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KELENDER‹S KENT‹NDE BULUNAN B‹R ‹SKELETTE 
SAPTANAN OT‹T‹S MED‹A OLGUSUNUN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ 
The analysis of a skeleton with otitis media found in the remains of
Kelenderis Antique City
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‹skelette, kimlik teflhisinin bir parças› olarak patolojik du-
rumlar›n de¤erlendirilmesi önemlidir. Bu olgu sunumundaki
amac›m›z; iskelet üzerinde kimlik tespiti niyetiyle cinsiyet,
boy ve yafl de¤erlendirmeleri için kullan›lan normal kriterlerin
yetersizli¤i ve eksikli¤i sonras› baflvurulabilecek kemik anoma-
lilerinin, farkl›l›klar›n›n kemik hastal›klar›n›n de¤erlendirilme-
si ile alternatif yollar›n bulundu¤una dair bir örnek olufltur-
makt›r. Olgumuz Kelenderis Antik Kentinde yap›lan arkeolo-
jik kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilen iskeletlerden M52 en-
vanter numaral› genç eriflkin bireyde kafatas›ndaki lezyonun
incelenmesini içermektedir. Olgunun yafl tayini sutura ve difl
analizi ile yap›lm›flt›r. Olgu otitis media olmas› o toplumdaki
bireysel bir farkl›l›k olarak kimlik teflhisinde kullan›labilir. Ay-
r›ca ölüm sebebi olarak, tedavisiz otitis median›n sonucunda
ortaya ç›kan beyin absesi, menenjit gibi komplikasyon düflünü-
lebilir. 

Anahtar kelimeler: Kimlik teflhisi, ölüm sebebi, otitis
media, Kelenderis, paleopatoloji

SUMMARY 
Pathological conditions are important as a part of identifica-

tion process in skeleton. The aim of this study, although age,
sex, sex and heigh are used for identification that can be inade-
quate, there are alternative ways for identification process,
such as bone fractures, anormalies and differences. Our case is
a young adult was found in arceologic excavating in Kelenderis
Antic City with M52 inventory and we investigated the lesion
located in its cranium. Age estimation was done with sutura

and teeth analysis. The case suffered from otitis media and it
can be used in identification process, this is because this condi-
tion is difference in his society. Morover, the cause of death
could be some complications, such as brain abcesses or menin-
gitis due to untreated otitis media. 

Key words: Identification, cause of death, otitis media, Ke-
lenderis, paleopathology

G‹R‹fi
Kimlik teflhisinin, tan›nmayan bir kimsenin di¤er fla-

h›slardan ay›rt edilmesine yarayan ve vücudun muayene-

si ile elde edilen bilgilerden yararlanarak yap›lan bir ifl-
lem oldu¤u belirtilmektedir (1). ‹nsana ait az veya çok is-
keletleflmifl kal›nt›larda kimlik teflhisi amac›yla yafl tespi-
ti için s›kl›kla epifiz incelenmesi, suturalar›n kapanmas›-
n›n anlaml›¤› ve pelvis kemiklerinin incelenmesinden ya-

rarlan›l›r. Cinsiyet tayini için de genelde kafatas›ndan ve
pelvik kemiklerden yard›m al›n›r. Ayr›ca baz› patolojik
durumlar›n de¤erlendirilmesi de kimlik teflhisine yar-

d›mc› olmaktad›r (2-4).
‹skeletten kimlik teflhisinde önemli olan yafl, cinsiyet,

boy gibi kriterlerin tahminini gerçeklefltirecek yeterli
materyal bulunmad›¤›nda ne yap›labilir sorusundan yola
ç›karak haz›rlam›fl oldu¤umuz çal›flmada, birey için ay›rt
edici olabilecek bir patolojik vaka “otitis media” de¤er-

lendirilmifltir. Otitis media çocukluk ça¤›n›n s›k görülen
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hastal›klar›ndan birisidir. ‹statistikler üç yafl›na kadar
olan çocuklar›n üçte ikisinin en az bir kere otitis media
geçirdi¤ini göstermektedir. Üst solunum yolu enfeksiyo-

nunu birkaç kere geçiren çocuklarda otitis media daha s›k
görülür (5,6). So¤uk alg›nl›¤› durumlar›nda, sinüzitlerde,
bo¤az enfeksiyonlar›nda veya baz› alerjik durumlar sonu-

cunda östaki borusu çeperlerinde ödem oldu¤unda östaki
borusu kapan›r ve orta kulak içinde, bakterilerle bulafl-

m›fl s›v› kal›r. Böylece mikroplar›n daha çabuk üreyebi-
lece¤i kapal› bir ortam oluflur ve akut otitis media gelifl-
mifl olur (6-8). Bazen bu s›v› kulakta haftalar ve hatta ay-

lar boyu kalabilir. Bu durum kronik otitis media olarak
adland›r›l›r (6,7). E¤er kulak zar›nda önceden bir delik
mevcutsa, enfeksiyon orta kula¤a d›fl kulak yolu arac›l›-
¤›yla da ulaflabilir. Ayr›ca travma sebebiyle meydana ge-

len kulak zar› y›rt›lmalar›ndan sonra orta kulak iltihab›
görülmesi de mümkündür. Otitis media tedavi edilmez-

se, mastoid kemi¤inde mastoidid ad› verilen iltihaba se-

bep olabilir. Ayr›ca pis kokulu bol ak›nt› ile seyreden
kulak iltihaplar› kal›c› iflitme kay›plar›, menenjit ve be-

yin apsesi gibi durumlara neden olabilir (6,9). 
Bu olgu sunumundaki amac›m›z; iskelet üzerinde kimlik

tespiti amac›yla yafl, boy ve cinsiyet hesaplar› için kullan›-
lan kriterlerin yetersizli¤i ve eksikli¤i sonras› baflvurulabi-
lecek alternatif yollara (örne¤in baz› hastal›klar, flah›staki
kemik anomalileri, varyasyonlar) bir örnek oluflturmakt›r.  

OLGU 
Da¤l›k Klikya Bölgesinin önemli bir liman kenti olan

Kelenderis’in kal›nt›lar›, Silifke’nin (Seleukeia) yaklafl›k
80 km bat›s›nda, Anamur’un (Anemurium) 50 km do¤u-

sunda, bugünkü Ayd›nc›k ilçesindedir. Kelenderis Antik
Kenti’nin tiyatro alan›nda 2001-2002 y›llar›nda Selçuk
Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi taraf›ndan gerçeklefl-

tirilen arkeolojik kaz› çal›flmalar› sonucunda 84 bireye ait
iskelet ele geçirilmifltir. Olgu, Kelenderis Antik Kentinde
yap›lan arkeolojik kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilen
iskeletlerden M52 envanter numaral› genç eriflkin bireyin
kafatas›ndaki lezyonun incelenmesini içermektedir. M52
envanter numaral› bireyin kal›nt›lar› kafatas› ve maksilla
parçalar›ndan ibaret oldu¤undan yafl ve cinsiyet tespiti s›-
k›nt›l› olmufltur. Cinsiyeti tespit edilememifl olgunun yafl
tayini sutura ve difl analizi ile yap›lm›flt›r (10).  

M52 envanter numaral› genç eriflkin bireye ait olan ka-

fatas›n›n sa¤ temporal kemikte d›fl kulak yolunun yakla-

fl›k 1 cm alt arka k›sm›ndan bafllay›p yar›may fleklinde

uzanan, mastoid bölgesinde yerleflmifl olan ve fissura
tympanomastoidea’ya kadar olan alan›n tümüyle erode
oldu¤u izlendi (Resim 1). Ayr›ca d›fl kulak deli¤inin üst

k›sm›nda daha fazla belirgin olmakla beraber çevresel ya-

y›lan noktasal tarzda kemi¤e ait iltihabi bulgular belir-

lendi. Bu lezyonlara kronik otitis median›n yol açabile-

ce¤i düflünülerek orta kulak de¤erlendirilmesi için radyo-

lojik tetkik istendi. Kafatas›na çektirilen röntgen filmin-

de solda temporal bölgede mastoid hücre havalanmas› iz-

lendi. Sa¤da mastoid hücre havalanmas› izlenmemekte
olup bu lokalizasyonda temporal kemi¤in kortikal de-

vaml›l›¤›, eroziv de¤iflikliklere sekonder olarak izlenme-

di (Resim 2,3). Bu durum nedeniyle kronik otitten ziya-

de olguda akut otit geliflmifl olabilece¤i düflünüldü.

Resim 1. Kafatas›nda sa¤ tarafta meatus akustikus eksternusun
alt›nda kemik yap›da litik lezyon görünümü izlenmektedir.

Resim 2. Kafa taban›nda kafa tas› iskeletinin radyolojik
görünümü: Solda temporal bölgede mastoid hücre havalan-
mas› izlenmekle beraber sa¤da mastoid hücre havalamas›
izlenmemektedir.
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TARTIfiMA
‹nsan iskeleti ve bozulmufl insan kal›nt›lar› üzerindeki

çal›flmalara multidisipliner yaklafl›mlar›n büyük kazançlar
sa¤lad›¤› bir gerçektir. Bu olguda da antropolog, adli t›p
uzman› ve radyoloji iflbirli¤i, gerçeklerin ayd›nlanmas›nda
bir referans olmufltur. ‹nceledi¤imiz otitis media olgusuna
benzer örnekler nadir de olsa Anadolu’da tespit edilmifltir
(10). Neolitik döneme tarihlendirilen Çayönü toplumun-

da birçok bireyde ve yine Neolitik döneme tarihlendirilen
Afl›kl› Höyük ve Körtik Tepe toplumlar›nda birer birey-

de otitis media olgusu saptanm›flt›r (11,12) (Tablo 1).
Dünya geneline bak›ld›¤›nda Hindistan’da, Eskimo-

lar’da ve Avustralya Aborjinleri’nde yap›lan çal›flmalar-

da otitis median›n çok yüksek oranlarda görüldü¤ü sap-

tanm›flt›r (5,13). Amerikan siyah ve beyazlar›nda ise ora-

n›n düflük oldu¤u görülmektedir (8). Baz› araflt›rmac›lar
Hindistan’da ve Eskimolar’da orta kulak iltihab›n›n bu
kadar yayg›n olmas›n› düflük sosyo-ekonomik koflullara
ba¤lamaktad›rlar. Di¤er araflt›rmac›lar ise otitis media

görülme s›kl›¤› ile iklim, genetik, genel sa¤l›k durumu ve
toplum nüfusunun çok olmas› aras›nda iliflki oldu¤unu;
otitis media’n›n “fakir adam” hastal›¤› olmad›¤›n› söyle-

mektedirler (8,13).
1970’lerden bu yana sanayi toplumlar›nda, otitis medi-

a görülme s›kl›¤›n›n azald›¤› iddia edilmektedir. Bu azal-
man›n muhtemel nedenleri aras›nda, t›bbi tedaviler, ge-

nel olarak sa¤l›k durumunun ve sosyal koflullar›n iyi ol-
mas›, hastal›¤a etken olan enfeksiyonlar›n etki güçleri-
nin azaltmalar› ve bunlara karfl› antibiyotik tedavilerinin
gelifltirilmesi say›lmaktad›r (13). Geçmiflte yap›lan çal›fl-
malarda otitis media; akut labyrinthitis, akut mastoidi-
tis, intrakraniyal lezyonlarla kar›flt›r›lm›flt›r. ‹srail’de
1974-1983 y›llar› aras›nda bir çal›flmada akut otitis medi-
a’n›n, hala akut mastoiditis lezyonu ile rahatl›kla kar›flt›-
r›ld›¤› görülmüfltür (8,13). 

M›s›rda (Moodie 1931), Arizona’da (Titche ve ark.),
Tennessee’de (Dowd 1989), Kuzey ve Güney Dakota’da
(Greeg, Steele ve Halzhueter 1965) ele geçen arkeolojik
materyallerde tespit edilmifl otitis media vakalar› rapor
edilmifltir. Gregg ve arkadafllar› (1965), Güney Dako-

ta’da 417 temporal kemik üzerinde yapt›klar› çal›flmada
%47 oran›nda pneumatizationun de¤iflmiflli¤ini tespit et-
mifllerdir (13,14).

Otitis media’y› ç›plak gözle tespit etmek her zaman
mümkün olamayabilir. Benitez (1985), temporal kemi¤i
söküp yerinden ç›kararak kemikten ald›¤› kesitte histo-

lojik bir analiz gerçeklefltirmifl ve genç eriflkin bir M›s›r-

l›da  oititis mediay› gözlemifltir (8,13). 
Smith ve Wood Jones (1910), bir Nubian mumyas›n-

daki mastoidin postero-superiorundaki sinüzit ak›nt›s›n›
tespit etmifllerdir. Gregg ve Steele (1982) radyolojik çal›fl-
malar›nda otitis mediay› yaflayan Amerikan yerlilerinde
ve Amerikan yerlilerine ait kafataslar›nda karfl›laflt›rm›fl-
lard›r. ‹nceledikleri bireylerin yar›s›ndan fazlas›n›n oti-
tis media’dan etkilendi¤ini görmüfllerdir. Ayr›ca, incele-

dikleri kafataslar›ndan Pre-Columbian döneme ait olan-

lar›nda otitis mediaya, 1492’den sonraya ait olanlara gö-

re, daha az rastland›¤›n› da tespit etmifllerdir (8,13,15). 
Mays ve Holts 2006 tarihli çal›flmalar›nda, Wharram

Percy ve Quarrington yerleflim bölgelerinden seçtikleri
iki iskelete ait kafataslar› üzerindeki kulak rahats›zl›kla-

r›n› incelerken çektirdikleri röntgen filmlerinden yarar-

lanarak otitis media olgusunu tart›flm›fllard›r (16). 
Olgumuz olan M52 envanter numaral› otitis media’l›

bireyimiz bu paleopatolojik lezyonu ile ait oldu¤u top-

Tablo 1. Anadolu’da otitis media örnekleri 

BBuulluunnttuu 
YYeerrii DDöönneemmii AArraaflfltt››rr››cc›› YY››ll CCiinnssiiyyeett YYaaflfl

Çayönü Neolitik Özbek 1988 E ?
Çayönü Neolitik Özbek 1988 E ?
Çayönü
Afl›kl› Höyük Neolitik Özbek 1988 K ?
Körtik Tepe Neolitik Özbek 1998 E 55
Körtik Tepe Neolitik Özbek 2005 K genç eriflkin

Resim 3. Schüller grafisi tekni¤iyle çekilen kafatas› filminde
sa¤da temporal kemi¤in kortikal devaml›l›¤› eroziv
de¤iflikliklere sekonder olarak izlenmemektedir.
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lumun di¤er bireylerinden ayr›lmaktad›r. Bu tür bir bi-
reysel farkl›l›k kimlik teflhisinde kullan›labilir. Ayr›ca,
tedavisiz otitis media sonucunda ortaya ç›kan mastoidit,
menengit, ensefalit gibi komplikasyonlar nedeniyle bire-

yin ölümünün gerçekleflmifl olabilece¤i düflünülebilir.
Sonuç olarak, insan iskeleti veya kal›nt›lar› üzerindeki

kimliklendirme çal›flmalar›nda yafl tayini ve cinsiyet tespi-
tinin yan› s›ra paleopatolojik bulgular›n da kimlik teflhisi
ve ölüm nedeninin saptanmas›nda önemli oldu¤u unutul-
mamal›d›r. Herhangi bir adli bilim çal›flmas›nda oldu¤u gi-
bi adli antropolojik çal›flmalarda da multidisipliner yakla-

fl›mlar›n sa¤layaca¤› faydalar göz ard› edilmemelidir.
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