 1939.
10 ~ enyürek, M. S.: Anadolu Bak ~r ça~~~ve Eti sekenesinin kraniyolojik tetkiki. A craniological study of the Copper age and Hittite populations
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TABLO : 1
1 numaral~~ferdin ölçüleri : Calva (Kafadam~)
Maksimum kafa uzunlu~u
Maksimum kafa geni~li~i
Minimum al~ n geni~li~i
Sol duvar kemi~inin ortalama kal~nl~~~~
Kafa endisi
Al~ n endisi (Fronto - parietal endis)

190
140 ??
92.5
4.3
73.68
66.07

mm.
mm.
mm.
mm.
??

TABLO : 2
2 numaral~~ferdin ölçüleri t Calva (Kafadam~)
Maksimum kafa uzunlu~u
Maksimum kafa geni~li~i
Minimum al~ n geni~li~i
Porion - bregma yüksekli~i
Sol duvar kemi~inin ortalama kal~ nl~~~~
Horizontal kafa çevresi
Porion - bregma - porion kavisi
Maksimum yüz geni~li~i
Kafa endisi
Porion-bregma yüksekli~i- uzunluk endisi
Porion-bregma yüksekli~i - geni~lik endisi
Al~ n endisi (Fronto-parietal endis)
Kafa - yüz endisi (Cranio - facial endis)
Yüz - al~ n endisi (Zygo - frontal endis)

182
mm.
151
mm.
98
mm.
118.5 mm. (~ ki
taraf~ n ortalamas~)
6
MM
532
mm.
318
mm.
145.5
mm.
82.96
65.10
78.47
64.90
96.35
67.35

KARAHOYOK KAFATASLARI
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TABLO: 3
numaral~~ferdin ölçüleri: Alt çene (Mandibula)

129
~ ki lokma geni~li~i
Iki aç~~ geni~li~i
97
44.5
~ ki foramen mentale aras~ ndaki mesafe
Alt çene uzunlu~u (Condylo - symphyseal uzunluk) 107
Alt çene gövdesinin foramen mentale hizas~ nda
38
yüksekli~i
Alt çene gövdesinin foramen mentale hizas~ nda
11
kal~ nl~~~~
Alt çene kolu yüksekli~i (Gonion'dan lokman~ n en
yüksek noktas~ na kadar)
61
Alt çene kolu yüksekli~i (projection)
49
Incisura mandibulae'nin derinli~i
11.2
Incisura mandibulae'nin geni~li~i
34
Alt çene kolunun minimum geni~li~i
30.5
Alt çene kolu aç~ s~~
/28'
Alt çene endisi
82.94
Alt çene geni~lik endisi
75.19
Alt çene kolu endisi
50.00
Ineisura mandibulae endisi
32.94
Alt çene gövdesinin yükseklik - kal~ nl~ k endisi
28.94

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

TABLO t 4
Karahöyük No. 2 di~lerinin ölçüleri
Ikinci
alt
premoler

Uzunluk
Geni~lik
Trigonid geni~li~i
Talonid geni~li~i
Kuvvet .endisi ( Geni~ lik
uzunluk)
Taç endisi (Genislik
100
uzunluk)
Trigonid - talonid endisi (Talonid geni~li~i
100
Trigonid geni~li~i)

7.1
8.5

Birinci
alt
moler

~ kinci
alt
rnoler

mm. 10.5 mm. 10.9
mm. 10.5 mm. 10.2
10.5 mm. 10.2
10.2 mm.
9.8

60.35

110.25

111.18

119.71

100.00

93.57

97.14

96.07

mm.
mm.
mm.
mm.

