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İNSAN İSKELETLERİNDE DENTAL YAŞ TAHMİNİ  
YÖNTEMLERİ VE BUNLARIN ADLİ TIP VE ANTROPOLOJİ 

ÇALIŞMALARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ

Nalan Damla YILMAZ USTA

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji A.B.D.

Özet: İnsan iskelet kalıntılarından biyolojik yaş tahmininde, adli tıp ve antropoloji bilimlerinde kul-
lanılan birçok gösterge vardır. Bu yaş göstergelerinden önemli bir tanesi dişlerdir. Dişler, biyolojik 
yaş tahmini çalışmalarında güvenilir sonuçlar veren önemli postmortem kalıntılardır. Bu çalışmada 
diş formasyonu ve sürmesi, diştacının yapısal artışı, pulpa-dentin kompleksi, dişin kimyasal bile-
şimi, sement kalınlığı, dişin özgül ağırlığı, dental aşınma, diş rengi, dental dokuların flüoresanlığı, 
epidemiyolojik ölçütler ve karma yöntemler olmak üzere 11 dental yaşlandırma yöntemi değer-
lendirilmiştir. Bu yöntemlerin kullanım özellikleri ve güvenirlikleri irdelendikten sonra adli tıp ve 
antropoloji çalışmalarında uygulanabilirlikleri tartışılarak sonuca varılmıştır. İncelediğimiz yöntem-
lerden diş formasyonu ve sürmesi erişkin olmayan bireylerin iskeletlerinden yaş tahmini yapmada 
en güvenilir olanıdır. Erişkin bireylerin iskeletlerinden yaş tahmini yapmada ise dental aşınma en 
çok tercih edilen yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Diş, Dental Yaş Tahmini Yöntemleri, Antropoloji, Dental Antropoloji, Adli Tıp.

THE METHODS OF DENTAL AGE ESTIMATION IN HUMAN  
SKELETONS AND APPLICABILITIES OF THESE IN THE  
FORENSIC MEDICINE AND ANTHROPOLOGY STUDIES

Abstract: In the biological age estimation from human skeletal remains, there are many indicators 
in using of forensic medicine and anthropology studies. Teeth are one of these indicators. They 
are important postmortem remains which provide reliable results in the biological age estimation 
studies. In this study, it has been examined total 11 dental age estimation methods as tooth forma-
tion and eruption, incremental structures in the tooth crown, the pulpo-dentinal complex, chemical 
composition of teeth,  counts of layers in cementum, density of teeth, dental attrition, tooth colour, 
fluorescence of dental hard tissues, epidemiologic criteria, and combined methods. Benefits and 
reliabilities of these methods are examined and then are made inferences after are discussed applica-
bilites of these in the forensic medicine and anthropology studies. The tooth formation and eruption 
among these methods is the safest one in age estimation of skeletons of babies and children. On the 
other hand, dental attrition is the most preferred method in age estimation of skeletons of adults.

Key Words: Tooth, Methods of Dental Age Estimation, Anthropology, Dental Anthropology, Foren-
sic Medicine.
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1.GİRİŞ

Eski insanlar üzerine yapılan çalışmalar geç-
mişe ışık tutar. Antropologlar bu insanların 
öncelikle nüfus durumlarını belirler yani 
kimlik tespitini yapar. Diğer yandan doğal ve 
doğal olmayan felaketlerde adli tıp uzman-
larının kurbanların kimlik tespitini yapması 
ailelerin acılarını hafifletmek ve toplumun 
değer yargılarına karşı saygılı olmak adına 
önem taşır. Görüldüğü gibi gerek eski insan-
lar üzerine yapılan analizlerde gerekse doğal 
ve doğal olmayan felaketlerdeki çalışmalarda 
ortak payda bireylerin kimlik tespitinin yapıl-
masıdır. Kimlik tespitinde belirlenmesi esas 
olan unsurlardan biri biyolojik yaş tahminidir. 
Bu nedenle adli tıp ve antropoloji alanlarında 
kullanılması amacıyla biyolojik yaş tahmi-
ni yöntemleri geliştirilmiştir. Biyolojik yaşı 
belirlemede kullanılan cranial ve postcranial 
birçok gösterge vardır. Adli tıp ve antropolo-
ji çalışmalarında yaş tahmininde en güveni-
lir sonuç bu göstergelerin korale edilmesi ve 
ortalama bir değere varılmasıyla sağlanabilir. 
Ancak çoğu zaman gerek arkeolojik kazılar-
da ve gerekse adli vakalarda iskelet kalıntılar 
bütün olmayabilir. Böyle durumlarda mevcut 
materyale göre uygun yöntemler kullanılarak 
bir sonuca varılır.

Dişler özellikle biyolojik yaş tahmini yön-
temlerinde kullanılan başlıca göstergeler-
dendir. Diğer iskelet kalıntılarına göre daha 
dayanıklı olup morfolojileri, varyasyonları ve 
patolojileriyle özel bir yapıya sahiptir. Dişler, 
bu özellikleriyle antropoloji ve adli tıp araş-
tırmalarında önemli bir veri kaynağıdır. Bi-
reyin yaşlanmasıyla birlikte dişler de diğer 

organlar gibi yıpranır ve yapısal değişikliğe 
uğrar. İşte dişlerde zamana bağlı ortaya çıkan 
bu değişimler, onları biyolojik yaş tahminin-
de başvurulan ölçekler haline getirir.

1.1.Amaç ve Yöntem

Adli tıp ve antropoloji bilimleri kapsamında 
iskeletlerin biyolojik yaşlarının belirlenme-
sinde kullanılan dental yaşlandırma yöntem-
lerini inceleyen bu çalışma bir literatür araştır-
masıdır. Dişler birçok yaşlandırma göstergesi 
barındırır. Bu göstergelerle değişik yaşlandır-
ma yöntemleri geliştirilmiştir. Amacımız bu-
güne kadar geliştirilmiş dental yaşlandırma 
yöntemlerini inceleyerek bunların adli tıp ve 
antropoloji çalışmalarının gereçlerinden biri 
olan iskeletlerdeki uygulanabilirliğini gös-
termektir. Dental yaşlandırma yöntemlerini 
irdeleyen bu çalışmayla adli vakalardaki kur-
banların ve arkeolojik kazılarda gün yüzüne 
çıkan iskeletlerin kimlik tespitinin en doğru 
şekilde yapılmasına katkı sağlanması hedef-
lenmiştir.

1.2.Dişlerin Morfolojik ve Anatomik Yapısı

Dental yaş tahmini yöntemlerinin uygulana-
bilirliği bireyin bebek, çocuk veya erişkin ol-
masına ve ayrıca dişlerin korunum durumuna 
göre değişir. Bu yüzden çalışmanın konusunu 
oluşturan dental yaşlandırma yöntemlerine 
geçmeden önce dişlerin morfolojik ve anato-
mik yapısına genel olarak değinmemiz yerin-
de olacaktır.

İnsanda, sırasıyla süt ve daimi olmak üzere 
iki tip dişlenme görülür. Çocukluk dönemi-
nin bir bölümüne kadar hâkim olan süt dişler, 
genç erişkinliğe doğru daimi dişlerle yer de-
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ğiştirir ve daimi dişler bireyin geri kalan ya-
şamı boyunca varlığını sürdürür. İnsanda süt 
dişler her bir yarım çenede 2 kesici, 1 köpek 
dişi, 2 büyük azı olmak üzere toplam 20 adet, 
daimi dişler ise 2 kesici, 1 köpek dişi, 2 kü-
çük azı, 3 büyük azı olmak üzere toplam 32 
adettir (Hillson, 1996: 7; Yavuzyılmaz, 2007: 
79).

Dişler sert ve yumuşak olarak genellenebile-
cek doku birliklerinden oluşmuştur. Sert diş 
dokuları mine (enamel), dentin ve sement; 
yumuşak diş dokuları ise pulpa ve periodon-
tal membran’dır (Yavuzyılmaz, 2007: 23-30). 
Mine, iskelet sisteminin en sert ve en yoğun 
kalkerleşmiş dokusudur, dişin taç bölümünü 
dıştan kaplar. En kalın olduğu bölge çiğne-
me yüzeyidir, kendini yenileme özelliğine sa-
hip değildir, alınan besinlerin içeriğine bağlı 
olarak aşınır ve yükseklik kaybeder. Dentin, 
mine ile pulpa arasındaki orta bölgedir, çiğ-
neme esnasında minede oluşan baskıları et-
kisiz hale getirme özelliğine sahiptir. Kendi-
ni yenileme özelliğine bağlı olarak zamanla 
pulpa çevresinde ek dentin (seconder dentin) 
üretilir. Sement, kökü kaplayan ince bir taba-
kadır (Özbek, 2007: 14-15). Sement, rezorbe 
olabilen bir dokudur ve yaşlanmayla beraber 
kalınlaşır (Nazlıel, 1999). Pulpa, sinir ve kan 
damarlarını içeren diş özü odasıdır. Bu oda, 
kökler içerisinde daralarak kanallara dönüşür 
ve kök ucuna kadar gider. Periodontal memb-
ran, dişi alveol kemiğe bağlayan bağ doku-
sudur. İçerisinde hücreler, fibriller, damarlar 
ve sinirler bulunur. Diş kökünün alveol içinde 
sabitlenmesini sağlayan tüm fizyolojik özel-
liklere sahiptir (Yavuzyılmaz, 2007).

2. DENTAL YAŞLANDIRMA YÖNTEM-
LERİ

2.1. Diş Formasyonuna ve Sürmesine Göre 
Yaşlandırma

Diş formasyonu ve diş sürme periyotları, in-
san iskeletlerinde biyolojik yaş tahmininde 
sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Dişin sert 
dokusunun mineralizasyonu “diş formasyo-
nu” olarak tanımlanır. Dişin taç bölümünü 
tamamlayıp ağız içine doğru ilerleme ha-
reketine ise “diş sürmesi (eruption)” denir. 
Süt dişleri gebeliğin 6.-8. haftaları arasında 
şekillenmeye başlar (Ten Cate, 1998). Yakla-
şık olarak 10. haftada 20 adet süt diş tomur-
cuğu dental laminalar üzerinde yerlerini alır 
(Küçüküçerler, 2007: 17). Doğumda süt ke-
sici taçlarının 2/3’ü, süt köpek diş taçlarının 
1/3’ü tamamlanmış, süt birinci azıların occlu-
sal yüzeyleri ile süt ikinci azıların tüberkülle-
ri şekillenmiştir. İnsanda sırasıyla, birinci ve 
sonra ikinci süt kesicilerin, süt birinci azıla-
rın, süt köpek dişlerin ve daha sonra süt ikinci 
azıların sürmeleri gerçekleşir. Süt dişlerinin 
tamamı ikinci yılın sonuna kadar ağızdaki 
yerlerini almış olur (Hillson, 1990:188-195).

Daimi dişler yaklaşık olarak gebeliğin 20. 
haftasında şekillenmeye başlar. Doğumdan 
sonraki birinci yılda daimi 1. büyük azılar, 1. 
kesiciler ve köpek dişleri şekillenir. Bunları 
sırasıyla daimi 2. kesiciler, küçük azılar ve 
2. büyük azılar izler. Üçüncü büyük azıların 
şekillenmesi ise doğumdan sonra 7.-10. yıllar 
arasındadır. Daimi 1. büyük azı taçları, 2. bü-
yük azılar şekillenmeye başladığında tamam-
lanır. Bunu kesicilerin, küçük azıların, köpek 
dişlerinin (taç şekillenmesi en uzun sürendir), 
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2. büyük azıların ve son olarak 3. büyük azı-
ların (12 – 20 yaşları arasında) tamamlanması 
izler (Hillson, 1990: 188-195). Yaklaşık ola-
rak altıncı yılda karışık dişlenme dönemi baş-
lar. Bu dönem iki aşamadan oluşur. Birincisi, 
ağız boşluğunda süt kesicilerin kaybolup dai-
mi 1. büyük azıların ve 1. kesicilerin, süt kö-
pek dişleriyle ve süt azılarla yan yana görül-
düğü aşamadır. Yaklaşık olarak onuncu yılda 
başlayan ikincisi ise, geriye kalan süt dişlerin 
daimi dişlerle aşamalı olarak yer değiştirerek 
karıştığı aşamadır. Karışık dişlenme dönemi 
6-11 yaş aralığında devam eder, bu dönemde 
süt dişin düşmesini takip eden 6 ay içinde da-
imi diş çene kemiğindeki yerini alır (Hillson, 
1990: 188-195; Küçüküçerler, 1978: 21-24).

İnsanın diş formasyonu ve sürmesiyle ilgili 
veriler radyografik, histolojik ve morfolojik 
çalışmalara dayanır. Calonius ve meslektaş-
ları (1970) gebeliğin 7. haftasından 3 yaşa 
kadar bireyin yaşını tahmin etmeyi sağlayan 
histolojik bir ölçek oluşturmuşlardır. Bu öl-
çek bireylerin kemik gelişimleri, salya bez-
leri ve diş formasyonu verilerini içermekte-
dir. Schour ve Massler (1941: 1153-1160) ise 
diş formasyonu ve diş sürme zamanlarının 
kombinasyonundan oluşan bir ölçek geliştir-
mişlerdir. Ölçekte rahim içi 5. aydan 35 yaşa 
kadar 22 diş gelişim aşaması yer alır (Şekil 
1). Schour ve Massler’ın ölçeği önce Kahl ve 
Schwarze (1988) tarafından Kolonya örnek-
leriyle ve daha sonra Ubelaker (1978) tara-
fından Amerikan yerlilerinden sağlanan fark-
lı verilerle yeniden güncellenmiştir (Şekil 2).

Yaşayan çocukların çene röntgenleri üzerinde 
yapılan çalışmalara bakıldığında, Gleiser ve 

Hunt’ın (1955) alt 1. büyük azıların kalsifi-
kasyon aşamalarını detaylı olarak incelediği 
görülür (Şekil 3). Çalışmanın sonucunda bu 
dişlerin taç oluşum sürelerinin cinsiyetler 
arasında farklı olduğu ve kızlarda taç olu-
şumunun erkeklerden ortalama 1-2 ay daha 
önce tamamlandığı ortaya çıkmıştır.

Ohio’lu 225 bireyin alt yanak dişlerini ince-
leyen Garn ve meslektaşları (1959) da kızlar 
ve erkekler arasında diş gelişiminde birçok 
varyasyon belirlemişlerdir. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre, kızlarda (2. küçük azılar ve 
1. büyük azılar haricinde) kalsifikasyon bir 
ay kadar daha erken başlar, taç oluşumunun 
tamamlanması (aynı zamanda kök oluşumu-
nun başlaması) kızlarda ortalama üç ay kadar 
daha öncedir ve yalnızca 3. büyük azıların taç 
oluşumu erkeklerde daha önce başlar (Hill-
son, 1990: 188-189).

Moorrees ve meslektaşları (1963) röntgenle 
yaptıkları inceleme sonucunda ilk tüberkül 
gelişiminden apikal kapanışın tamamlanma-
sına kadar 14 gelişim aşamasından oluşan bir 
tablo yapmışlardır. Bu tablo daha sonra An-
derson ve meslektaşları (1976) tarafından bü-
tün dişler için güncellenmiştir (Şekil 5). Den-
tal gelişimi gösteren bir diğer tablo Gustafson 
ve Koch (1974) tarafından oluşturulmuştur 
(Şekil 4 ve 5). Bu tablo mineralizasyonun 
başlaması, taç kısmın tamamlanması, her bir 
dişin ağız boşluğuna sürmesi ve köklerin ta-
mamlanması aşamalarını içerir.

Demisch ve Wartman (1956) alt 3. azılar üze-
rinde çalışmışlardır. Üçüncü büyük azıların 
sürme zamanları oldukça değişkendir. Bu 
dişler, 17-25 yaş aralığı gibi oldukça geniş 
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bir süreçte ağız boşluğunda görüldükleri için 
biyolojik yaş tahmini çalışmalarında az ter-
cih edilirler. Örneğin Garn ve Lewis (1963) 
ve Lavelle ve meslektaşları (1977), 3. büyük 
azıların bireylerin %50’sinde doğuştan bu-
lunmadığından dolayı bunun bireylerin genç 
olduğuna dair bir kanıt olamayacağını savu-
nurlar. Diğer yandan Johanson (1971) üçün-
cü büyük azıların gelişim ve çıkışlarına göre 
yaş tahmini sistemi geliştirmiştir. Bu konuyla 
ilgili en kapsamlı çalışma The American Bo-
ard of Forensic Odontology (Mincer ve ark., 
1993) tarafından yapılmış ve 3. büyük azı-
ların gelişim aşamalarına göre bir ölçek ha-
zırlanmıştır. Ancak verilerin geniş varyasyon 
göstermesinden dolayı bu ölçeğin de yaş tah-
mininde kullanılması uygun görülmez (Hill-
son, 1996: 136).

2.2.Diş Tacının Yapısal Artışına Göre Yaş-
landırma

Diş tacında zaman içinde oluşan gelişim 
özelliklerinin histolojik tekniklerle incelen-
mesiyle kronolojik yaş tahmini yapılabilmek-
tedir. Bunlardan prizma çapraz bantları mine 
kesitinin ışık mikroskobuyla incelenmesiyle 
gözlenebilir. Boyde (1963) diş tacındaki priz-
ma çapraz bantları hesaplayarak yaş tahmini 
yapılabileceğini önermiştir. Prizmalar, olgun 
mine formundaki hidroksil apatit kristalleri 
demetleridir. Bunlar 24 saatlik süreyle düzen-
li olarak diziler oluşturur ve mine salgısının 
fizyolojik ritimleri sonucunda daralır (Hill-
son, 1996: 153-156).

Minede gözlenen diğer bir dental özellik Ret-
zius çizgileridir. Mine, elektron mikrosko-
bunda incelendiğinde, 20-80 mikron aralık-

larla üst üste gelmiş tabakalardan oluşmuştur. 
Bu tabakaların oluşturduğu çizgilere Retzius 
çizgileri denir. Fizyolojik oluşumlar olan bu 
çizgiler ameloblastların mineyi yapmaları sı-
rasında bir duraklama dönemine girmeleri ve 
bir süre sonra tekrar yapıma devam etmeleri 
sırasında oluşur. Kesici kenarda 13°, kolede 
(diş boynunda) 45°’lik açılarla mine diş yü-
zeyine ulaşan bu çizgiler üst dişlerde çok sık 
görülmez (Gustafson ve Gustafson, 1967).

Doğum esnasında çevre koşullarının etkisi 
ve beslenmedeki ani değişikliğe bağlı olarak 
minede neonatal çizgi adı verilen belirgin bir 
çizgi oluşur. Bu çizgi mine formasyonunda 
oluşan ilk ince tabakada gözlenir. Bu sürede 
mine her gün ortalama 4-5 µm kalınlaşır (Ko-
daka ve ark., 1996; Smith ve Avishai, 2005). 
Biyolojik yaş tahmini yaparken, doğum za-
manında oluşan bu çizgi başlangıç noktası 
olarak kabul edilir. Cinsiyet ya da toplumlar 
arasındaki varyasyonlardan bağımsız olarak 
uygulanabilen bu yöntem, hata olmaksızın 
haftalık yaş değeri verir. Bu yöntemdeki tek 
sorun, dişteki mine artış zamanlarının belir-
lenmesinin özel bilgi birikimi gerektirmesidir 
(Hillson, 1990: 192).

Biyolojik yaş tahmini çalışmalarında kulla-
nılan bir diğer mine özelliği periki mati’dir 
(perikymata). Retzius çizgilerinin minenin 
dış yüzeyine ulaştığı yere periki mati denir. 
Periki mati’nin insanda yaklaşık 7-10 gün, 
diğer primat türlerinde ise 2-8 günlük bir bi-
yolojik döngü aralığının sonunda şekillendiği 
varsayılmaktadır (Fitzgerald ve Rose, 2000). 
Dean ve Beynon (1991) ölüm yaşı hesabın-
da Retzius çizgilerini ve Periki mati oluğu-
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nu kullanmışlardır. Yine Bromage ve Dean 
(1985) sadece periki mati hesaplamasını kul-
lanarak yaş tahmini çalışmışlardır. Yazarlar 
burada modern insanın biyolojik döngü ara-
lığını kullanarak ilk hominid dişlerinin de yaş 
tahminini yapmışlardır.

2.3. Pulpa-Dentin Kompleksinden Yaşlan-
dırma

Dentin, minenin aksine yaşam boyunca pul-
pal duvarda dizilmiş odontoblastlar tarafın-
dan üretilir. Dentin oluşumu diş ömrü boyun-
ca sürdüğünden yaşlandıkça dentin kalınlığı 
artar. İlk oluşan dentin primer dentin; diş ok-
luzyona geldikten sonra yavaş oluşan ve ömür 
boyu devam eden sekonder dentin; ve çürük 
gibi stimulusların etkisiyle pulpayı (diş özü) 
koruma amaçlı oluşan ise tersiyer dentin’dir. 
Bunlardan sekonder dentin (secondary den-
tine) yaş tahmini çalışmalarında kullanılır. 
Sekonder dentin, yaşam boyunca pulpa boş-
luğunda tortu bırakır. Boşluğun tüm etrafını 
örten bu tortu, dişteki diğer değişimlerden 
etkilenmeden birikmeye devam eder ve böy-
lece tortu birikimi hesaplanarak bireyin yaşı 
belirlenebilir. Bu yaşlandırma yönteminin 
uygulanmasında, sekonder dentin tortusu ile 
aşınmaya ya da çürümeye maruz kalan dentin 
tüplerinin (dentinal tubules) uçlarını kapatan 
düzensiz küçük parçaları birbirinden ayırmak 
önemlidir (Costa, 1986; Hillson, 1990). Ay-
rıca, sekonder dentin artışı erkek bireylerde 
kadınlara göre daha hızlıdır (Kvaal ve ark., 
1995; Zilberman ve Smith 2001).

Bodecker (1925) sekonder dentin artışının 
kronolojik yaşla ilişkili olduğunu tespit eden 
ilk araştırmacıdır. Gustafson (1950), dişler-

den yaş tahmininde kullandığı 6 ölçütten biri 
olarak sekonder dentini önermiştir. Sekonder 
dentin miktarının ölçümü, pulpa boşluğu bo-
yutundaki azalışın değerlendirilmesiyle ya-
pılmaktadır (Rösing ve Kvaal, 1998). Kvaal 
ve Solheim (1994) pulpa boşluğunun genişlik 
oranının yaş ile negatif bir ilişkide olduğu-
nu göstermişlerdir. Pulpa boşluğunun sürek-
li olarak küçülmesi (sekonder dentin artışı), 
aşınma gibi diğer dental yaşlandırma yöntem-
lerinden daha az bilimsel ilgi görmektedir. Bu 
da sekonder dentinin görsel değerlendirme ile 
ölçülememesinden kaynaklanmaktadır.

Pulpa-dentin kompleksinden yaşlandırma-
da bir diğer parametre kök transparanlığıdır 
(kökte dentin sertleşmesi). İlk olarak Tomes 
(1861) tarafından tanımlanan kök transparan-
lığı yaş artışıyla ilişkili olarak ortaya çıkan bir 
değişimdir. Ancak bu değişim sadece yaşla 
değil dişteki çürüme, aşınma gibi patolojilere 
ve ilaç tedavisine karşı bir savunma reaksiyo-
nu olarak da gelişebilir. Yaşlanmayla oluşan 
transparanlık ile diğer etkenlere bağlı olarak 
gelişen transparanlığın teşhisi karıştırılma-
malıdır. Birey yaşlanmaya başladıkça kök 
dentin tüpleri kireçlenerek çapları zamanla 
küçülür. Bu değişim dentine transparan bir 
görünüm kazandırır. Transparanlık ilk olarak 
kök ucunda (apex) başlar ve daha sonra taç 
bölüme doğru genişler. Patolojik olgulardan 
ve diğer faktörlerden etkilenmeyen bu para-
metre sabit bir oranda devam eder (Hillson, 
1990: 198-199; 1996: 193). 

Kök transparanlığı yaş tahmini ölçeği olarak 
ilk 1950 yılında Gustafson tarafından kulla-
nılmış ve sonrasında bu parametrenin biyo-
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lojik yaş artışıyla ilişkisi ve ölçülmesi üze-
rine bir çok araştırma yapılmıştır (Bang ve 
Ramm, 1970; Drusini ve ark.,1990; 1991; Jo-
hanson, 1968; Kamann, 1998). Miles (1978) 
kesici dişlerde kök transparanlığını inceleye-
rek bu parametrenin diğer dental yaşlandır-
ma yöntemlerine göre daha güvenilir olduğu 
sonucuna varmıştır. Bang ve Ramm (1970) 
yaşı bilinen diş örnekleri üzerinde yaptıkları 
çalışmada, transparan bölgenin büyüklüğü-
ne göre ayarlanmış, yaklaşık olarak 30 – 80 
yaş aralığına (bazı durumlarda daha gençlere 
veya daha yaşlılara) uygulanabilen bir ölçek 
sistemi tasarlamışlardır (Hillson, 1990: 199). 
Sengupta ve meslektaşları (1999) da bu yön-
temin iskelet materyale uygulanmasında olu-
şan varyasyonları kaydetmişlerdir. Kök trans-
paranlığından ölüm yaşı tahmini için diğer 
bir çalışma Charité Üniversitesi hastanesinde 
33 vaka üzerinde yapılmıştır (Olze ve ark., 
2004a). Mandojana ve meslektaşları (2001) 
yeni çekilmiş dişlerle iskelet materyalden ay-
rılmış dişler arasında morfolojik yaşla ilişkili 
farklılıkları analiz etmişler, yapılan karşılaş-
tırmada iskelet materyalden ayrılmış dişler-
de diş rengi, transparanlık genişliği, aşınma, 
sement artışı ve sekonder dentin değerleri-
nin daha yüksek olduğunu görmüşlerdir. Bu 
sonuç, postmortem (ölüm sonrası) zamanın 
yaşlanmayla oluşan morfolojik değişiklikleri 
etkileyebildiğini göstermesi açısından önem-
lidir.

Dentin saydamlığından yaş tahmini yapmada 
kullanılan bir diğer teknik Lamendin ve mes-
lektaşları (1992) tarafından geliştirilmiştir. 
Yazarlar izole dişlerin yaşını belirlemede pe-
riodontosis yüksekliğini ve kök transparanlı-

ğını bir arada kullanmışlardır. Lamendin’in bu 
yöntemini Prince ve meslektaşları (2002) bir 
iskelet topluluğa uygulayarak potansiyel cin-
siyet farklılıklarını da değerlendiren bir for-
mül geliştirmişlerdir. González-Colmenares 
ve meslektaşları (2007) bu özel cinsiyet for-
mülünü test ederek Lamendin’in orijinal yön-
temine göre daha doğru yaş tahmini sonuçları 
verdiğini belirlemişlerdir. Megyesi ve mes-
lektaşlarına göre (2006), periodontosis yük-
sekliğini dişlerin korunma durumu önemli 
derecede etkilediği için Lamendin’in yönte-
mini arkeolojik iskelet materyale uygulamak 
güvenilir değildir. Bu konuyla ilgili olarak 
Terry iskeletlerini değerlendiren Martrille ve 
meslektaşları da (2007) Lamendin yöntemi 
için 11.3 yıllık hata payı saptamışlardır.

2.4. Dişin Kimyasal Bileşimine Göre Yaş-
landırma

Dişin kimyasal bileşimine bakıldığında nit-
rojen miktarının yaşlanmayla doğru orantılı 
olarak arttığı belirlenmiştir. Bu artışın yaşlı 
bireylerin diş rengi değişimine sebep olan 
pigment yoğunluğuyla ilişkili olduğu dü-
şünülür (Bhussry ve Emmel, 1955). Dişin 
kimyasal bileşenlerinden fosfat miktarında 
yaşlanmaya paralel olarak artış olmaz, ancak 
tükürükten mine yüzeyine girerek artmasıyla 
metal iyonları (Fe, Cu, Sn ve Pb) yaşlanmay-
la beraber çoğalır (Brudevold, 1957). Bang 
ve Monsen (1968) kalsiyum miktarının dişin 
taç bölümünde köke göre daha yüksek bir yo-
ğunlukta olduğunu bulmuşlardır. Yazarlara 
göre yaşlı bireylerde dişin kalsiyum miktarı 
yüksektir ve bu, farklı kalsiyum yoğunlukla-
rının eşitlenmesiyle ilişkilidir. Dişin kimyasal 
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bileşiminde yer alan kalsiyum fosfat küresel 
yapılarının (calcospherites) birleşme durumu 
da yaşlanmayla değişen diğer bir parametre-
dir (Atsu ve ark., 1998).

Dental dokunun kimyasal yapısının yaşlan-
maya bağlı olarak değişiminde yer alan diğer 
yaşlandırma parametresi aspartik asit race-
mizasyonudur. Canlı bedende proteinler nor-
malde L şeklindeki amino asitlerle birleşir. 
L şeklindeki amino asitlerin tedrici olarak D 
şeklindeki amino asitlere dönüşmesi (racemi-
zation) yaşam boyu ve hatta ölüm sonrasında 
da devam eder. Sıcaklık, pH oranı ve nem gibi 
diğer faktörlerle ilişkili olan bu döngü (race-
mizasyon), cansız metabolizmalı dokularda 
veya dişler gibi düşük metabolizmalı (brady-
trophic) dokularda bulunabilir (Meinl, 2007). 
Aspartik asit döngü sürecinden yaş tahmini 
çalışması ilk olarak diş minesine (Helfman ve 
Bada, 1975), daha sonra ise dentin ve semen-
te uygulanmıştır (Helfman ve Bada, 1976; 
Ohtani ve ark., 1995).

Diğer bir yaş tahmini yöntemi dentindeki flü-
orür yoğunluğudur. İçme suyu, yiyecek ve ek 
gıdalardan alınan flüorür bağırsaklarda emi-
lerek dental sert dokuda ve kemikte birikir. 
Dentin tübüler yapısı, kolajen matrisi ve su 
içeriğinden dolayı mine dokusuna göre daha 
yüksek oranda flüorür içerir, flüorür özellik-
le pulpa etrafında birikir (Steinecke ve ark., 
1995; Weatherell and Hargreaves 1966).

2.5. Sement Kalınlığından Yaşlandırma

Sement sementoblast adı verilen hücrelerin 
salgıladığı diş kökünün yüzeyini saran ince 
bir doku olup, periyodontal lifler aracılığıyla 

dişin alveolar kemiğe bağlanmasına yardım-
cı olur (Carranza, 1990). Diş kökünün boyun 
tarafını örten “hücresiz sement” ve apikal ile 
köklerin ayırım kısımlarını saran “hücreli se-
ment” olmak üzere 2 bölümden şekillenmiş-
tir. Bunların oluşturduğu açık-koyu renkli her 
şerit bireyin yaşamında bir yıla denk gelir. Bu 
şeritlerin hesaplanmasıyla elde edilen yaşa bir 
dişin sürme yaşı eklendiğinde ise kronolojik 
yaş elde edilmektedir (Meinl, 2007: 16-19).

Gustafson’un (1950) dental yaş tahmininde 
kullandığı 6 göstergeden biri de sement ka-
lınlığıdır. Zander ve Hurzeler (1958) sement 
gelişimi ile kronolojik yaş arasındaki çizgisel 
ilişkiyi keşfeden ilk araştırmacılardır. Sement 
seviyelerinin ölçümü dental yaş tahmininde 
genellikle “ikinci çizgi” yöntemi olarak bili-
nir (Rösing ve ark., 2007).

2.6. Dişin Özgül Ağırlığına Göre Yaşlan-
dırma 

Dental yaş tahmini araştırmalarında insan 
dişinin özgül ağırlığının yaşlanmayla ilişkisi 
ilk olarak Shikano (1956) tarafından çalışıl-
mıştır. Araştırmacı kesici dişlerin özgül ağır-
lıklarının yaşlanmayla birlikte arttığını tespit 
etmiştir. Ancak Heuschkel ve meslektaşları-
nın (1979) ve Dufkova ve Branik’in (1983) 
bu konu üzerine yaptıkları çalışmalarında diş 
ağırlığının yaşlanmayla birlikte artmadığını 
gözlemlemişlerdir. Bu çalışmalardan farklı 
olarak Rheinwald (1966) dişin tamamını de-
ğil mine ve dentinin nispi ağırlıklarını ölçmüş 
ve bu ağırlıkların yaşlanmayla arttıklarını 
açıkça göstermiştir. Gözlenen bu artışın ne-
deni mine ve dentindeki mineral bileşiminin 
yaşlanmayla değişmesine bağlanmaktadır.
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2.7. Dental Aşınmaya Göre Yaşlandırma

Dişin çiğneme veya kesme yüzeylerindeki 
madde kaybı olarak tanımlanan aşınma, dişin 
yaşla ilişkili etkileşimin en gözlenebilir ka-
nıtıdır. Aşınma dişin çiğneme baskısına uzun 
süre maruz kalmasının yanı sıra diş temizliği, 
bruksizm (diş sıkma hastalığı) ve beslenme 
alışkanlığı gibi etkenlerle de ilişkilidir. Adli 
tıp ve antropoloji disiplinleri kapsamında di-
şin çiğneme veya kesme yüzeylerinde aşınma 
oranlarının ölçülmesine dayanan birçok ölçek 
vardır. İlk olarak Murphy (1959) kesiciler, 
köpek dişleri ve küçük azıların aşınma oran-
larını derecelendirmiştir. Daha sonra Smith 
(1984) bu veriler üzerinde, farklı toplumlara 
ait örnekleri de değerlendirerek değişiklikler 
yapmıştır (Şekil 6).

Büyük azıların gelişim durumlarına göre 
aşınma oranlarını gösteren bir diyagram ge-
liştiren Miles (1962; 1963a; 1963b) birinci 
büyük azıların fonksiyona girme yaşını (en 
erken bu dişler fonksiyona başlar) 6 olarak 
farz etmekte ve ikinci büyük azıların yıpran-
ma durumunu birinci azıların yıpranma sü-
resine göre ifade etmektedir (Şekil 7). Buna 
göre, dişlerin yıpranma yaşları arasındaki 
fark ikinci büyük azıların fonksiyonda bulun-
duğu yıl sayısını verir, bu değere ikinci büyük 
azıların fonksiyona başlama yaşı (Miles bunu 
12 yıl olarak belirlemiştir) eklenmesiyle de 
bireyin yaşı belirlenir.

Gustafson’un (1950), Johanson’ın (1971) ve 
Dalitz’in (1962) aşınma ölçeklerini değerlen-
diren Solheim (1988b) yaşlanma ile aşınma 
oranı arasındaki en yüksek ilişkinin alt ikinci 
küçük azılarda; en zayıf ilişkinin ise üst birin-

ci kesicilerde ve köpek dişlerinde olduğunu 
belirlemiştir. Bilgisayar ortamında şekil ana-
liziyle yapılan çalışmalara göre yaşlanma ile 
büyük azıların aşınma oranı arasındaki ilişki 
daha yüksektir. Bu nedenle dental aşınmaya 
göre yaşlandırmada en çok kullanılan dişler 
büyük azılardır (Kambe ve ark., 1991). Bü-
yük azıların aşınma oranları, genel olarak 
daimi birinci büyük azıların fonksiyona baş-
lama yaşından itibaren devirlere ayrılarak de-
ğerlendirilir. Brothwell (1981) büyük azılar 
için Şekil 8’deki gibi 10’ar yıllık devirlerden 
oluşan bir yaşlandırma şeması oluşturmuştur. 
İskelet malzemede daha yaygın kullanılan bu 
yöntemin verileri, Neolitik’ten Orta Çağ’a 
kadar olan dönemde yaşamış İngilizlere ait 
iskelet materyale dayanır.

Dental aşınma ölçeklerinin güvenilirliği, 
aşınma oranlarının pubic symphysis’den elde 
edilen yaş değerleriyle kıyaslanmasıyla sağ-
lanabilir (Brothwell, 1981). Nowell (1978), 
Irak Tepe Hisar iskelet serilerinde Miles’in 
tekniğini denemiş ve bulduğu yaş değerleri-
ni pubic symphysis gelişiminden elde edilen 
değerlerle karşılaştırarak bu tekniğin güveni-
lirliğini test etmiştir. Hillson (1978) Mısır ve 
Lübnan iskelet serileri üzerinde hazırladığı 
aşınma ölçeğini bu yöntemle test etmiştir. Di-
ğer yandan, Meindl ve meslektaşları (1983) 
ölüm yaşları bilinmeyen 250 kadavra üzerin-
de uyguladıkları birçok yaş tahmini yöntemi 
arasında pubic symphysis ile dental aşınma 
verilerinin daha çok örtüştüğünü belirlemiş-
lerdir.

Dental aşınma yöntemlerinin oluşturulma-
sında ve uygulanmasında, aşınma miktarının 
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değişebilen değerler içermesi önemli bir so-
run teşkil eder. Örneğin büyük dişler küçük-
lerden daha yavaş aşınır (Hillson, 1996), ya 
da toplumdaki bireylerin beslenme alışkanlı-
ğının farklı olması veya dişin farklı amaçlar-
la kullanılması aynı yaştaki bireylerde farklı 
oranlarda aşınmaya neden olur. Bu örnekleri 
göz önünde tuttuğumuzda dental aşınma öl-
çeklerinin, yaş tahmininde tek gösterge ola-
rak kullanılmaması gerektiği görülür. Öyle ki 
tutarlı ve güvenilir bir yaş tahmini için dental 
aşınma ölçekleri diğer yaşlandırma yöntem-
leriyle birlikte kullanılmalıdır (Brothwell, 
1981; Hillson, 1990).

2.8. Diş Rengine Göre Yaşlandırma

Diş, yaşlanmayla beraber tedrici olarak daha 
sarımsı ve kahvemsi renge dönüşür. Bu renk 
değişimi, dişin sert dokusundaki organik bi-
leşenin bozulması, mine ve dentindeki dış 
tortunun ve mineralizasyonun artması sonucu 
oluşur (Bang, 1989). Dişteki renk değişimi-
nin ve kirlenmenin yaşlanmayla ilişkili olma-
sı gerektiğini ilk olarak De Jonge (1950) ve 
Brudevold (1957) önermişlerdir. Ten Cate ve 
meslektaşları (1977) dişin renk yoğunluğunu 
görsel olarak değerlendiren bir çalışma yapa-
rak kronolojik yaşla diş kökünün rengi ara-
sında yakın bir ilişki olduğunu görmüşlerdir. 
Solheim (1988a) taç rengini ve kök rengini 
yoğunlukölçerle (densitometry) değerlen-
dirmiş ve yaşlanma ile en kuvvetli ilişkinin 
kök rengiyle olduğunu bulmuştur. Martin-de 
las Heras ve meslektaşları (2003) spectrora-
diometre ile diş renginin yoğunluğunu ölç-
müşlerdir. İskelet kalıntıları üzerinde renk 
değişimini inceleyerek iskelete ait dişlerde 

kronolojik yaş ile renk arasında yeni çekilmiş 
dişlere göre daha zayıf bir ilişki olduğunu 
gözlemişlerdir.

2.9. Dental Dokuların Flüoresanlığına 
Göre Yaşlandırma

Dentin ve mine flüoresanlığı ilk olarak Kva-
al ve Solheim (1989) tarafından çalışılmıştır. 
Bu çalışmada bir fotometre ile diş kökleri bo-
yuna ve enine kesitlerle taranarak sementteki 
flüoresan yoğunluğunun başlangıç ve bitiş 
noktaları belirlenmiştir. Bu noktalar arasın-
daki derinlik dentindeki flüoresanlık yoğun-
luğunu göstermektedir.

İstatistiksel analizlere göre flüoresanlık se-
mentte dentinde olduğundan daha güçlüdür. 
Arkeolojik kalıntılara ait diş örneklerine ba-
kıldığında ise flüoresan yoğunluğu aktüel 
dişlerdekine göre daha fazladır (Meinl, 2007: 
22).

2.10. Epidemiyolojik Ölçütlerle Yaşlandır-
ma

Epidemiyolojik ölçeklerle yapılan yaş tah-
mini yöntemlerinden biri Çürük-Kayıp-Dol-
gulu Diş (DMFT=Decayed Missing Filled 
Teeth) indeksidir. Bu indeks diş çürümesinin 
şiddetini ölçer (Meinl, 2007: 23). Friedrich 
ve meslektaşları (2003) akıldişinde “çürük”, 
“dolgu”, “çürük ve dolgu” ve “çürük veya 
dolgu yok” şeklinde gruplanan değerleri 
analiz ederek akıl dişinde dolgu varlığı ile 
bireyin en az 18 yaşında olması arasında bir 
ilişki bulmuşlardır. Andreas ve meslektaşları-
nın (2004) yaptıkları çalışmada ise bu indeks 
ile bireyin 21 yaşında olması arasındaki iliş-
ki incelenmiş ve sonuçta değişkenlerin yaş 
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tahmini için uygun olmadığı gösterilmiştir. 
Friedrich ve meslektaşları (2005a) bir diğer 
araştırmalarında protezle onarım, kökte kanal 
dolgu ve periyodontal kemik kaybı ölçütleri-
nin kronolojik yaşla ilişkili olup olmadığını 
belirlemeye çalışmışlardır. İncelenen örnek-
lerde bu ölçütlerin nadir görülmesine rağmen, 
protezli diş sayısı ile kronolojik yaş arasında 
yüksek bir ilişki gözlenmiştir (Friedrich ve 
ark., 2005b). Endris (1979), bu indeksle yaş 
tahmini yapabilmenin ancak belirli yaş grup-
larında çürük oranlarının bilinmesiyle müm-
kün olabileceğini savunur. Sonuçta DMFT 
indeksi bir yönelim için kullanılabilir ancak 
bireyler arasında görülen varyasyonlar, farklı 
beslenme alışkanlıkları ve çürümeyi önleyen 
önlemler nedeniyle yaş tahmininde güvenilir 
değildir.

11. Karma Yöntemler

Yaş tahmininde bazı dental özelliklerin bir 
arada değerlendirilmesi daha güvenilir bir 
yaklaşımdır. Gustafson (1950) yaş tahmini 
için 6 farklı değişkeni içeren karma bir yön-
tem oluşturmuştur. Bu değişkenler; aşınma, 
ikincil dentin, periodontosis, sement kalınlı-
ğı, kök rezorpsiyonu ve kök dentin saydam-
lığı olarak sıralanmaktadır. Bu değişkenlere 
ait derecelerin toplamı Gustafson’un tüm 
diş tiplerine uygulanabilir çizgisel regres-
yon denklemi yoluyla yaş tahminini vermek-
tedir. Standart sapma değeri ± 3.63 yıl olan 
skorların kronolojik yaş ile yüksek oranda 
ilişkili (r=0.98) olduğu bulunmuştur. Burns 
and Maples (1976) Gustafson’un formülünü 
gözden geçirdikten sonra 10 yıla varan daha 
geniş bir standart sapma olduğunu belirle-

mişlerdir. Gustafson’un yaş tahmini verileri-
ni tekrar hesaplayan Maples ve Rice (1979) 
sonuçlarda istatistiksel hatalar belirlemişler 
ancak bunu ispatlamada başarısız olmuşlar-
dır. Lucy ve Pollard (1995) Gustafson’un ve-
rilerinin istatistiksel analizini yeniden yayın-
layarak Maples and Rice’ın bahsettiği hatayı 
da bulmuşlardır.

Gustafson tekniğini inceleyen diğer bir araş-
tırmacı Johanson (1971), bu tekniğe farklı bir 
skor sistemi uygulayarak yeni bir karma yön-
tem oluşturmuştur. Araştırmacı ayrıca ikincil 
dentinden sonra kronolojik yaşla en güçlü 
ilişkinin kök dentin saydamlığı arasında ol-
duğunu göstermiştir.

3.SONUÇ

Bireyin ölüm yaşının belirlenmesi gerek adli 
tıp çalışmalarının gerekse antropolojik araş-
tırmaların amaçlarından biridir. Bu nedenle 
her iki disiplin içerisinde birçok yaşlandırma 
ölçeği belirlenmiş ve bu ölçeklere bağlı yön-
temler geliştirilmiştir. Bunlar arasında dişlere 
dayalı olarak yapılan yöntemler geniş bir yel-
paze oluşturur. Çünkü dişler, hem diğer iske-
let kalıntılarına göre sağlam ele geçerler, hem 
de gelişme ve yıpranma durumlarına göre 
bize özel bilgiler sunarlar.

Dental yaşlandırma araştırmalarında özel-
likle 20. yüzyılın başlarından itibaren birçok 
gösterge incelenmiştir. Farklı uygulamalarla 
güvenirlikleri sınanan bu göstergelerin bir 
kısmında toplumlar ve cinsiyetler arasında 
olabilecek farklılıkların en aza indirgendiği 
standart yöntemler oluşturulmuştur. Erişkin-
liğe ulaşmamış bireylerin iskeletlerinden yaş 
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tahmini yapmada dişin formasyon ve sürme 
aşamaları en güvenilir yöntemdir. Bu yön-
temle ilgili birçok ölçek vardır. Uygulamada, 
özellikle geniş çapta test edilmiş ve gelişti-
rilmiş ölçeklerin tercih edilmesi önerilir. Diş 
sürmesine göre yaşlandırmada 3. büyük azı-
ların gelişim durumları sorun olabilmektedir. 
Bu dişler, sürme zamanları oldukça değişken 
olduğu için yaş tahmini çalışmalarında az ter-
cih edilirler. Erişkin bireylerin iskeletlerinden 
yaş tahmininde ise diş tacındaki yapısal artış, 
pulpa-dentin kompleksi, dişin kimyasal bi-
leşimi, sement kalınlığı, dişin özgül ağırlığı, 
aşınma, renk, dental dokuların flüoresanlığı 
ve epidemiyolojik ölçütler üzerinde çalışma-
lar yapılmış ve hepsinin yaşlanmayla ilişkilisi 
ispatlanmıştır. Bu göstergelerin uygulanabi-
lirliği incelendiğinde dental aşınmaların is-
kelet malzemede en çok tercih edilen yöntem 
olduğu görülmüştür.

Bu çalışmada incelediğimiz dental yaşlandır-
ma yöntemlerinin tamamı, dişlerde yaşlan-
mayla ilgili birçok göstergenin bulunduğunu 
göstermiştir. Bu göstergelerden bazılarının 
bir arada uygulandığı karma yöntemler yaş 
tahmininde birden fazla göstergenin kulla-
nılmasının daha güvenilir olduğunu vurgular. 
Yeni çekilmiş dişlerle karşılaştırıldığında diş 
rengi, transparanlık genişliği, aşınma, sement 
artışı ve sekonder dentin değerlerinin iskelet-
lere ait dişlerde yüksek olması postmortem 
(ölüm sonrası) zamanın dişlerde yaşlanmayla 
oluşan morfolojik değişiklikleri etkileyebil-
diğini göstermiştir.
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