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Türk vücut ölçüleri ç›kar›l›yor

antropometri
Sat›n ald›¤›n›z her pantolonun paça
boyunu yapt›rmaktan, üzerinize bir
türlü oturmayan giysilerden yada iﬂ yerinde çekti¤iniz bel a¤r›lar›ndan ﬂikayetçiyseniz, art›k sevinebilirsiniz!..
Bundan böyle, sandalyeye oturdu¤unuzda art›k ayaklar›n›z havada kalmayacak, otomobilinizde pedallara daha
rahat uzanabileceksiniz. Haz›rgiyimden ald›¤›n›z elbiselerin oras›n› buras›n› düzeltmek için de ellerimizin ikide
bir ceplerimize gitmesine de paydos.
Çünkü art›k sanayicimizin, tekstilcimizin, üreticimizin modeli “Anadolu ‹nsan›” oluyor. Ve bu gelecek konforun
en az›ndan bir k›sm›n› da Ankara Üniversitesi’nden biliminsanlar›n›n “antropometrik ölçülerini” ç›kard›¤› Karataﬂ
köylülerine borçlu olaca¤›z.
Her toplumun genetik yap›s› ve çevresel etmenleri kendine özgü; Buna
ba¤l› olaraksa ayr› fizyolojik, psikolojik özellikleri ve en önemlisi antropometrik boyutlar› var. Antropometri, insan bedenine ait ölçümlerin sistemli biçimde derlenmesine ve aralar›ndaki
iliﬂkilerin saptanmas›na deniyor. Bu
boyutlar uzunluk, geniﬂlik, çevre, yükseklik, a¤›rl›k, deri kal›nl›klar› gibi
farkl› de¤iﬂkenlerden oluﬂuyor. Akademik anlamda, özellikle paleoantropoloji bilim dal›nda, insan›n evrimsel geliﬂimi ya da ›rklar›n incelenmesinde antropometrik verilerden yararlan›l›yor.
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Endüstri alan›ndaysa otomobil koltu¤u, pilot kabini, uzay kapsülleri, giysi..
gibi her türlü ergonomik (insan bedenine uygun) tasar›mda antropometrik
ölçümlerden yararlanabiliyoruz. Ergonomi, çal›ﬂan insan ile yapt›¤› iﬂ aras›nda iyi bir uyum sa¤lamay› amaçlar. Ergonominin temel konular›ysa, fiziksel
ergonomi olarak da adland›r›lan antropometri, fizyoloji, psikoloji, enformasyon, organizasyon ve iﬂ güvenli¤i. Ülkemizde üretilen ürünlerin tasar›m›nda yabanc› ülke standartlar›n›n kullan›l›ﬂ› ya da antropometrik de¤erlerin
dikkate al›nmay›ﬂ›, binlerce y›ld›r oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan, iﬂlevsel, sanatsal,
sa¤l›kl› ortam ve ürün anlay›ﬂ›na ters
düﬂüyor. K›sacas›, yabanc› ülke standartlar›na göre ya da antropometrik

de¤erler dikkate al›nmadan tasar›mlanan çevre, yap› donan›m, araç-gereç,
alet, makine ve giysi, bize tam anlam›yla uyum sa¤layam›yor.
Antropometri, ergonomi alan›ndaki
öneminin yan› s›ra toplumdaki sosyoekonomik geliﬂimin ve bu geliﬂimin
toplum katmanlar›na baﬂar›l› bir ﬂekilde yay›l›p yay›lmad›¤›n›n en güzel göstergelerinden biri. Sa¤l›k aç›s›ndan olsun, ergonomi, ya da sosyo-ekonomik
aç›dan antropometri, toplumun aynas›
niteli¤i taﬂ›yor.
Peki, Anadolu insan›n antropometrik
boyutlar› ne? Bu soruya sa¤l›kl› bir yan›t aray›ﬂ› çerçevesinde geçti¤imiz günlerde Ankara Üniversitesi ve TÜB‹TAK
destekli bir araﬂt›rma baﬂlat›ld›. Prof.
Dr. Erksin Güleç ve Prof. Dr. Galip
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Ak›n baﬂkanl›¤›nda yürütülen araﬂt›rma için 12 kiﬂilik bir ekip, Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün belirledi¤i 7 bölgedeki 14 il, 28 ilçe ve 28 köyde Anadolu insan›n›n beden ölçülerini al›yor.
Ülkemizde benzer bir araﬂt›rma, ilk
olarak 1937 y›l›nda Atatürk'ün iste¤i
üzerine gerçekleﬂtirilmiﬂ, ancak bu güne kadar Türkiye genelini kapsayan
baﬂka bir araﬂt›rma yap›lmam›ﬂ. 1937
y›l›nda yap›lan çal›ﬂmaysa ölçümlerin
karﬂ›laﬂt›rmal› de¤erlendirmesine temel oluﬂturuyor. 1937 y›l›nda 10 ekip,
Türkiye'nin 10 farkl› bölgesindeki yaklaﬂ›k 64.000 kiﬂinin her birinden
20'nin üzerinde ölçümler alm›ﬂlar.
Günümüzdeki çal›ﬂman›n Marmara,
Ege ve Akdeniz bölgeleri tamamlanm›ﬂ
bile: ﬁimdiye kadar yap›lan ölçümler
1937 y›l›ndan beri boyumuzun kad›nlarda 1.52'den 1.56cm civar›na, erkeklerde ise 1,65'dan 1.69 cm civar›na
ç›kt›¤›n› gösteriyor.
Antropometrik boyutlarda yaﬂam
standartlar›na ba¤l› de¤iﬂmeler görülebilir. 1937 y›l›ndaki ölçümlerde, Birinci Dünya Savaﬂ› ve ard›ndaki Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’ndan ç›km›ﬂ olan toplumumuzun boy ortalamas›nda görülen de¤iﬂim, bunun örneklerinden biri. De¤iﬂim her zaman pozitif (olumlu) olmayabilir. Özellikle savaﬂ ve k›tl›k gibi
uzun süreli olumsuz koﬂullar, toplumun antropometrik boyutlar›n›n olumlu gidiﬂini durdurabilir. 2. Dünya savaﬂ›ndan sonra yaﬂam standard› yükselen ülkelerde her 10 y›lda boy uzunlu¤unda 1 cm'lik art›ﬂ oldu¤u saptanm›ﬂ
bulunuyor.
Ankara yak›nlar›ndaki Karataﬂ köyünde gerçekleﬂtirilen ölçüm çal›ﬂmalar›nda 60'›n üzerinde köylünün boy,
kafa uzunlu¤u-geniﬂli¤i, gö¤üs derinli¤i-geniﬂli¤i, el-parmak uzunlu¤u, kürek kemi¤i üstü, omurilik üstü, ince
ba¤›rsak üstü... ölçüleri al›nd›.
Tabii önce ellerinde garip görünümlü aletlerle gelen yabanc›lar, köylülerde tedirginlik yaratmad› de¤il. Ama,
araﬂt›rmac›lar›n nezaketi (ve tabii,
muhtar›n da “teﬂviki”) köylülerin aniden ç›kagelen “doktorlara” ›s›nmas›n›
sa¤lad› ve ölçüsünü ald›rmak isteyen
gönüllülerin say›s› h›zla artt›.
A¤›rl›k ve ya¤ oranlar› konusunda
bilgi sahibi olmak isteyen kad›nlar, erkeklere göre ölçümlere daha ilgiliydiler.Özellikle, do¤um yapm›ﬂ olanlar›n
kar›n bölgelerinde aﬂ›r› ya¤lanma gö-

‹nce ba¤›rsak üstü ölçümü

Dirsek geniﬂli¤i ölçümü
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rülüyordu. Sonuçta, Karataﬂ kad›nlar›
da birçok ﬂehirli kad›n gibi boylar›na
oranla aﬂ›r› ya¤lanma ve kilodan ﬂikayetçiydi. Deri alt› ya¤ de¤iﬂimi ya da
kas ve kemik yap›s›yla ilgili ölçümler,
baz› sa¤l›k problemlerinin oluﬂmadan
önlemesine katk› sa¤layabilir. Yap›lan
araﬂt›rmalar, aﬂ›r› ﬂiﬂmanl›k ve kalp-damar hastal›klar› gibi bir tak›m rahats›zl›klar›n deri alt› ya¤ dokusuyla ba¤lant›l› olabilece¤ini göstermiﬂ. “Kilo gözle
görülür; o kadar ölçüme ne gerek
var?” derseniz, gözden kaç›rmaman›z
gereken ﬂudur ki, bir kiﬂinin a¤›r olmas›, ﬂiﬂman olmas› anlam›na gelmez. Kiﬂinin kiloca a¤›r olmas›, kas ve kemik
dokusunun yo¤un olmas›ndan da kaynaklanabilir. Ancak, ﬂiﬂmanl›k sadece
kiloyla de¤il, ya¤ oran›yla ve ya¤ dokuBoy ölçümü

El uzunlu¤u ölçümü

sunun topland›¤› bölgelerle de ba¤lant›l›d›r. Özellikle kiﬂinin ya¤ dokusunun
hayati bölgelerde toplanm›ﬂ olmas›, kiﬂi için tehlike oluﬂturabilir. 1937'den
beri kilomuzda da art›ﬂ görülüyor: Erkekler ortalama 62 kiloyken 73 kilo
yak›nlar›na; bayanlarsa bu konuda erkeklerden aﬂa¤› kalmayarak 53,7 kg
'den 66 kg yak›nlar›na ulaﬂm›ﬂlar. Kad›nlarda yaklaﬂ›k 4 cm’lik boy uzamas›na karﬂ›n, 13 kg civar›nda kilo art›ﬂ›; erkelerdeyse yine ayn› ölçüde boy
art›ﬂ›na karﬂ›n 11 kg civar›nda kilo art›ﬂ›ndan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, art›k mutfa¤›m›zda küçük de¤iﬂiklikler yapman›n , kilomuza dikkat etmenin zaman›
geldi. Ya¤ oranlar›n› ö¤renen Karataﬂ
kad›nlar›n›n sordu¤u ilk soru ya¤
oranlar›n›n normalden ne kadar fazla
oldu¤uydu. Vücut ya¤› normal erkeklerde a¤›rl›¤›n %14-18'ini; kad›nlarda
%19-25'ini oluﬂturur. Erkeklerde bu
oran toplam vücut a¤›rl›¤›n›n %25'ini
kad›nlarda ise %30'unu geçerse ﬂiﬂmanl›ktan oluﬂuyor.
Bu çal›ﬂmalardan anlaﬂ›l›yor ki, yak›nda bizler, bize yabanc› ölçülere uymak zorunda kalmayaca¤›z. Ama ortaya ç›kan ölçülerin, ille de ayn› kalmas›
gerekmiyor. E¤er sa¤l›kl› yaﬂam kurallar›na daha çok özen gösterirsek, belki
de 20 y›l sonraki yeni antropometri
araﬂt›rmalar›nda boyumuz ve “kar›n
bölgelerimiz” televizyon kahramanlar›m›z›n ölçülerine daha yak›n ç›kar...
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