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Özet
Son yillarda sosyal ve davraniş bilimlerinin farkli dallarinda insan yüzleri üzerine birçok araştirma ortaya çikmiştir. 
Bunlardan bazilari, yüzün üst kisminin eninin boyuna orani gibi statik yüz özelliklerinin, yüz sahibinin saldirganliği 
ve baskinliği gibi çeşitli davranişlariyla ve yüzleri değerlendiren kişilerin bu yöndeki algilariyla ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Bu bulgular, yüzün bu özelliğinin, insan davranişina etkileri bilinen testosteron hormonuyla ilişkili 
olduğuna dair veriler işiğinda önem kazanmaktadir. Fakat bu konudaki araştirmalarin ortak bazi eksiklik ve ki-
sitlamalari göze çarpmaktadir. Ayni zamanda tutarsiz bulgulari çözmek için daha fazla araştirmaya ihtiyaç vardir. 
Türkiye’de ise konuyla ilgili bildiğimiz çok az sayida çalişma bulunmaktadir. Bu tarama, alakali alanyazini kapsamli 
bir şekilde ve belirli alt temalara ayirarak okuyuculara sunup, kuramsal ve yöntemsel eksiklik ve kisitlamalari ir-
deleyerek ileride yapilabilecek araştirmalari motive etmek amaciyla yazilmiştir. Yüz en-boy oranina dair alanyazin 
çeşitli zorluklar içermekle beraber, psikoloji biliminin biyoloji ve antropoloji gibi yakin alanlarla bütünleşmesine 
katki yapma potansiyeli taşimaktadir. 

Anahtar kelimeler: Yüz, yüz metrikleri, yüz en-boy orani, testosteron, sosyal algi, sosyal davraniş.

Abstract
In recent years, numerous studies on human faces have appeared in various fields within the social and behavioral 
sciences. Some of these have shown that static facial qualities, such as the ratio of the width to the height of the upper 
face, are related to various behaviors of the owner of the face, such as his/her aggressiveness and dominance, and corre-
sponding perceptions of perceivers. These findings take on special importance when considered in light of findings that 
this feature of the face is related to testosterone, whose effects on human behavior have been documented. However, 
common limitations and shortcomings of studies on this topic are apparent. In addition, more studies are needed to 
resolve conflicting findings. There is very little research on the topic in Turkey. This review was written with the goal 
of motivating future studies by providing readers with a comprehensive literature survey, organized by subthemes, and 
detailing the methodological and theoretical limitations and shortcomings. The literature on the facial width-to-height 
ratio presents various challenges while also carrying the potential to contribute to the integration of psychological sci-
ence with neighboring disciplines such as biology and anthropology. 

Key words: Face, facial metrics, facial width-to-height ratio, testosterone, social perception, social behavior.
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İnsanlarin çeşitli özellikleri, etkileşime girdikleri 
kişilerin algilarini şekillendirme potansiyeli taşimaktadir 
(Uleman ve Saribay, 2012). Fakat insan yüzü, hem ileti-
şim ve niyet okumada merkezi rolü olan gözleri içermesi 
(Frischen, Bayliss ve Tipper, 2007) hem de kişinin kim-
liğine dair net bilgi vermesi (kişiyi taninan diğer kişiler-
den ayirt etmekte kullanilabilecek en açik ve çabuk oku-
nabilen ipuçlarindan birisi olmasi) itibariyla sosyal biliş 
için merkezi rol taşimaktadir (Hugenberg ve Wilson, 
2013). Bu tespitlerle paralel olarak çeşitli çalişmalarda 
insan yüzlerinden temel kişilik özellikleri ve eğilimleri 
hakkinda çikarim yapmak için 100 milisaniye gibi kisa 
sürelerin yeterli olduğu bulunmuştur (Willis ve Todorov, 
2006). Baskinlik, güvenilirlik, yetkinlik gibi bazi özel-
likler, bu çok kisa zaman penceresi içinde okunmakta 
ve yüze bakarak geçirilen fazladan zaman, genellikle 
ilk etapta yapilan okumada ciddi bir güncellemeye yol 
açmamaktadir. 

İnsan yüzü, algilayan insana sağladiği zengin bil-
gi sayesinde sosyal etkileşim ve ilişkileri şekillendirir. 
Yüzlerden yapilan çikarimlarin sosyal etkileşim, yargi 
ve ilişkiler için önemi birçok çalişmada gösterilmiştir 
(Hugenberg ve Wilson, 2013; Slepian ve Ames, 2016; 
Todorov, Olivola, Dotsch ve Mende-Siedlecki, 2015; 
Zebrowitz, 1997). En çarpici bulgulari ele almak gere-
kirse, (a) politikacilarin yüzlerinden yapilan çikarimlar 
politik seçimlerin sonuçlarini (Antonakis ve Dalgas, 
2009; Todorov, Mandisodza, Goren ve Hall, 2005) ve 
(b) saniklarin yüzlerinden yapilan çikarimlar alacak-
lari hapis cezasinin süresini (Blair, Judd ve Chapleau, 
2004) ve hatta idam cezasina çarptirilma olasiliklarini 
(Eberhardt, Davies, Purdie-Vaughns ve Johnson, 2006) 
yordamaktadir; (c) şirket yöneticilerinin yüzlerinden ya-
pilan çikarimlar şirketlerin finansal kârliliğiyla ilişkili 
bulunmuş olup (Rule ve Ambady, 2008); (d) profesyonel 
dövüşçülerin yüzlerinden yapilan çikarimlar dövüş li-
gindeki başarilarini yordamaktadir (Třebický, Havlíček, 
Roberts, Little ve Kleisner, 2013). Son yillarda artan bu 
tarz çalişmalar, insan yüzlerinin taşidiği bilgi değerini ve 
algilayanlarin bu bilgiye duyarliliğini ortaya koymakla 
beraber, yüzlerden yapilan çikarimlarin önemli olma-
masi gereken (politik aday seçimi, mahkemede saniğa 
verilen ceza) durumlarda bile insan davranişini etkileme 
potansiyeli taşidiğini göstermektedir. Bu sebeple, yüzle-
rin sosyal algi ve yargilari hangi koşullarda, nasil, neden 
ve ne derecede etkiledikleri, özellikle sosyal psikoloji 
alaninda önem kazanmiştir. 

Bahsedilen bulgular ayni zamanda yüzlerden ya-
pilan çikarimlarin “doğru” (gerçekle uyumlu) olduğu-
nu düşündürtmektedir. Zira bu araştirmalarin hemen 
hepsinde yüzleri laboratuvar ortaminda değerlendiren 
katilimcilar, yüz sahiplerini tanimamaktadir. Hatta yüz 
sahipleriyle katilimcilar farkli kültürlerden geliyor ola-

bilir. Örneğin ABDli katilimcilarin Bulgaristan Cum-
hurbaşkani adaylarinin yüzlerinden yaptiklari çikarim-
larin, bu seçimin sonuçlarini yordadiği bulunmuştur 
(Sussman, Petkova ve Todorov, 2013). Ancak yüzler-
den yapilan çikarimlarin doğruluğuna dair bir sonuca 
ulaşmak çeşitli sorunlar barindirmaktadir. En temel 
sorunun gerçeklik tanimiyla ilgili olduğu söylenebilir: 
Sosyal algilarin doğruluğunu test etmek için bir doğru/
gerçek tanimina ihtiyaç vardir; fakat sosyal dünyadaki 
gerçekleri önemli ölçüde sosyal algilar (ve bu algilar-
dan kaynaklanan tepkiler) yarattiği için (örn., “kendi-
ni doğrulayan kehanet” olgusu; Haselhuhn, Wong ve 
Ormiston, 2013; Jussim, 1991; Rosenthal ve Jacobson, 
1968) objektif bir gerçeklik tanimini sağlamak zordur 
(Funder, 1987).

Sosyal algi ve gerçeklik arasindaki bu karmaşik 
ilişki işiğinda, yüzlerden yapilan çikarimlarin o yüzle-
rin sahiplerinin psikolojik özelliklerine dair ne tür bir 
bilgi verebileceği konusunu aydinlatmak adina biyoloji 
ve antropoloji alaninda yapilan çalişmalardan yararlan-
mak mümkün olabilir. Zira bu alanlarda son yillarda 
yapilan araştirmalarin ortaya çikardiği bir olasilik, insan 
yüzünün bazi özelliklerinin insanin biyolojik yapisinin 
gerçekliğini yansitabileceğidir. Bu biyolojik yapi insan 
davranişini da etkileyeceği için (Nelson, 2011; Plomin, 
DeFries, Knopik ve Neiderheiser, 2013), yüzden yapi-
lan çikarimlarin yüz sahibinin psikolojik-davranişsal 
gerçekliğine dair tutarli bir bilgiyi yansitmasi olasiliği 
doğmaktadir.

İnsan Yüzlerinin Fiziksel Özelliklerinin
Davranış ve Algılara Etkisi

İnsan yüzlerinden yapilan çikarimlara odaklanan 
çalişmalarin önemli bir kismi, yüzlerin fiziksel özellik-
lerini yapilan çikarimlarla doğrudan ilişkilendirmeye yö-
neliktir. Örneğin bebeksi özellikler (yuvarlak hatlar, ge-
niş alin, büyük gözler, vs.) taşiyan yetişkin yüzleri, olgun 
özelliklere sahip yetişkin yüzlerine oranla daha sicak-
kanli, dürüst ve fiziksel, sosyal ve zihinsel açidan daha 
zayif olarak değerlendirilme eğilimindedir (Zebrowitz, 
1997). Bunun önemli bir sebebinin insanlarin, bebeklere 
göstermeye meyilli olduklari sicakliği ve bebeklerin or-
tak özelliklerini, bu grupla benzer özellikler taşiyan yüz-
lere genellemesi olduğu düşünülmektedir (Zebrowitz, 
Fellous, Mignault ve Andreoletti, 2003). Bu çeşit bir 
genelleme eğilimi diğer bazi bulgulari da açiklayabilir. 
Örneğin, bir yüzün nötr (duygusuz) ifadesinin belli bir 
duygusal ifadeyle (örn., öfke) benzerlik taşimasi, o duy-
gu durumu hakkinda bilinenlerin o yüze genellenmesine 
yol açabilir (Montepare ve Dobish, 2003). Bu sebeple 
nötr haliyle öfkeli gibi gözüken yüzlerin sahipleri daha 
baskin kişiler olarak algilanmaktadir.
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Yüzün kemik yapisi, gelişimini tamamladiktan 
sonra nispeten sabit kalmasi itibariyla sosyal çevreye 
tutarli bir sinyal aktarma potansiyeli taşimaktadir. Çe-
şitli yüz ölçüm yöntemleriyle bu yapi irdelenmiş ve in-
san vücudunun diğer fiziksel ve biyolojik özellikleriyle 
ilişkilendirilmeye çalişilmiştir. Yüzün belirli noktalari 
arasindaki mesafenin ölçülmesine dayanan bu yöntemler 
grubuna “yüzsel metrik” ya da “yüz metriği” adi veril-
mektedir. Bu taramada son yillarda çok dikkat çekmiş 
yüz metriklerinden birisi olan yüz en-boy oranina odak-
lanilacaktir. 

Yüz En-Boy Oranı

Yüz En-Boy Orani (YEBO), yüzün elmacik ke-
mikleri arasindaki genişliğinin, yüzün üst bölümünün 
(üst dudak ile kaşlarin ortasi arasindaki mesafe) uzun-
luğuna bölünmesiyle elde edilen bir ölçümdür (bkz., 
Weston, Friday ve Liò, 2007). Oranin hesaplanma şekli 
itibariyla yüzün genişliği uzunluğuna göre arttikça oran 
da artmaktadir. 

YEBO’yu bilgisayar grafik yazilimlari sayesinde 
yüz fotoğraflarindan ölçmek mümkündür. Aşağida sunu-
lan alanyazinda, YEBO’nun yüzden yapilan çikarimlari 
yordayan önemli bir statik yüz özelliği olduğu öne sü-
rülmektedir. İnsan yüzlerindeki YEBO, optimal olmayan 
koşullarda (Carré, Morrissey, Mondloch ve McCormick, 
2010) ve yüzde sakal olduğu zaman da (Geniole ve Mc-
Cormick, 2015) hizli bir şekilde algilanarak, insanlarin 
etkileşimlerini yönlendirmekte ihtiyaç duyduklari çika-
rimlara zemin hazirlamaktadir. İnsan davranişi için tek 
başina çok büyük bir önem taşiyacağini düşünmek zor 
olsa da, kolay algilanmasi ve ölçülmesi, yetişkinlerde 
nispeten sabit bir özellik olmasi ve aşağida açiklandiği 
üzere insan biyolojik özelliklerine dair tutarli bilgi sağ-
lama olasiliği itibariyla YEBO son yillarda birçok araş-
tirmacinin dikkatini çekmiş bir yüzsel metriktir (benzer 
bir ifade için bkz. Loehr ve O’Hara, 2013).

YEBO’nun Biyolojik Altyapısı 
YEBO’yu özgün kilan özelliklerden birisi, nispe-

ten basit bir metrik olmasina rağmen insan1 biyolojik 
gelişimiyle doğrudan ilişkilendirilebilme potansiyelidir. 
Ergenlikteki hormonal değişimlerin beyin ve davranişi 
düzenlemesi (örn., Sisk ve Zehr, 2005) ve testosteronun 
yüz yapisinda yarattiği değişiklikler (Verdonck, Gaet-
hofs, Carels ve De Zegher, 1999; Weston ve diğerleri, 
2007) ile ilgili bulgular işiğinda, YEBO’nun ergenlik 
döneminde kişinin maruz kaldiği testosteron seviyesiyle 
ilgili olduğu düşünülmektedir. Yakin zamanda yayinla-
nan ve bu ilişkiyi doğrudan test eden bir çalişmada, iki 
farkli erkek örnekleminden alinan hem taban hem reaktif 
testosteron ölçümleri ile bu erkeklerin YEBO’lari ara-

sinda anlamli bir pozitif korelasyon olduğu görülmüştür 
(Lefevre, Lewis, Perrett ve Penke, 2013). Testosteron 
seviyesi ile YEBO arasinda bir ilişki bulamayan çaliş-
malar da mevcuttur. Örneğin Whitehouse ve arkadaşlari 
(2015), yetişkin katilimcilarin YEBO’lari ile bu kişilerin 
doğum sirasinda göbek bağindaki kandan ölçülen testos-
teron seviyeleri (ve ayni zamanda yetişkinlikte ölçülen 
testosteron seviyeleri) arasinda bir ilişki bulamamişlar-
dir. Başka bir grup araştirmaci ise Tsimane adli Amazon 
kabilesinin erkekleriyle yaptiklari çalişmada, ergenlik 
dönemindeki testosteron seviyesi ile YEBO arasindaki 
ilişkinin şüpheli olduğu sonucuna ulaşmiş olsalar dahi 
(Hodges-Simeon, Hanson Sobraske, Samore, Gurven 
ve Gaulin, 2016), topladiklari veriler analiz yönteminin 
varsayimlarina daha iyi uyacak şekilde incelendiğinde, 
testosteron ve YEBO arasinda olumlu bir ilişki olduğu 
görülmektedir (Welker, Bird ve Arnocky, 2016). 

Bu konuda yapilan en güçlü çalişmalardan bi-
risinde ise 9 farkli yetişkin örnekleminden (n = 1041) 
toplanan verilerin meta-analizi yapilmiş ve taban veya 
reaktif2 testosteron seviyesi ve YEBO arasinda bir ko-
relasyon görülmemiştir (Bird ve diğerleri, 2016). Bu tu-
tarsiz bulgular, testosteron ve YEBO ilişkisine dair daha 
fazla görgül çalişma gerektirmekte ve kuramsal olarak 
gelişimin hangi dönemindeki (doğum öncesi, ergenlik, 
yetişkinlik) testosteronun önemli olacağinin açikliğa ka-
vuşturulmasina ihtiyaç olduğunu göstermektedir (Hod-
ges-Simeon ve diğerleri, 2016; Zebrowitz, Franklin ve 
Boshyan, 2015). Testosteron-YEBO ilişkisinin ergenlik 
ve daha genç örneklemlerde görülmesi, yetişkin örnek-
lemlere oranla daha olasi gözükmektedir (Bird ve diğer-
leri, 2016; Sisk ve Zehr, 2005). 

Testosteron, memelilerde erkek gelişimini dişi 
gelişiminden ayiran bir hormondur ve insan gelişim ve 
davranişina etkisi nispeten iyi anlaşilmiştir (Nelson, 
2011). Bu sebeple YEBO, alanyazinda çok büyük oranda 
erkeklerde araştirilmiştir. Bununla paralel olarak, erkek 
yüzlerindeki YEBO’nun kadin yüzlerindekinden daha 
yüksek olduğu çeşitli araştirmalarda gösterilmiş (Weston 
ve diğerleri, 2007) ve meta-analitik olarak da desteklen-
miştir (Geniole, Denson, Dixson, Carré ve McCormick, 
2015). Ancak bu yönde cinsel dimorfizm (kadin ve er-
kekte farkli görülen özellikler) bulmayan (Kramer, Jo-
nes ve Ward, 2012; Lefevre ve diğerleri, 2012; Mileva, 
Cowan, Cobey, Knowles ve Little, 2014; Özener, 2012; 
Stirrat, Stulp ve Pollet, 2012) ve dimorfizmin vücut kitle 
endeksine indirgenebileceğini gösteren (Kramer, 2015) 
çalişmalar da mevcuttur.

Daha geniş bir zaman ölçeğinde insan irkinin geli-
şimi ele alindiğinda ise yüz özelliklerinin cinsel seçilim 
(evrimsel literatürdeki “sexual selection” anlaminda, 
yani ayni cinsten organizmalar eş için çatişma içinde 
olmasi sonucu oluşan doğal seçilim) sonucu oluşma ola-
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siliğindan bahsetmek mümkündür. Bu süreç sayesinde 
şekillenen yüz özellikleri, ayni cinsten bireylere karşi 
tehdit ve güçlülük izlenimi oluştururken karşi cinsten 
üyelere çekici gelebilir (Dixson, Dixson ve Anderson, 
2005). Aşağida taranan literatüre göre YEBO’nun bu 
kuramsal açiklamaya ancak kismen uyduğu söylenebilir. 
Örneğin, görüleceği üzere, erkek YEBO’su gerçekten de 
baskinlik, saldirganlik, erkeksilik gibi diğer erkeklerle 
çatişmada caydirici olabilecek özelliklerle ilişkiliyken, 
çekicilikle ilgisi beklenen yönde değildir. Dolayisiyla, şu 
aşamada sadece YEBO’nun evrimde çok önemli bir rol 
biçilen cinsiyet içi rekabetle ilişkili gözüktüğü söylene-
bilir. YEBO üzerine evrim temelli iddialarda bulunmak 
için daha fazla kuramsal çalişmaya ihtiyaç vardir. 

YEBO’nun Psikolojik ve Davranışsal Ölçümler ve 
Algılarla İlişkisi

Son yillarda, erkek yüzlerinin YEBO’su ile bu yüz-
lerin sahiplerinin çeşitli psikolojik özellikleri ve davra-
nişsal örüntüleri arasinda ilişki kuran birçok araştirma 
ortaya çikmiştir. Erkek yüzlerindeki YEBO’nun, bu yüz-
leri ilk kez gören ve değerlendiren kişilerin algilarini da 
belirli yönlerde etkilediğini gösteren araştirmalar mev-
cuttur. Algilar üzerinden ölçülen psikolojik özellikler 
ve davranişsal örüntüler arasinda paralellik göze çarp-
maktadir. Aşağida bu konudaki araştirmalar, çalişilan 
her özellik için ölçümler (yüz sahibinin gözlemlenmiş 
ve laboratuvarda ölçülmüş davranişlari veya özbeyana 
dayanan özellikleri) ve algılar (yüzü pasif olarak algi-
layan veya yüzün sahibiyle etkileşen kişilerin değerlen-
dirmeleri) olarak kümelenerek sunulmuştur. Alanyazinin 
çoğunluğu şu ana kadar şiddet eğilimi, baskinlik, düşük 
güvenilirlik gibi olumsuz özelliklere yoğunlaşmiştir ve 
aşağidaki tarama da bu boyutlari vurgulamaktadir.

Saldırganlık3.
Ölçümler. Erkeklerde YEBO ile saldirganlik ara-

sindaki ilişkiyi ortaya koyan çalişmalarin temeli, Carré 
ve McCormick’in (2008) YEBO arttikça şiddet eğilimi-
nin arttiğini gösterdikleri iki araştirmasina dayanir. Bu 
araştirmalarin birinde, hem üniversitelerarasi lig hem 
de Kuzey Amerikan profesyonel hokey ligindeki erkek 
oyuncularin YEBO’lari arttikça sezon boyunca maç-
larda aldiklari ceza dakikasinin da arttiği bulunmuştur. 
Laboratuvar ortaminda ise YEBO’su yüksek erkeklerin, 
ikili bir oyunda karşidaki oyuncudan gelen provokasyo-
na tepki olarak o oyuncuyu cezalandirmaya daha yatkin 
olduğunu bulmuşlardir (benzer bir bulgu için bkz., Bos-
hyan, Zebrowitz, Franklin, McCormick ve Carré, 2014). 
2010 Dünya Kupasi (futbol) verilerinin analizinde de 
forvet ve orta saha oyuncularinin YEBO’lari arttikça 
yaptiklari faul sayisinin arttiği bulunmuştur (Welker, 
Goetz, Galicia, Liphardt ve Carré, 2015). Japon profes-

yonel futbol ligi oyunculariyla yapilan bir araştirmada 
da YEBO arttikça 2012 sezonu boyunca lig maçlarinda 
görülen ceza kartlarinin da arttiği; ancak bunun sadece 
forvet pozisyonunda oynayan oyuncular için geçerli ol-
duğu bulunmuştur (Fujii, Goto ve Takagishi, 2016).

Saldirganlik ve YEBO arasinda ilişki bulamayan 
araştirmalar da mevcuttur (Gómez-Valdés ve diğerle-
ri, 2013; Özener, 2012). En az bir araştirmada da YE-
BO-saldirganlik ilişkisinin vücut kitle endeksi kontrol 
edildiğinde yok olduğu bulunmuştur (Deaner, Goetz, 
Shattuck ve Schnotala, 2012). Ancak yakin zamanda 
19 farkli araştirma üzerine yapilan bir meta-analizde bu 
ilişkinin ufak da olsa istatistiksel olarak anlamli olduğu 
tespit edilmiştir (Haselhuhn, Ormiston ve Wong, 2015). 
Yöntemsel farkliliklar içeren diğer bir meta-analiz de 
ayni sonuca ulaşmiştir (Geniole ve diğerleri, 2015). Bazi 
araştirmalar YEBO ile saldirganlik arasindaki ilişkinin 
sadece düşük statülü erkeklere has olduğunu göstermek-
tedir. Örneğin, profesyonel hokey oyuncularinin maaşla-
ri sosyal statü göstergesi olarak alindiğinda, YEBO-sal-
dirganlik ilişkisi sadece düşük maaş alan oyuncularda 
görülmüştür (Goetz ve diğerleri, 2013). YEBO ile bera-
ber artan bir başka özellik olduğu düşünülen risk alma 
eğiliminin saldirganliktaki artişi kismen açiklayabileceği 
düşünülmektedir (Welker, Goetz ve Carré, 2015).

Algılar. Çeşitli araştirmalarda YEBO ile saldir-
ganlik algisi arasinda doğru orantili bir ilişki gözlem-
lenmiş (Balas ve Thomas, 2015; örn., Marsh, Cardinale, 
Chentsova-Dutton, Grossman ve Krumpos, 2014), hatta 
bu ilişkinin hedef yüzlerin irkindan bağimsiz olduğu ve 
ilkokul çağindaki çocuk katilimcilarin algilarinda da gö-
rüldüğü bulunmuştur (Short ve diğerleri, 2012). Katilim-
cilar, duygu durumu nötr olan ve buğulanarak veya kir-
pilarak kalitesi düşürülmüş fakat YEBO’sunu algilama-
nin mümkün olduğu yüz fotoğraflarindan da gerçeklikle 
(yüz sahibinin saldirganliği hakkindaki ölçümle) örtüşen 
saldirganlik çikarimlari yapabilmektedirler (Carré ve 
diğerleri, 2010). Buna karşin, YEBO’sunu algilamanin 
mümkün olmadiği yüz fotoğraflarindan yapilan saldir-
ganlik çikariminin gerçeklikle örtüşme orani ciddi ölçü-
de azalmaktadir. Ayni araştirmada, çeşitli yüzsel metrik-
ler içinden sadece YEBO’nun katilimcilarin saldirganlik 
çikarimlarini yordadiği gösterilmiştir. Bu bulgular ol-
dukça çarpicidir çünkü birlikte incelendiklerinde, yüz-
lere bakilarak yapilan saldirganlik çikarimlarinin büyük 
oranda YEBO’ya dayandiğini göstermektedirler. Diğer 
bazi araştirmalar da saldirganlik algilarindaki YEBO’yla 
bağlantili olan varyasyonun diğer yüz özelliklerine in-
dirgenemeyeceğini göstermiştir (Boshyan ve diğerleri, 
2014; Geniole, Keyes, Mondloch, Carré ve McCormick, 
2012). Profesyonel dövüşçülerin YEBO’lariyla yüzle-
rinden algilanan saldirganlik arasinda da olumlu ilişki 
vardir (Třebický ve diğerleri, 2015; Zilioli ve diğerleri, 



82     Türk Psikoloji Yazıları

2015). Testosteronun hem YEBO (Weston ve diğerleri, 
2007) hem de saldirgan davranişlari (Book, Starzyk ve 
Quinsey, 2001) etkilemesi, YEBO’ya dayanan çikarim-
larin gerçeklikle örtüşmesi açisindan bir zemin oluştur-
maktadir (Boshyan ve diğerleri, 2014). 

Bazi çalişmalar YEBO ile saldirganlik algisi ara-
sindaki ilişkiye dair bir kanit bulamamiştir. Örneğin Al-
rajih ve Ward (2014) İngiliz yöneticilerin YEBO’lari ile 
yüzlerinden algilanan saldirganlik arasinda sifira yakin 
bir korelasyon (r = .06) bildirmişlerdir. Alanyazina ters 
düşen bu bulgu ile ilgili önerdikleri açiklama ise, yöne-
ticilerin ilerlemiş yaşlarina karşilik diğer araştirmalarin 
çoğunda daha genç erkek yüzlerinin kullanilmiş olmasi 
ve yaş arttikça saldirganlik algisinin düşme eğilimi; an-
cak başari ve baskinlik algisinin artma eğilimi gösteriyor 
olmasidir. İleriki araştirmalar yüz sahibinin (algilanan) 
yaşinin YEBO’nun algilar üzerindeki etkisini nasil de-
ğiştirebileceğini irdelemelidir. Örneğin yaş arttikça 
(alttaki iskelet yapisi nispeten sabit kalsa da) derideki 
değişiklikler sebebiyle YEBO azalmaktadir (Hehman, 
Leitner ve Freeman, 2014; 2. çalişma). Daha da önem-
lisi, YEBO’nun algilarla olan ilişkisi yüzün yaş grubuna 
(genç ve yaşli) göre değişmektedir (1. çalişma) ve yüz 
sahibinin algilanan yaşi ile belirli özellikleri (örn., sos-
yal güç) arasindaki ilişkiye YEBO aracilik etmektedir (3. 
çalişma).

Baskınlık. Baskinlik toplumsal konum (statü) veya 
kişilerarasi ve grup içi yapilarda bulunan hiyerarşideki 
konum ile ilgilidir (Sidanius ve Pratto, 2001). Baskinlik 
ayni zamanda güç ihtiyaci, başari güdüsü, başkalarini 
kontrol etme eğilimi, kişisel istekleri dayatma eğilimi 
gibi davranişsal ve motivasyonel örüntüleri de içerir. 

Ölçümler. Alanyazinda baskinlik ölçümleri çoğun-
lukla özbeyana dayanmaktadir (örn., Lefevre, Etchells, 
Howell, Clark ve Penton-Voak, 2014; Mileva ve diğer-
leri, 2014). Yakin zamanda yapilan bir meta-analizde 
baskinlik ve YEBO arasinda pozitif korelasyon bulun-
muştur (Geniole ve diğerleri, 2015). Davranişsal ölçüm 
yaptiği bilinen iki çalişmadan birinde, 2. Dünya Sava-
şi’na katilmiş 795 askerin YEBO’lari arttikça ordudaki 
rütbelerinin düşme eğilimi gösterdiği bulunmuştur. Var 
olan alanyazina göre, bu bulgu beklenenin tersi yönün-
dedir. Çalişmanin yöntemsel olarak diğer araştirmalar-
dan ayrilmasi (YEBO’nun eski fotoğraflardan ölçülmesi, 
baskinliğin “ordudaki rütbe” şeklinde işlemselleştiril-
mesi) bu farkli bulguyu açiklayabilir. Örneğin, orduda 
yükselmek için şiddet eğilimi ve baskinlik gibi testos-
teron kaynakli özelliklerden ziyade, liderlik becerileri 
ve güvenilirlik daha önemli olabilir (Loehr ve O’Hara, 
2013)4. Bu fikirlere paralel olarak, davranişsal ölçüm 
yapan diğer çalişmada, Çek Cumhuriyeti’ndeki çeşitli 
şirketlerde çalişan yöneticilerin hiyerarşik konumlarinin 

yüksekliğini YEBO’larinin değil, yüzlerinden algilanan 
güvenilirliğin yordadiği bulunmuştur (Linke, Saribay ve 
Kleisner, 2016; ancak bkz. Alrajih ve Ward, 2014)5. 

Baskinliğin bir boyutu olan başari güdüsüne odak-
lanan arşivsel bir araştirmada da, ABD başkanlarinin 
YEBO’lariyla tarihsel arşivlerden kodlanan başari güdü-
lerinin derecesi arasinda olumlu bir ilişki bulunmuştur 
(Lewis, Lefevre ve Bates, 2012). Başka bir çalişmada 
ise yöneticilerin YEBO’lariyla şirketlerinin finansal 
performansi arasinda olumlu bir ilişki olduğu gösteril-
miştir (Wong, Ormiston ve Haselhuhn, 2011). Şüphesiz 
YEBO ile özellikle gerçek hayattan toplanan davranişsal 
baskinlik (ve başari güdüsü ile performans gibi alakali 
diğer değişkenler) arasindaki ilişkinin netleşmesi için 
daha çok araştirmaya ihtiyaç vardir (ayrica bkz. aşağida-
ki Performans ve kariyer başarısı bölümü). 

Algılar. Geniole ve arkadaşlarinin (2015) meta-a-
nalitik çalişmasinda YEBO ve baskinlik algisi arasinda 
olumlu bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki, istatistiksel ola-
rak neredeyse anlamlidir (p =.06) ve erkek yüzleri için 
daha güçlüdür (örn., Mileva ve diğerleri, 2014). İstatis-
tiksel anlamlilik değerinin sinirda olmasi YEBO-bas-
kinlik ilişkisinin önemli moderatörleri olabileceğini 
düşündürtmektedir. Bununla birlikte, YEBO’yla bas-
kinlik algisi arasinda ilişki bulamayan ve hatta YEBO 
ile algilanan sosyal statü arasinda ters korelasyon bulan 
araştirmalar da mevcuttur (Eisenbruch, Grillot, Maest-
ripieri ve Roney, 2016). Ayrica, yukarida bahsedilen 
ve Çek Cumhuriyeti’ndeki yöneticilerin YEBO’lari ile 
hiyerarşik konumlari arasinda bir ilişkinin görülmediği 
araştirmaya (Linke ve diğerleri, 2016) tezat olarak, Alra-
jih ve Ward (2014) İngiliz yöneticilerin, yaş ve cinsiyeti 
eşlenmiş kontrol grubuna oranla daha baskin ve başari-
li olarak algilandiğini ve bu algilarin doğrudan YEBO 
ile olumlu korelasyon gösterdiğini bulmuşlardir. Ancak 
güvenilirlik, çekicilik ve saldirganlikla YEBO’nun bir 
korelasyonu görülmemiş ve bu değişkenler açisindan 
yöneticiler kontrol grubundan ayrişmamiştir. Bahsedilen 
son iki çalişmadaki tezat bulgular, yöntemsel farklilik-
larin yaninda, sistematik kültürel farkliliklardan da kay-
naklaniyor olabilir.

Düşük Güvenilirlik.
Ölçümler. Stirrat ve Perrett (2010) YEBO’sunu 

ölçtükleri katilimcilara laboratuvarda bir güven oyunu6 
oynatmişlar ve YEBO’su daha yüksek olan katilimci-
larin, karşidaki oyuncunun güvenini daha sik suistimal 
ettiklerini göstermişlerdir. Ancak Haselhuhn ve Wong’a 
(2012) göre bu araştirmadaki düşük güvenilirlik göster-
gesi olan davraniş ayni zamanda rasyonel aktörlerden 
beklenecek bir davraniş olduğu için bu bulgularin gü-
venilirlikle ilgili ne kadar bilgi verdiği tartişmalidir. Bu 
açiği kapatmak için yaptiklari iki çalişmada Haselhuhn 
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ve Wong (2012), YEBO’su daha yüksek olan erkekle-
rin, pazarlik yaptiklari bir laboratuvar görevinde karşi-
larindaki kişiyi aldatmaya ve maddi bir ödül kazanma 
şanslarini arttirmak için deneyciyi kandirmaya daha yat-
kin olduklarini bulmuşladir. İkinci bulguya güç hissinin 
(bkz. Keltner, Gruenfeld ve Anderson, 2003) aracilik 
ettiği de (YEBO’su daha yüksek olan erkeklerin güç his-
sinin de daha yüksek olduğu ve bunun da kandirma dav-
ranişini açikladiği) gösterilmiştir. Başka bir araştirmada 
da erkeklerin, yine bir maddi ödülü kazanma şanslarini 
arttirmaya yönelik aldatma olasiliklari ile YEBO’lari 
arasinda pozitif korelasyon bulunmuştur (Geniole, Ke-
yes, Carré ve McCormick, 2014). Bu araştirmada ayni 
zamanda YEBO ile aldatma ilişkisine, psikopatolojik bir 
kişilik özelliği sayilan korkusuz baskinlik (düşük kaygi 
ve yüksek baskinliğin birleşimi) yöneliminin aracilik et-
tiği gösterilmiştir. “Gerçek dünya”dan gelen çarpici bir 
veri setinde ise şirket yöneticilerinin YEBO’lari arttikça, 
o yöneticilerin şirketlerinde etik dişi finansal durumla-
rin oluşma olasiliğinin arttiği bulunmuştur (Jia, Lent ve 
Zeng, 2014). 

Algılar. Birçok araştirmada YEBO’su yüksek yüz-
lerin daha az güvenilir veya genel olarak daha olumsuz 
algilandiği bulgusuna rastlanilmaktadir (Kleisner, Prip-
latova, Frost ve Flegr, 2013). Bu algilar, yüzleri değer-
lendiren kişilerin davranişlarina da yansimaktadir: Gü-
ven oyunu oynatilan bir laboratuvar araştirmasinda kati-
limcilarin, oyunu oynadiklari kişinin yüzünün YEBO’su 
arttikça düşük güven gösteren davranişlara yöneldikleri 
görülmüştür (Stirrat ve Perrett, 2010). Bu araştirmada 
kullanilan 67 erkek yüzüne katilimcilarin verdikleri gü-
ven derecelendirmelerindeki varyasyonun yüzde 16’si-
nin YEBO tarafindan açiklandiği ve bu etkinin yüzün 
çekiciliğine indirgenemeyeceği görülmüştür. İnsan yüz-
lerindeki parametrelerin çokluğu, karmaşikliği ve çeşit-
liliği düşünüldüğünde, YEBO’nun tek başina bu kadar 
varyasyon açiklamasinin etkileyici olduğu söylenebilir. 
Benzer bir ekonomik oyun kullanan bir araştirmada da 
hedef kişilerin YEBO’lari arttikça katilimcilarin bu kişi-
lere karşi daha cimri davrandiklari görülmüştür (Eisenb-
ruch ve diğerleri, 2016). Ayni araştirmada yüzlerle ilgili 
doğrudan ölçülen algilarda da YEBO arttikça olumsuz 
bir izlenim ortaya çiktiği görülmüştür. 

Başka bir çarpici bulgu ise YEBO’yu bir saniğin 
(ömür boyu hapis cezasina oranla) idam cezasi alma 
olasiliğiyla olumlu olarak ilişkilendirmektedir (Wilson 
ve Rule, 2015). Bu araştirmada YEBO ile düşük güve-
nilirlik ilişkisi analiz edilmemiş olsa da, idam cezasi al-
miş olan saniklarin yüzlerinden algilanan güvenilirliğin, 
ömür boyu hapis cezasi almiş olanlara oranla, siradan in-
sanlar tarafindan daha düşük bulunduğu da gösterildiği 
için, YEBO’nun bu etkilerinin düşük güvenilirlikle pa-
ralel işlediğini söylemek mümkündür; ancak analizlerin 

gösterdiği üzere güvenilirliğin idam cezasi almiş olma 
olasiliğiyla ilişkisi tamamiyla YEBO’ya indirgeneme-
mektedir.

Güvenilirlik ile ilgili algilar YEBO’su düşük olan 
yüzleri daha olumlu görme eğiliminden kaynaklaniyor 
olabilir. Eğer durum buysa, YEBO’su düşük yüzler güve-
nilirlik dişindaki olumlu özelliklerde de (örn., çekicilik, 
zeka, vs.) YEBO’su yüksek olan yüzlerden daha yüksek 
değerlendirilebilir. Ancak güvenilirliğin alt boyutlari ol-
duğu bilinmektedir ve bir araştirma, YEBO’nun güveni-
lirlik algilari üzerine etkisinin bu alt boyutlardan dürüst-
lük (integrity) ile ilişkili olduğunu, fakat iyilik severlik 
(benevolence) ve yetenek (ability) ile ilişkisi olmadiğini 
bulmuştur (Ormiston, Wong ve Haselhuhn, 2017). Güve-
nilirlik algisiyla YEBO arasinda ilişki bulamayan araş-
tirmalar da mevcuttur (örn., Alrajih ve Ward, 2014).

Diğer Özellikler. Görüldüğü üzere alanyazin yo-
ğunlukla saldirganlik, baskinlik ve (düşük) güvenilirlik 
üzerine yoğunlaşmiştir. Bu durum, boyutlardan özellikle 
ilk ikisinin testosteronla ilişkili olmasi itibariyla doğal 
kabul edilebilir. Ancak YEBO kaynakli sosyal algilari 
daha geniş bir çerçevede anlamak için farkli boyutlarin 
araştirildiği çalişmalara ihtiyaç vardir. Bazi diğer davra-
niş ve algi boyutlarina dair bulgular bu kisimda kisaca 
sunulacaktir.

Çekicilik. Yukarida bahsedilen etkilerin bir sonucu 
olarak, YEBO arttikça erkek yüzlerinin çekiciliği azal-
maktadir (Eisenbruch ve diğerleri, 2016; Stirrat ve Per-
rett, 2010). Bu etkiye özellikle kadin katilimcilarin de-
ğerlendirmeleri sebep olmaktadir (Geniole ve diğerleri, 
2015). Ancak katilimcilardan, bağlamdan bağimsiz bir 
özellik olarak çekiciliği değerlendirmelerini istemek ya-
niltici olabilir; çünkü kisa ve uzun vadeli cinsel eşleşme 
evrimsel açidan ciddi farklar içeren bağlamlardir. Ger-
çekten de bağlam dikkate alinarak ölçüldüğü zaman, er-
keklerin YEBO’lari ile kadinlarin onlari kisa vadeli ilişki 
için tercih etmeleri arasinda olumlu bir ilişki olduğu ve 
buna erkek hakkinda algilanan baskinliğin aracilik etti-
ği; ancak uzun vadeli ilişki bağlaminda YEBO ile tercih 
edilme arasinda ilişki olmadiği gösterilmiştir (Valentine, 
Li, Penke ve Perrett, 2014).

Erkeksilik. YEBO arttikça özellikle erkek yüzle-
rinden algilanan erkeksilik seviyesi artma eğilimindedir 
(Geniole ve diğerleri, 2015). Örneğin, uluslararasi bir 
turnuvaya katilan atletler arasinda yapilan bir çalişmada 
erkeksi olarak değerlendirilen spor branşlarindaki erkek 
atletlerin YEBO’larinin, kadinsi olarak değerlendirilen 
branşlardakilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur 
(Kramer, 2015). Fakat bu farkin vücut kitle endeksinde-
ki farklar tarafindan açiklandiğini da belirtmek gerekir.
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Performans ve Kariyer Başarısı. Alanyazinda 
performans en fazla sporcularda ölçülmüştür. YEBO 
arttikça spor karşilaşmalarindaki başari orani artma eği-
limindedir (Geniole ve diğerleri, 2015; Welker, Goetz, 
Galicia ve diğerleri, 2015). Ancak bazi araştirmalar bu 
bulguyu tekrarlayamamiştir (Fujii ve diğerleri, 2016) ve 
diğer bazi araştirmalarda YEBO’nun bu etkisinin vücut 
kitle endeksi kontrol edilince kaybolduğu görülmüştür 
(Mayew, 2013). İki araştirmada profesyonel dövüş spor-
cularinin lig performansini hem YEBO hem de vücut 
kitlesinin (birbirlerine indirgenemeyecek şekilde) yorda-
diği gösterilmiştir (Třebický ve diğerleri, 2015; Zilioli 
ve diğerleri, 2015). İskelet kalintilariyla yapilan bir araş-
tirmada da erkeklerin YEBO’su arttikça yakin temas ile 
öldürülme olasiliklarinin düştüğü bulunmuştur (Stirrat 
ve diğerleri, 2012). Bunun sebebinin de YEBO’su daha 
yüksek erkeklerin dövüş ve savunma kabiliyetlerinin 
daha kuvvetli olmasi olduğu düşünülmektedir7. 

Spor dişindaki alanlardaki kariyer başarisini ölçen 
az sayida çalişma bulunmaktadir. Örneğin, yaraticilik 
içeren kariyerlerle ilgili bildiğimiz tek çalişma mevcut-
tur ve bu çalişmada edebiyat alaninda Nobel ödülü alan 
yazarlarin, YEBO’lari arttikça daha genç yaşta ödüle 
aday gösterilme eğiliminde olduklari ve daha sik aday 
gösterilenler arasinda, yüksek YEBO’lu olanlarin ödülü 
alma olasiliğinin daha fazla olduğu; ancak ayni zaman-
da YEBO arttikça adaylarin ödülü almak için daha çok 
bekledikleri görülmüştür (Lebuda ve Karwowski, 2016). 
Ekonomik alanda ise yöneticisi daha yüksek YEBO’ya 
sahip şirketlerin finansal olarak daha başarili olduklari, 
ancak bunun sadece üst düzey yönetimi basit bir liderlik 
anlayişina sahip olan şirketler için geçerli olduğu gös-
terilmiştir (Wong ve diğerleri, 2011). Diğer bir araştir-
mada ise iki taraf arasinda pazarlik içeren durumlarda, 
YEBO’su yüksek olan bireylerin işbirliğine daha az yat-
kin olduklari (özbeyan niyet ölçümüyle) bulunmuştur 
(Haselhuhn, Wong, Ormiston, Inesi ve Galinsky, 2014). 
Bu özellik zaman zaman pazarlikta üstünlük sağlarken 
(örn., Haselhuhn ve diğerleri, 2014, 2. Çalişma), bazi du-
rumlarda da iki tarafin da işine yarayan yaratici çözüm-
leri görememekle sonuçlanacaği (Haselhuhn ve diğer-
leri, 2014, 3. Çalişma) için YEBO’nun pazarliklardaki 
başariyla ilişkisi iki yönde de ilerleyebilmektedir. Ancak 
ilginç bir şekilde YEBO’nun pazarliktaki yönelim ve ba-
şariyla ilişkisi sadece erkeklerden oluşan takimlar için 
geçerlidir (erkek-kadin çiftlerinde yukarida bahsedilen 
sonuçlar anlamliliklarini yitirmektedirler).

Üreme Başarısı. 2. Dünya Savaşi’na katilan as-
kerlerle yapilan bir araştirmada YEBO arttikça üreme 
başarisinin (çocuk sayisi) arttiği bulunmuştur (Loehr 
ve O’Hara, 2013)8. Diğer birçok değişkende olduğu 
gibi burada da testosteron ortak bir mekanizma olarak 

gözükmektedir; çünkü diğer bazi çalişmalarda (örn. 
Peters, Simmons ve Rhodes, 2008) gösterildiği üzere 
testosteron, erkekleri cinsel aktiviteye yönlendirme va-
sitasiyla çocuk sayisini arttirmaktadir. Ancak bildiğimiz 
en az bir diğer çalişma (Gómez-Valdés ve diğerleri, 
2013) YEBO ile üreme başarisi arasinda ilişki bula-
mamiştir. Ekolojik gerçekçiliği yüksek bir çalişmada 
ise kadinlarin, taniştiklari erkekleri, bu erkeklerin YE-
BO’lari arttikça, ikinci bir buluşma için tercih etme ve 
kisa vadeli ilişki için uygun görme olasiliklarinin arttiği 
görülmüştür (Valentine ve diğerleri, 2014) ve bu ilişki 
hedef erkeklerin yaş, çekicilik ve yüzdeki yağ oranlari 
kontrol edildiğinde de anlamlidir. Bu bulgunun YEBO 
ile üreme başarisi arasindaki ilişkiyi dolayli olarak des-
teklediği düşünülebilir. 

Önyargı. YEBO orani arttikça yüz sahiplerinin açik 
önyargi düzeyleri (irk bağlaminda) artmaktadir; ancak 
örtük önyargi ile YEBO arasinda bir ilişki görülmemiştir 
(Hehman, Leitner, Deegan ve Gaertner, 2013). YEBO 
sayesinde katilimcilar, baktiklari yüzlerin sahiplerinin 
açik önyargi seviyesini doğru tespit edebilmektedirler. 
Bu bulgu iki farkli örneklemde tekrarlanmiş, ayrica bul-
gunun yüzlerden çikarilan yetkinlik, sicakkanlilik ve 
çekicilik seviyelerinden bağimsiz olduğu gösterilmiştir. 

Değişimlenen Yüzlerle Yapılan Araştırmalar 
Yukarida bahsedilen bulgular, gerçek insan yüz-

lerinin YEBO’sunun ölçülmesi vasitasiyla edinilmiştir. 
Nispeten az kullanilan bir yöntem olsa da, yüzlerdeki 
YEBO’yu dijital fotoğraflarda değiştirerek, YEBO’nun 
algilardaki etkisine bakan araştirmalar mevcuttur. Di-
ğer bir deyişle gerçek bir insan yüzü veya çeşitli insan 
yüzlerinden oluşan bir kompozit yüz, dijital olarak de-
ğişimlenerek, bu yüzlerin düşük YEBO’lu ve yüksek 
YEBO’lu versiyonlari oluşturulabilmektedir. Bu yönte-
min dezavantaji, yaratilan yüzlerin doğal olmamasidir. 
Ancak rahatsiz edici bir yapaylik yaratmadan bu işlemi 
uygulamak mümkün gözükmektedir (bkz. Stirrat ve Per-
rett, 2010, figür 3). Bu yöntemin önemli bir avantaji ise, 
yüzlerin diğer özelliklerini nispeten sabit tutup, sadece 
YEBO’nun değişmesini sağlayarak, özel olarak YE-
BO’nun algilar üzerine yaptiği nedensel etkiye odaklan-
maya imkan vermesidir. Bu yöntemi kullanan ilk araştir-
mada Stirrat ve Perrett (2010), katilimcilarin yüksek YE-
BO’lu erkek yüzlerine, düşük YEBO’lulara oranla, daha 
az güven duyduklarini ve bu etkinin, kendi baskinliklari 
düşük olan kadin katilimcilarda daha kuvvetli olduğunu 
bulmuşlardir9. İki diğer araştirmada ise YEBO’su yük-
sek olan yüzün, ayni yüzün YEBO’su düşük olan ver-
siyonuna oranla daha baskin (Bashir ve Rule, 2014) ve 
daha saldirgan (Lefevre ve Lewis, 2014) olarak algilan-
diği bulunmuştur. Özetle henüz yayginlaşmamiş olan bu 
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yöntem gerçek yüzlerle yapilan araştirmalarla ayni yön-
de bulgular üretmiştir ve ileriki araştirmalarda özellikle 
nedensel çikarimlar yapmak için yararli olacaktir.

YEBO Araştırmalarındaki Cevap Bekleyen Sorular 
ve Yöntemsel Zorluklar

Nispeten kisa bir geçmişe sahip olan YEBO alani-
nin (ve genel olarak yüzlerle ilgili yapilan araştirmalarin) 
yöntemsel olgunluğa ulaşmasi için bazi zorluklarin aşil-
masi gerekmektedir. YEBO’nun nispeten kolay alinabi-
len bir ölçüm olmasi sebebiyle daha da yayginlaşacağini 
bekleyebiliriz. Ancak belirli standartlarin oturtulmama-
si durumunda bu yayginlaşma, beraberinde yöntemsel 
karmaşa riskini de getirecektir. Ayni zamanda, nispeten 
yeni bir araştirma konusu olmasi sebebiyle YEBO’nun 
davraniş ve algilarla ilişkisine dair cevaplanmamiş bir-
çok soru bulunmaktadir. Bu cevap bekleyen sorular ile 
yöntemsel karmaşa ve zorluklardan öne çikanlar aşağida 
özetlenmiştir.

Etki Büyüklüğü. Bu makalenin amaci YEBO’y-
la ilgili etkilerin büyüklüğüne dair sistematik bir analiz 
yapmak olmadiği için etki büyüklükleri birer birer ir-
delenmese de, genel bir değerlendirme yapmak yararli 
olabilir. Yukarida bahsedilen eldeki iki meta-analizden 
çikan genel etki büyüklükleri, davranişsal bilimlerdeki 
genel duruma uygun olarak, “ufak” olarak değerlendi-
rilen (örn., r = .1, d = .2) araliktadir. İki meta-analizde 
de (Geniole ve diğerleri, 2015; Haselhuhn ve diğerleri, 
2015) YEBO’nun saldirgan davraniş eğilimiyle ilişki-
sine dair etki büyüklüğü hesabi r = .16’yi geçmemiş-
tir. YEBO’nun algilara olan etkisinin, az da olsa daha 
büyük olma eğiliminde olduğu söylenebilir. Örneğin, 
Geniole ve arkadaşlari, YEBO-çekicilik değerlendir-
mesi arasindaki ilişkinin büyüklüğünü r = -.26; YE-
BO-saldirganlik değerlendirmesi arasindaki ilişkinin 
büyüklüğünü ise r = .46 olarak hesaplamişlardir. El-
bette ki hem yukaridaki taramada, hem bu bölümde 
(bkz., “Moderatör değişkenler” bölümü) belirtildiği 
üzere bu etkilere dair önemli moderatörlerin varliği 
olasidir. Örneğin, daha kontrollü olmalari itibariyla la-
boratuvar çalişmalarinin alan veya arşiv çalişmalarina 
(r = .09) göre daha yüksek etki büyüklüğüyle sonuç-
lanma eğilimi sürpriz değildir (saldirganlik ölçümleri 
için r = .21’e karşilik r = .09; Haselhuhn ve diğerleri, 
2015).

Ölçüm Yöntemindeki Farklılıklar. Araştirmalar 
arasinda ölçüm yöntemiyle ilgili ciddi farklar gözlem-
lenmiştir (bkz. Haselhuhn ve diğerleri, 2015; Tablo 1). 
Ölçüm yönteminin sonuçlari etkilediğine dair net bir 
bulgu olmasa da (Haselhuhn ve diğerleri, 2015; Kra-
mer ve diğerleri, 2012) çalişmalarin olgunlaşmasi için 

yöntemsel detaylarda mutabakat sağlanmasi ve araştir-
macilarin bu teknik detaylarin uygulanmasinda yetkinlik 
kazanmalari şarttir.

Fotoğrafların Teknik Özellikleri ve Kaynağı. 
Ölçüme konu olan yüz fotoğraflarinin hangi koşullarda 
edinildiği bir diğer önemli meseledir. Statik yüz fotoğ-
raflari siklikla sosyal algi araştirmalarinda kullanilmak-
tadir. Ancak bu fotoğraflarin teknik özelliklerinin algilari 
nasil etkileyebileceği sorusu yakin zamana kadar araştir-
macilarin dikkatinden kaçmiştir. Örneğin, fotoğraf çeki-
minde kullanilan kamera lensinin uzunluğunun, ortaya 
çikan resimdeki perspektifi farkli derecelerde çarpitarak 
yüzün şeklini değiştirdiği bilinmektedir. Gerçekten de 
sistematik bir analize tabi tutulduğunda 50 mm’lik lens 
ile çekilen yüz fotoğraflarinin, daha uzun lenslerle (85 ve 
105 mm) çekilen fotoğraflara göre, daha düşük (baskin-
lik, çekicilik ve yüzün kadin-erkek oluşuna göre kadin-
silik ve erkeksilik boyutlarinda) değerlendirmeler aldiği 
görülmüştür (Třebický, Fialová, Kleisner ve Havlíček, 
2016). YEBO araştirmalari için dikkat çekici bir bulgu 
ise 50 mm’lik lens ile çekilen fotoğraflardan ölçülen YE-
BO’nun, daha uzun lenslerden yapilan ölçümlerden an-
lamli olarak daha düşük çikmasidir. Ne yazik ki önceki 
çalişmalarin çoğunda kullanilan odak lensinin uzunluğu 
belirtilmemiştir. 

Fotoğraflarin diğer teknik parametrelerinin de 
sosyal algiyi etkilemesi mümkündür (bkz. Třebický ve 
diğerleri, 2016). Örneğin, fotoğrafi çekilen kişi ile kame-
ra arasindaki mesafenin fotoğraftaki yüzlerden yapilan 
çikarimlari etkilediği bilinmektedir (Bryan, Perona ve 
Adolphs, 2012). Benzer şekilde, (genellikle bilgisayar 
ekraninda yer alan) yüz ile yüzü değerlendiren kişi ara-
sindaki mesafe ve açinin da algilara etkisi olabilir (Coo-
per, Piazza ve Banks, 2012). Bu parametrelerin tümünün 
devam eden çalişmalarla keşfedilmesi önemlidir. 

Ayrica fotoğraf çekimi sirasinda verilen pozun 
YEBO ve diğer yüz metriklerinin ölçümünü etkileyebi-
leceği bilinmektedir. Örneğin, gözlerin kamera lensiyle 
hizalanmasi (çenenin yere dik açi yapmasi) yerine, yü-
zün yukari kaldirilmasi veya aşaği indirilmesi daha yük-
sek YEBO ölçümüyle sonuçlanmaktadir (Hehman, Leit-
ner ve Gaertner, 2013). İlginç bir şekilde, yüz fotoğrafi 
çektiren kişilerden tehditkâr bir poz vermeleri istendi-
ğinde, yüzlerini aşaği veya yukari doğru oynatarak karşi 
tarafin algilayacaği YEBO’yu arttirdiklari görülmüş; ve 
bu tür yüz fotoğraflarina bakan katilimcilar da bu yüzle-
ri (çenenin yere dik açi yaptiği yüz fotoğraflarina göre) 
daha tehditkâr olarak değerlendirmişlerdir (Hehman, Le-
itner ve Gaertner, 2013). Yüzde saldirgan ifade oluşturan 
kaslar da ölçülebilir bir şekilde YEBO’yu arttirmakta ve 
bu artiş saldirganlik algisini da yordamaktadir (Marsh ve 
diğerleri, 2014).
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Alandaki birçok araştirma, statik yüz fotoğraflari-
ni internetten (bilimsel araştirma için çekilmemiş olan 
fotoğraflar arasindan) edinmektedir. Yukaridaki tartiş-
malar, YEBO ve diğer yüz metriklerinin kullanildiği 
araştirmalar için özel fotoğraf çekiminin kritik olduğunu 
göstermektedir. İnternetten edinilen fotoğraflardan yapi-
lan araştirmalarin, YEBO’daki farkliliklardan ziyade fo-
toğraflardaki diğer farkliliklari yansitmasi muhtemeldir. 
Örneğin, daha başarili sporcularin (özellikle boks gibi 
şiddet içeren sporlarda) daha tehditkâr fotoğraflarinin 
internete konulmasi gibi olasi eğilimler, bu fotoğraflara 
dayanarak sağlam bilimsel araştirma yapmayi zorlaş-
tirmaktadir (Třebický ve diğerleri, 2016). Ayni kişinin 
farkli fotoğraflari, kontrolsüz koşullarda çekildiğinde, 
kişilerarasi farklari bile aşan bir YEBO varyasyonu gös-
terebilmektedir (Kramer, 2016). 

Özetle, yüzlerin sosyal algiyi nasil şekillendirdiği 
konusundaki araştirmalarin yöntemsel olarak daha sağ-
lam bir temele oturmasi için araştirmalarda kullanilan 
yüz fotoğraflarinin teknik özellikleri dikkatle değerlen-
dirilmelidir. Ne yazik ki sosyal psikoloji, bu tür fotoğraf-
lari YEBO araştirmalari dişinda en sik kullanan alanlarin 
başinda gelse de, çoğu çalişmada fotoğraflarin nasil edi-
nildiği ve teknik özellikleriyle ilgili bilgi bulunmamak-
tadir. Araştirmalarini sosyal algidan ziyade yüz morfolo-
jisi ve yüz metriklerine yoğunlaştirmiş olan biyoloji ve 
antropoloji kökenli araştirmacilarin bu konuda geliştir-
dikleri bilgi birikimini sosyal psikoloji alanina aktarmak 
elzem gözükmektedir. Zira, özellikle son 15 yilda yüz 
algisi konusunun yoğun olarak araştirilmaya başlandiği 
sosyal psikoloji alaninda edinilen bulgu ve sonuçlarin bi-
limsel sağlamliği, bu bilgi birikiminin yöntemlere yansi-
tilmasina bağlidir.

Kültür. Genel olarak ilk izlenimlerin oluşumu 
hakkinda Bati toplumlari dişindan gelen az sayida bulgu 
vardir. Özel olarak YEBO için de Bati kültürleri dişinda 
örneklemlere ihtiyaç olduğu doğrudan belirtilmektedir 
(Haselhuhn ve diğerleri, 2015). Özellikle Anglosakson 
kültürler dişindan veri toplamaya (hem yüz fotoğraflari 
ve fotoğraf sahiplerinin davraniş ve özbeyanlari; hem de 
gerek yerel gerekse yabanci kültürlere ait yüzleri değer-
lendirenlerin algilari) daha fazla ihtiyaç vardir. Böyle bir 
girişimin en doğrudan katkisi, alanyazindaki bulgularin 
genellenebilirliği konusunda fikir vermek olacaktir. Şu 
ana kadar bu girişimde bulunan az sayida araştirma bu-
lunmaktadir (Gómez-Valdés ve diğerleri, 2013; Özener, 
2012; Short ve diğerleri, 2012; Welker, Goetz, Galicia ve 
diğerleri, 2015). 

Türkiye’de YEBO üzerine yapildiğini bildiğimiz 
tek araştirmada (Özener, 2012) kadin ve erkekler arasin-
da YEBO açisindan bir fark bulunmadiği10 gibi, YEBO 
ile özbeyanla belirtilen saldirganlik arasinda bir ilişki 

de görülmemiştir. Özener’in (2012) belirttiğine göre, 
bu araştirmadaki örneklemin çoğunluğu İç Anadolu 
Bölgesi’nde doğmuş kişilerden oluşmaktadir ve dola-
yisiyla örneklemin etnik homojenlik seviyesinin diğer 
bölgelerden (örn., Marmara, Akdeniz) daha yüksek ol-
duğu söylenebilir. Türkiye’den alinan örneklemlerin çe-
şitlendirilmesi, ülkemizdeki YEBO’yla ilgili bulgularin 
yabanci alanyazinla örtüşme seviyesini belirlemek adina 
kritiktir. İlk etapta özellikle, Özener’in (2012) topladiği 
İç Anadolu örnekleminden farkli örneklemlere ihtiyaç 
vardir. Bu sayede yabanci alanyazina (örneklemlerin 
çoğunluğunun Batili olmasi sorununu çözme yönünde) 
katki yapilabileceği gibi, yerel olgulari daha iyi anlamak 
da mümkün olacaktir. Örneğin, eğer Türkiye’den alinan 
örneklemlerde YEBO ile psikolojik özellikler (özellikle 
saldirganlik, baskinlik, düşük güvenilirlik) arasinda bek-
lenen ilişkiler görülmüyorsa, bunun sebebinin ne olduğu 
ve Türkiye’de bu psikolojik özelliklerin algilanmasinda 
YEBO yerine ne tür yüz özelliklerinin kullanildiği gibi 
sorular ortaya çikacaktir.

Kültürle ilgili bir diğer konu da, yüzleri değerlen-
diren kişilerin kendi kültürleri dişindan gelen yüzlerden 
yaptiklari çikarimlarin, kendi kültürlerine mensup yüz-
lerden yaptiklari çikarimlarla ne kadar benzeştiği veya 
onlardan ne derece ayriştiğidir. Birçok araştirmada farkli 
ülkelerden katilimcilarin kendi kültürlerine mensup in-
sanlarin yüzlerini, diğer kültürlere mensup insanlarin 
yüzlerinden daha iyi ayirt ettikleri bulunmuştur (Young, 
Hugenberg, Bernstein ve Sacco, 2012). Yüzün statik bir 
özelliği olan ve insan biyolojisine bağlanan YEBO’nun 
bu tür bir etkiye açik olmayacaği düşünülebilir (örn., 
Short ve diğerleri, 2012). Ne yazik ki hemen hemen tüm 
YEBO araştirmalari tek kültür içinde yapildiği için, ya 
da yüzler ve onlari değerlendirienler etnik ve kültürel 
olarak çok benzeşen ülkelerden (A.B.D.—İngiltere) gel-
dikleri için, bunu test etme imkani sağlayan verilerde bir 
eksiklik söz konusudur.

Vücut Özellikleriyle İlişkisi. Yüzün şeklindeki 
cinsel dimorfizm (erkeklerin daha yüksek YEBO’ya 
sahip olmalari) vücut kitlesindeki cinsel dimorfizme 
(erkeklerin kadinlardan ortalama %15 civari daha faz-
la kitleye sahip olmalari) indirgenemese de (Weston ve 
diğerleri, 2007), vücudun çeşitli özelliklerinin (ağirlik, 
uzunluk) YEBO’yla ilişkili olabileceği düşünülebilir. 
Öncelikle, vücut kitlesi de testosteron tarafindan belir-
lenmektedir (Mayew, 2013). Görgül olarak ise, YEBO 
ile vücut kitle endeksi arasinda pozitif korelasyon vardir 
(Geniole ve diğerleri, 2015; Kramer, 2015; Kramer ve 
diğerleri, 2012; Lefevre ve diğerleri, 2012; Třebický ve 
diğerleri, 2015). Hatta profesyonel hokey ligi oyuncula-
riyla yapilan bir araştirmada YEBO’nun davranişsal sal-
dirganlik ölçümleriyle ilişkisi anlamli değilken11, oyun-
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cularin vücut ağirliklariyla saldirganliğin anlamli ilişki 
içinde olduğu görülmüştür (Deaner ve diğerleri, 2012). 
Japon profesyonel erkek beyzbol oyunculariyla yapilan 
bir araştirmada oyuncularin YEBO’lari ve lig perfor-
manslari arasinda olumlu bir ilişki bulunmuşken (Tsu-
jimura ve Banissy, 2013), ayni analiz vücut kitle endek-
sini kontrol ederek yapildiğinda YEBO ile performans 
ilişkisi istatistiksel olarak anlamliliğini yitirmiştir (Ma-
yew, 2013). Ancak bazi diğer araştirmalarda YEBO’nun 
bağimli değişkenlere etkisi, vücut kitle endeksi kontrol 
edildiğinde de anlamliliğini korumuştur (Třebický ve di-
ğerleri, 2015; Zilioli ve diğerleri, 2015). 

Özetle, YEBO araştirmalarinda zaman zaman ih-
mal edilen vücut kitle endeksi, testosteronla da ilişkisi 
itibariyla, bazi değişkenlerin yordanmasinda YEBO’dan 
daha önemli olabilmektedir. YEBO ile bağimli değiş-
kenler arasinda ilişki bulunmasina rağmen, bu ilişki 
bazen tamamen vücut kitle endeksi tarafindan açiklana-
bilir (Kramer, 2015; Mayew, 2013). YEBO’dan yapilan 
fiziksel güç çikarimlarinin, daha geniş yüz sahiplerinin 
genelde daha ağir vücuda sahip olmalari ve daha ağir vü-
cudu olanlarin da genelde daha güçlü olmalarina dayan-
masi olasidir (Holzleitner ve Perrett, 2016; Salas-Wright 
ve Vaughn, 2016). Bu yüzden YEBO etkileri araştirilir-
ken vücut kitle endeksinin de ölçülüp kontrol değişkeni 
olarak kullanilmasi önerilmektedir (Bird ve diğerleri, 
2016, s. 396). Vücut kitle endeksiyle ilişkili olarak, vü-
cuttaki ve dolayisiyla yüzdeki yağ oraninin yüksekliği 
YEBO’yu yapay olarak arttirabilmektedir (Lefevre ve 
diğerleri, 2013). Daha genel olarak, yüzden yapilan çe-
şitli çikarimlar, yüzün vücutla ilgili ipuçlari taşimasina 
dayaniyor olabilir ve ileriki araştirmalar bu konuya yo-
ğunlaşmalidir. Kitle dişinda vücudun hangi fiziksel özel-
liklerinin YEBO’yla ilişkili olabileceği konusunda az 
veri bulunmaktadir12. Vücudun çeşitli öğelerinden gelen 
statik ve dinamik uyaranlarin birbirleriyle etkileşim için-
de algilari yönlendirdiği bilindiği için (bkz., Uleman ve 
Saribay, 2012) YEBO araştirmalarinda da daha bütünsel 
bir yaklaşimin önemli getirileri olacaktir. 

Diğer Yüz Özellikleriyle İlişkisi. YEBO üzerine 
yapilan birçok araştirmada diğer yüz metrikleri ölçülme-
miş veya rapor edilmemiştir. Buna istisna oluşturan bazi 
araştirmalarda YEBO’nun analiz edilen çiktilari yorda-
mada diğer metriklere göre üstün olduğu istatistiksel 
olarak gösterilmiştir (Lefevre ve diğerleri, 2013). YE-
BO’nun, yüzün hangi diğer özellikleriyle ilişkili olabile-
ceği ve kendi başina ne kadar özgün değer (örn., varyans 
açiklama açisindan) taşidiği, ancak ileriki araştirmalarda 
YEBO’yla beraber diğer yüz metriklerinin de (örn., Le-
fevre ve diğerleri, 2013, Figür 1B) toplanip istatistiksel 
modellerde beraber kullanilmasiyla ortaya çikarilabilir. 
Buna örnek olarak verilebilecek bir araştirmada, YE-

BO’nun cinsel yönelimi farkli olan bireyleri ayirmakta, 
ölçülen diğer 62 yüz özelliğinin içinde önemli bir yeri 
olmadiği bulunmuştur (Skorska, Geniole, Vrysen, Mc-
Cormick ve Bogaert, 2015). Çeşitli araştirmacilar alanda 
bu tür çalişmalarin artmasi yönünde çağri yapmişlardir 
(örn., Zilioli ve diğerleri, 2015, s. 328-9).

Zebrowitz ve arkadaşlari, hem bebeklikte hem 
yetişkinlikte YEBO ile bebek yüzlülük arasindaki pozi-
tif korelasyona dair kanit sunmuş ve daha da önemlisi 
bebeklerin YEBO’lari ile mizaçlari arasinda, yetişkin 
YEBO alanyazinina benzer bir ilişki olduğunu göstere-
rek testosteronun (ergenlikte devreye girdiği varsayilan) 
rolüyle ilgili de şüphe uyandirmişlardir (Zebrowitz ve 
diğerleri, 2015). 

Yüzün genişliği, uzunluğu veya herhangi başka 
bir özelliğinin bilim insanlari için özel bir önem taşima-
masi gerektiğinden, yüzün (ve vücudun) çeşitli özellik-
leri daha bütünsel olarak dikkate alinmalidir. Şüphesiz,  
bilgisayar bilimi gibi alanlarda üretilen nesnel ve veri 
temelli (data-driven) yöntemler biyoloji, antropoloji 
ve psikoloji gibi alanlarda yayginlaştikça, YEBO’nun 
yerini daha niceliksel değişkenlerin almasi olasiliği 
güçlenecektir (Stoker, Garretsen ve Spreeuwers, 2016; 
Wolffhechel ve diğerleri, 2015). Bu yönelim, psikolog-
larin bilgisayar teknolojileriyle tanişik olmalarinin yarar 
ve hatta zorunluluğuna işaret etmektedir. Ancak veri te-
melli yöntemlerle ortaya çikan niceliksel sonuçlarin da 
insan evrimi ve biyolojisiyle ilgili bildiklerimiz işiğinda 
anlamlandirilmasi zor olabilir (örn., Stoker ve diğerleri, 
2016, s. 9). YEBO’nun bu açidan avantaji, testosteronun 
yüzün kemik yapisinin gelişimi ve davranişa olan etki-
leriyle ilgili bilinenler çerçevesine oturan ve nispeten 
kolay ölçülüp yorumlanan bir değişken olmasidir. Bu 
açidan YEBO, büyük ihtimalle en azindan bir süre daha 
araştirmacilarin ilgisini çekmeye devam edecektir. 

Kadınlara Dair Veri Azlığı. Kadin yüzlerindeki 
YEBO’nun önemiyle ilgili yeterli veri bulunmamak-
tadir. Yukarida bahsedilen sebeplerden dolayi birçok 
çalişma sadece erkek yüzlerine odaklanmiştir. Kadin 
yüzlerini dahil eden bazi çalişmalarda, erkek YEBO’su 
ile incelenen kritik değişken (örn., saldirganlik) arasin-
da ilişki bulunurken, ayni ilişki kadin YEBO’su için 
görülmemiştir (Carré ve McCormick, 2008; Geniole ve 
diğerleri, 2014; Goetz ve diğerleri, 2013; Haselhuhn ve 
Wong, 2012; Stirrat ve Perrett, 2010; Stirrat ve diğerleri, 
2012). Profesyonel kadin dövüşçülerde YEBO ve vücut 
kitle endeksini karşilaştiran bir araştirmada da, sadece 
vücut kitle endeksinin dövüş ligindeki başariyla ilişkili 
olduğunu bulunmuştur (Palmer-Hague, Zilioli, Jagore 
ve DeLecce, 2016)13. Buna karşilik bildiğimiz en az iki 
araştirma, kadin YEBO’su arttikça algilanan şiddet eğili-
minin de arttiğini göstermiştir (Lefevre ve Lewis, 2014). 
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Bu araştirmalardan birisi doğal yüzlerle değil, YEBO’su 
değişimlenmiş kompozit yüzlerle yapilmiştir (Lefevre 
ve Lewis, 2014).

Testosteron cinsel dimorfizm için önemli bir hor-
mon olsa da, kadinlari da erkeklere benzer şekilde et-
kilemektedir (örn., yüksek testosteron seviyeleri kadin 
mahkumlarda suç geçmişi, şiddet eğilimi ve baskinlikla 
ilişkilidir; Dabbs ve Hargrove, 1997). Dolayisiyla kadin-
lar arasindaki testosteron seviyesindeki farkliliklar, ayni 
erkeklerde olduğu gibi, YEBO ve davranişlarla (ve/veya 
bu kadinlarin nasil algilandiklariyla) ilişkili olabilir. Bu 
olasilik kadinlar üzerine yapilacak yeni çalişmalarla test 
edilebilir. Bu tür çalişmalara olan ihtiyaç doğrudan dile 
getirilmiştir (Palmer-Hague ve diğerleri, 2016, s. 192; 
Welker, Goetz ve Carré, 2015, ss. 427–8). 

Moderatör Değişkenler. Alanyazinda bazi araştir-
malarin (örn., Deaner ve diğerleri, 2012; Özener, 2012), 
YEBO ile ilişkili olmasi beklenen değişkenler ile YEBO 
arasinda bir ilişki bulmamasinin önemli bir sebebi, var-
liğindan henüz haberdar olmadiğimiz moderatör değiş-
kenler olabilir (Welker, Goetz ve Carré, 2015). İnsan 
davranişinin karmaşikliği ve ortama göre şekillendiği 
düşünüldüğünde, özellikle sosyal ortam ve kişilik değiş-
kenlerinin YEBO etkilerinde moderatör rolü oynama po-
tansiyelini değerlendirmek gerekmektedir. Alanyazinda 
bu duruma bazi örnekler bulunmaktadir. Daha önceden 
bahsedildiği üzere iki farkli çalişma, sosyal statünün mo-
deratör değişken olduğunu desteklemiştir. Bunlardan bi-
risinde, hem deneysel olarak değişimlenmiş (bir oyunda 
kazanan veya kaybeden olmak) hem de doğal olarak olu-
şan statü farklarinin (özbeyan ile ölçülen öznel algilar), 
YEBO ile risk alma eğilimi arasindaki ilişkide modera-
tör rolü oynadiği gösterilmiştir: Bu ilişki sadece düşük 
statülü erkeklerde ortaya çikmaktadir (Welker, Goetz ve 
Carré, 2015). Yüksek YEBO, güç ihtiyaci ve baskinlik 
eğiliminin bir göstergesi olarak düşünülürse, düşük bir 
statüsü olduğunu düşünen erkekler bu duruma tepki ve-
rerek güç ve baskinlik ihtiyaçlarini doyurmaya çalişiyor 
olabilirler. Düşük risk içeren davranişlarin bu ihtiyaçla-
ri doyuracak sonuçlar yaratma olasiliği daha az olacaği 
için de daha riskli davranişlara yönelme motivasyonun 
artmasi beklenir. Statüsü zaten yüksek olan erkekler için 
ise böyle bir ihtiyaç olmayacaktir (Welker, Goetz ve Car-
ré, 2015). Diğer çalişma da, hem üniversite öğrencileri 
hem profesyonel hokey oyuncularinda YEBO ve şiddet 
eğilimi ilişkisinin sadece düşük statülü erkeklerde an-
lamli olduğunu göstermiştir (Goetz ve diğerleri, 2013).

Moderatör değişkenlerin ne kadar önemli olabile-
ceğini gösteren bir diğer araştirmada da, alanyazinin geri 
kalaninda YEBO ile ilişkisi bulunan antisosyal eğilim-
lere tezat olarak, YEBO ile olumlu bir sosyal davranişin 
ilişkisi gösterilmiştir: Erkek yüzlerinin YEBO’lari art-

tikça bu erkeklerin, gruplararasi rekabet olan ortamlar-
da, iç grup üyeleriyle daha fazla dayanişma gösterdiği 
bulunmuştur (Stirrat ve Perrett, 2012). İç grup üyeleriyle 
dayanişma, diş gruba baskin çikmayi kolaylaştiracaği 
için bu bulgu, YEBO’su yüksek erkeklerin baskinlik gü-
düleri işiğinda yorumlanabilir. 

Bahsedilen bulgular açikça YEBO-davraniş ilişki-
sinin bağlama duyarli olduğunu göstermektedir. Ancak 
görüldüğü gibi, şu ana kadar kisitli sayida moderatör 
tespit edilmiştir. Ayni durum, YEBO-sosyal algi ilişkisi 
için de geçerli olabilir. Moderatör değişkenlerin tespit 
edilmesine, diğer bir deyişle YEBO’nun davraniş ve al-
gilarla olan ilişkisini değiştirme potansiyeli bulunan ko-
şullarin ortaya çikarilmasina yönelik çağri, alanyazinda 
doğrudan yapilmiştir (Mayew, 2013, s. 3). 

Araştırılmamış Davranışsal ve Algısal Değişkenler
Aktarilan alanyazinda YEBO ile ilişkili olduğu 

gösterilen bazi davraniş eğilimleri, yüksek YEBO’ya 
sahip erkeklerin ayni zamanda daha dürtüsel davranma-
ya yönelmeleri sebebiyle ortaya çikmiş olabilir. Toplum 
tarafindan olumsuz değerlendirilen şiddet, baskinlik, 
aldatma gibi davranişlar siklikla bireylerin dürtülerini 
kontrol etmede yaşadiklari zorluktan kaynaklanmaktadir 
(de Ridder, Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok ve Ba-
umeister, 2012). Testosteronun da dürtüselliği arttirdiği 
(yani dürtüleri bastirma yetisini düşürdüğü) ve sorunlu 
davranişlarla ilişkisinin bu sebeple ortaya çiktiğini gös-
teren bulgular mevcuttur (Mehta ve Beer, 2010). Buna 
paralel olarak YEBO ile risk alma eğilimi arasinda olum-
lu ilişki gösteren araştirmada kullanilan risk alma eğilimi 
ölçümünün, daha önce birçok sorunlu davranişla (örn., 
trafik kurallarinin ihlali, madde kullanimi, vs.) ilişkisi-
nin gösterildiği belirtilmiştir (Welker, Goetz ve Carré, 
2015). O yüzden alanyazinin yoğunlaştiği saldirganlik, 
baskinlik ve düşük güvenilirlik boyutlarini genişletmeye 
en iyi aday, dürtüsel davranişlar grubu ve bunlarin psi-
kolojik altyapisi olan özelliklerdir (örn., bilişsel kontrol 
ve bastirma yetisi). Bu konuda yakin zamanda yayinlan-
miş tek bir araştirma bulunmaktadir ve lisans öğrencile-
rinin yani sira, hapis cezasi çekmekte olan bireyleri de 
içeren bir örneklemde, özbeyanla ölçülen benmerkezci 
dürtüselliğin YEBO’yla doğrusal ilişki içinde olduğunu 
bildirmektedir (Anderl ve diğerleri, 2016). Daha genel 
olarak YEBO’nun psikopatolojiyle ilişkisine dair bul-
gular bulunmaktadir (Anderl ve diğerleri, 2016; Geni-
ole ve diğerleri, 2014) ve bu noktada testosteronun hem 
YEBO’yu hem de dürtüsellik araciliğiyla patolojik veya 
toplum tarafindan onaylanmayan özelliklerin gelişimini 
etkilediği düşünülebilir.

Ayrica YEBO’nun açik önyargiyla olan ilişkisi 
(Hehman, Leitner, Deegan ve diğerleri, 2013), YE-
BO’nun diğer toplumsal tutumlarla da ilişkili olabilece-
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ğini düşündürtmektedir. Baskinlik, politika arenasinda 
önemli bir değişken olduğu ve önyargiyla da ilişkili ol-
duğu (Pratto, Sidanius, Stallworth ve Malle, 1994) için, 
politik yönelim ve tutumlarla YEBO’nun ilişkisini araş-
tirmak, alanyazinin genişletilmesi için olasi bir yoldur. 

YEBO ve genelde yüz algisi araştirmalarinda, yüz-
leri değerlendiren kişiler algilarini birtakim açik ölçek-
lere (örn., “Gördüğünüz yüz sizce ne kadar baskin?”) 
yansitmaktadirlar. Ancak sosyal algilar çok hizli bir 
şekilde ve kismen bilinçdişinda oluşur (Hassin, Uleman 
ve Bargh, 2005; Uleman ve Saribay, 2012). Örneğin, 
bir kişiyle ilgili minimal bilgi (örn., daha önce yaptiği 
bir davraniş) mevcut olduğunda bu kişiyle ilgili izlenim 
kendiliğinden, yani araştirmaci tarafindan izlenim oluş-
turulmasi istenmeden ve izlenimle ilgili soru sorulmadan 
oluşturulmakta, hafizaya alinmakta ve gelecekte de ayni 
kişiyle olan etkileşimleri yönlendirebilmektedir (Mc-
Carthy ve Skowronski, 2011; Saribay, Rim ve Uleman, 
2012; Uleman, Rim, Saribay ve Kressel, 2012). Dahasi, 
katilimcilar bu durumun, yani belirli izlenimler oluştur-
duklarinin farkinda olmayabilmektedirler (Uleman, Bla-
der ve Todorov, 2005). Bu tür izlenimlerin varliği, açik 
ölçekler yerine, dolayli yoldan (örtük olarak) gösterile-
bilmektedir (Todorov ve Uleman, 2002) ve bazi koşul-
larda örtük ve açik izlenimler farklilaşmaktadir (Rydell, 
McConnell, Mackie ve Strain, 2006; Saribay, Rim ve 
Uleman, 2012). Açik sorulara verilen cevaplar, değerlen-
diren kişilerin kendi “naif kuramlarini” veya toplumsal 
normlari yansitabilir. Dolayli ve örtük ölçümler ise kis-
men bu tür düşüncelerden bağimsiz işleyebilmektedir ve 
bu yüzden çok çeşitli davranişlarda özgün varyans açik-
layabilmişlerdir (Nock ve diğerleri, 2010). Bildiğimiz 
kadariyla YEBO araştirmalarinda henüz böyle bir ölçüm 
kullanilmamiştir.

Son olarak, yukarida yer yer değinildiği gibi (örn., 
“Kültür” bölümü) yüzleri değerlendiren katilimcilarin 
kendi özelliklerinin, yüzlerin YEBO’su ile nasil etkileşe-
bileceği ile ilgili kuramsal bir öneri veya sistematik gör-
gül bulgularin eksikliği söz konusudur. Eldeki bazi ipuç-
lari (bkz. 9. dipnot), katilimcilarin toplumsal konumlari 
ve kişisel özelliklerinin, onlarin YEBO etkilerine ne 
kadar hassasiyet göstereceklerini etkileyebileceğini dü-
şündürtmektedir.

Sonuç

YEBO, nispeten iyi tanimlanmiş ve teknik nüans-
lara dikkat edildiğinde kolay ölçülebilen, testosteronla 
ilgili bilinenler işiğinda davranişla kuramsal olarak iliş-
kilendirilebilen bir değişken olarak, yüz morfolojisini 
çalişan biyolog ve antropologlarla beraber, yüz algisini 
çalişan psikologlarin da dikkatini çekmiştir. Bahsedilen 
alanlar arasinda yakinlaşma imkani sağlamasiyla da de-

ğerli bir araştirma konusudur. Bu taramada YEBO alan-
yazini kapsamli bir şekilde sunulmaya gayret edilmiştir. 
Taramanin gösterdiği üzere YEBO araştirmalari, insan 
evrimi ve sosyal davraniş ve algilariyla ilgili önemli 
bulgular üretmiş olmakla beraber, çeşitli yöntemsel ve 
kuramsal kisitlama ve zorluklari da beraberinde getir-
miştir. Alanyazinin, taramada özellikle belirtilen yön-
lerde, dikkatle tasarlanmiş ve uygulanmiş araştirmalarla 
ilerleyebilmesi, hem psikolojinin yakin alanlarla bütün-
leşmesine hem de yöntemsel ve kuramsal araçlarinin 
güçlenmesine katki yapacaktir. 
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Dipnotlar

1 Bu tarama insanlara odaklansa da, YEBO’nun ev-
rimsel önemini destekleyen hayvan araştirmalari da 
mevcuttur (Borgi ve Majolo, 2016; Carré, 2014; Lefevre, 
Wilson, ve diğerleri, 2014).

2 Veri toplama süreci farkli olan bu örneklemlerden 
bazilarinda reaktif testosteron ölçümü de mevcuttur. 
Yani bazi örneklemlerde katilimcilarin, rasgele atandik-
lari bir oyunu kazanma veya kaybetme koşullarindaki 
testosteron değişimleri (taban testosterona oranla oyun 
sonrasi testosteron seviyesi) ölçülmüştür. 

3 Alanyazinda siklikla benzer bir kavram olarak “teh-
ditkârlik” kullanilmaktadir. Tehditkârliğin bir tanimi 
“zarar verme potansiyeli”dir. Bu şekilde tanimlandiğin-
da tehditkârlik, önemli ölçüde saldirganlik ile örtüşmek-
tedir ve iki özellik için sunulan bulgular (hem ölçümler 
hem algilar açisindan) paraleldir (Geniole ve diğerleri, 
2015). Tehditkârliği “bencil ve küçük düşürücü davra-
nişlar” olarak tanimladiğimizda da YEBO’yla ilişkisi 
gözlemlenmektedir. Ayrica, bilgisayar tarafindan üreti-
len (bkz. Todorov, Said, Engell ve Oosterhof, 2008) yüz-
lerde (değerlendirenler tarafindan) algilanan tehditkârlik 
seviyesi yükseldikçe YEBO’larinin da arttiği gösteril-
miştir (Carré ve diğerleri, 2010).

4 Ayrica belirtmek gerekir ki, bahsedilen rütbeler bariş 
zamanindaki rütbelerdir. Şiddetin hakim olduğu bir or-
tamda YEBO ile rütbe arasindaki ilişkinin değişmesi de 
muhtemeldir. 

5 Bu araştirmada ayni zamanda yöneticilerin hiyerar-
şik konumunun, yüzden algilanan baskinlik ve çekicilik-
le ilişkisinin olmadiği ve YEBO’nun da güvenilirlikle 
neredeyse anlamli bir negatif korelasyon içinde olduğu 
bulunmuştur. 

6 Bu tür oyunlar genellikle (bazen bir tanesi bilgisa-
yar programi olan) iki katilimcidan oluşur (Güvenen ve 
Güvenilen, “Trustor and Trustee”), deneyci tarafindan 
Güvenen kişisine belli bir miktar para verilir. Güvenen 
kişisine karşi tarafa ne kadar para geçirmek istediğinin 
seçimini yapmasi istenir. Karşi tarafa geçen para, deney-
ci tarafindan belli bir miktar ile çarpilir (genellikle 3, 
ama bazi deneylerde 6 kullanilmiştir) ve Güvenilen kişi-
sine geçirilir. Karşi tarafa geçen paranin belli bir miktar 
ile çarpildiği bilgisine her iki taraf da sahiptir. Güvenilen 
kişisi kendisine verilmiş olan miktarin ne kadarini Güve-
nen kişisine aktarmak istediğini seçtikten sonra oyun son 
bulur. 

7 Şiddet içeren sporlardaki performans ile yukarida 
bahsedilen saldirganlik ve baskinlik değişkenleri ara-
sinda içerik olarak örtüşme vardir. Zira evrimsel açidan 
daha güçlü (ve dolayisiyla şiddet içeren sporlarda daha 
yüksek performans göstermesi beklenen) kişilerin saldir-
ganlik ve baskinliğa daha yatkin olmasi beklenir (bkz., 
Zilioli ve diğerleri, 2015, s. 328).

8 Bu analiz askerlerin savaşta hayatta kalip kalmama-
lari istatistiksel olarak kontrol edilerek yapilmiştir. Do-
layisiyla YEBO’nun üreme başarisiyla ilişkisini savaşta 
hayatta kalma olasiliğina indirgemek mümkün değildir. 

9 Kendileri baskin olmayan kadinlarin suistimale daha 
açik olmalari olasiliği yüzünden erkeklerin güvenilir-
liğine daha fazla dikkat etmek durumunda olmalari bu 
bulguyu açiklayabilir (Stirrat ve Perrett, 2010). Ancak bu 
fikri doğrudan test eden veri bulunmamaktadir. 

10 Bazi diğer çalişmalarda da YEBO’daki dimorfizm 
“Doğulu” gruplarda görülmemiştir. Örneğin Kramer 
(2015) etnik olarak çeşitli ve geniş bir örneklemde Be-
yaz ve Afrika kökenli gruplarda dimorfizm bulurken, 
diğer (Hint kökenli, Doğu Asyali ve “diğer”) gruplarda 
dimorfizm gözlemlememiştir. 

11 Bu bulgu için istatistiksel anlamliliğin tam sinirda 
olmasi (p = .06), Tip 2 hatasi yapilmiş olabileceğini dü-
şündürtmektedir. Ancak her halükarda çikan korelasyon 
düşüktür (r = .09).

12 YEBO ile parmak oranlari (işaret ve yüzük par-
maklari; 2D:4D) arasinda ilişki bulan çalişmalar var-
dir (Meindl, Windhager, Wallner ve Schaefer, 2012). 
2D:4D orani testosteronla alakali olabileceğinden, bu 
oranin YEBO ile alakali olmasi da muhtemeldir. Ancak 
bu konudaki araştirmalar hem sayica az hem de tutarsiz 
bulgular (Valla ve Halazonetis, 2014) içerdikleri için bu 
taramada bu konu irdelenmeyecektir. 

13 Bu araştirmacilar, YEBO etkisini ölçmek için sade-
ce 40 yüz kullanmak zorunda kaldiklari için istatistiksel 
analizlerinin düşük güce sahip olabileceği konusunda 
okuyucuyu uyarmaktadirlar. 
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Summary
The Relationship between Facial Width-to-Height Ratio and 

Psychological Characteristics, Social Behavior, and Social Perception

S. Adil Sarıbay
Boğaziçi University

Recent research shows that human facial morphol-
ogy plays an important role in the impressions that per-
ceivers form about target individuals (Todorov, Olivola, 
Dotsch, & Mende-Siedlecki, 2015). Whether impres-
sions accurately capture targets’ psychological charac-
teristics is a matter of debate. If certain biological factors 
underlie or influence both facial features and behavioral 
tendencies, perceivers could in principle make accurate 
inferences about targets. The facial width-to-height ratio 
(fWHR; i.e., bizygomatic distance divided by the dis-
tance between upper lip and middle of the eyebrows) has 
recently received increasing research attention due to the 
possibility that it serves as an honest signal in this sense. 
This paper reviews the empirical literature on the rela-
tionship between fWHR and psychological characteris-
tics and social-behavioral tendencies of face-bearers, as 
well as the role fWHR plays in perceivers’ impressions 
of face-bearers.

Initial theorizing and evidence pointed to the possi-
bility that fWHR tracks face-bearers’ testosterone levels 
(Lefevre, Lewis, Perrett, & Penke, 2013; Weston, Friday, 
& Liò, 2007). However, subsequent research produced 
evidence that failed to support this possibility (e.g., Bird 
et al., 2016). Because testosterone is more influential in 
male development (Nelson, 2011), fWHR was assumed 
to be sexually dimorphic, that is, greater in males com-
pared to females. Evidence on this matter is also incon-
sistent, with some studies supporting dimorphism (e.g., 
Weston et al., 2007) and others not (e.g., Özener, 2012). 
Thus, further research is needed to settle the debate re-
garding fWHR’s link to testosterone and whether it is a 
sexually dimorphic feature of the human face. 

Due to the above-mentioned assumption of its link 
to testosterone, fWHR has been studied mostly in male 
targets and mostly in terms of its relation to behavioral 
tendencies such as aggression, dominance, and deceit-
fulness. fWHR appears to be related positively to ag-

gressiveness in both lab-based measures and real-world 
settings (e.g., in hockey and soccer players) (e.g., Carré 
& McCormick, 2008). It is possible that such findings, as 
well as others involving the fWHR, could be explained 
away by body mass index (BMI), which tends to be 
positively correlated with fWHR (Deaner, Goetz, Shat-
tuck, & Schnotala, 2012). Furthermore, recent research 
indicates that it may be only low status males for whom 
this relationship between fWHR and aggressiveness 
holds (Goetz et al., 2013). Regardless, two meta-anal-
yses support a small but reliable fWHR-aggressiveness 
link (Geniole, Denson, Dixson, Carré, & McCormick, 
2015; Haselhuhn, Ormiston, & Wong, 2015). Likewise, 
fWHR was found to be related positively to dominance 
and the drive for success (e.g., to real-world financial 
performance of CEOs) in some studies (Lewis, Lefevre, 
& Bates, 2012; Wong, Ormiston, & Haselhuhn, 2011). 
Finally, fWHR is positively related to the tendency to de-
ceive partners in economic games (Haselhuhn & Wong, 
2012; Stirrat & Perrett, 2010) and to unethical behavior 
more generally (Geniole, Keyes, Carré, & McCormick, 
2014), which in turn may be driven by the need for dom-
inance. In fact, fWHR is positively related to the tenden-
cy to cooperate with ingroup members when it serves 
to dominate an outgroup (Stirrat & Perrett, 2012). Apart 
from these more commonly researched characteristics, 
fWHR has also been found to be related positively to 
explicit (but not implicit) prejudice (Hehman, Leitner, 
Deegan, & Gaertner, 2013) and there is mixed evidence 
in terms of its relation to reproductive success (Gó-
mez-Valdés et al., 2013; Loehr & O’Hara, 2013).

Turning to social perception, fWHR is also related 
to perceivers’ impressions of face-bearers in directions 
that parallel the findings above. For instance, fWHR is 
positively related to aggressiveness perceptions (Marsh, 
Cardinale, Chentsova-Dutton, Grossman, & Krumpos, 
2014; Short et al., 2012). Evidence indicates that it is 
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specifically fWHR and not other related facial qualities 
that is related to aggressiveness ratings (Boshyan, Ze-
browitz, Franklin, McCormick, & Carré, 2014; Geniole, 
Keyes, Mondloch, Carré, & McCormick, 2012). fWHR 
appears to be related positively also to dominance per-
ceptions but this relation was not statistically significant 
(p = .06) in a meta-analysis (Geniole et al., 2015). Some 
studies even find that fWHR is related negatively to per-
ceived social status (Eisenbruch, Grillot, Maestripieri, 
& Roney, 2016). Finally, fWHR is negatively related 
to trustworthiness (Kleisner, Priplatova, Frost, & Flegr, 
2013; Stirrat & Perrett, 2010). Wider faces (scaled for 
height) are generally perceived more negatively. For in-
stance, male faces with greater fWHR are rated as less 
attractive by females, though this may depend on wheth-
er these faces are presented in a short- versus long-term 
mating context (Eisenbruch et al., 2016; Valentine, Li, 
Penke, & Perrett, 2014). Wider faces are also perceived 
as more prejudiced (Hehman, Leitner, Deegan, et al., 
2013). More disturbingly, bearers of such faces are even 
more likely to receive the death (versus lifelong prison) 
sentence in U.S. courts (Wilson & Rule, 2015). 

Based on the literature briefly summarized above, 
fWHR does seem to be related to both psychological 
characteristics and behavioral tendencies on the one 
hand, and to social perception on the other. However, 
empirical efforts concerned with fWHR appear to be fac-
ing several pitfalls and challenges. First of all, it must be 
noted that the first type of relation is accompanied by a 
small effect size. For instance, the fWHR-aggressiveness 
link was estimated to be r = .16 in one meta-analysis 
(Geniole et al., 2015). The second type of relation might 
be accompanied by a somewhat stronger effect size: In 
the same meta-analysis, the relation between fWHR and 
perceived aggressiveness was estimated at r = .46. Re-
searchers new to this area must keep in mind that the hu-
man face is an extremely complicated constellation and 
fWHR is a single metric within this configuration that 
is unlikely to be associated with large effects. Second, 
there are a number of technical challenges to conduct-
ing solid research on faces generally and fWHR specif-
ically. For instance, different research teams appear to 
employ different methods of measuring fWHR, although 
there is no direct evidence that this makes a difference in 
terms of the patterns of findings (Haselhuhn et al., 2015; 
Kramer, Jones, & Ward, 2012). Likewise, fWHR is of-
ten measured from static facial photographs and tech-
nical aspects of the images, such as focal length of the 
camera lens, emotional expression, and angle of the face 
in relation to the camera, may result in disparate mea-
sures of the same face (Hehman, Leitner, & Gaertner, 
2013; Třebický, Fialová, Kleisner, & Havlíček, 2016). 
There may be even greater variability in fWHR mea-

sures within images of the same person than between 
different target persons when non-standardized photo-
graphs are used (Kramer, 2016). Unfortunately, most 
research ignores these variables or does not report on 
them. Third, in line with the rest of the literature, most 
evidence comes from Western cultures and there is there-
fore a need for replication in different samples, both in 
terms of targets and perceivers. Similarly, most evidence 
pertains to males. Some studies test but fail to find ef-
fects for female faces (e.g., Carré & McCormick, 2008) 
whereas others do find effects for female faces that repli-
cate effects found for males (e.g., in terms of the relation 
between fWHR and perceived aggressiveness) (Lefevre 
& Lewis, 2014). Fourth, how fWHR is related to other 
facial and bodily features must be considered in order to 
identify its unique role. As noted above, fWHR is pos-
itively related to BMI and when the latter is accounted 
for, fWHR effects sometimes disappear (Mayew, 2013). 
Bodily and facial adiposity is important to consider for 
similar reasons (Lefevre et al., 2013). There are many 
metrics that could be derived from the human face and 
most studies do not take into account a large number of 
metrics or focus only on fWHR. Thus, further research 
is needed to test whether fWHR effects rely on the rela-
tion of fWHR to those other metrics or whether fWHR 
has potential to explain unique variance (e.g., Skorska, 
Geniole, Vrysen, McCormick, & Bogaert, 2015). Fifth, 
some mixed findings are suggestive of the presence of 
moderators. Social status (of face-bearers) was men-
tioned above as one moderator already discovered (see 
also Welker, Goetz, & Carré, 2015 for a similar find-
ing in terms of fWHR’s relation to risk-taking tenden-
cy). In addition, the previously mentioned finding that 
wider-faced males tend to cooperate more with ingroup 
members when it serves intergroup domination (Stirrat 
& Perrett, 2012) could be seen as an example of a con-
textual moderator. More research is needed for the dis-
covery of both subject variables and contextual factors 
that may moderate fWHR’s effects. Finally, fWHR stud-
ies should begin to focus outside the commonly studied 
negative behaviors and perceptions (i.e., aggressiveness, 
dominance, decetifulness). For instance, cognitive vari-
ables related to risk-taking, such as capacity for cogni-
tive inhibition, appear to be good candidates for further 
research. This is because risk-taking may underlie the 
negative behavioral tendencies associated with fWHR 
(de Ridder, Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok, & Bau-
meister, 2012; Welker et al., 2015) and going beyond 
self-reported risk-taking measures (e.g., Anderl et al., 
2016) would add to our confidence regarding fWHR’s 
ability to track important psychological characteristics. 
In addition, fWHR’s relation to prejudice indicates that it 
may also be related to political psychological variables, 
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a possibility awaiting research. Perceivers’ impressions 
and inferences are very commonly measured via direct 
rating scales. However, such explicit measures often tap 
into distinct psychological mechanisms relative to im-
plicit measures (Rydell, McConnell, Mackie, & Strain, 
2006). Thus, another possible direction for extension is 
assessing how fWHR is related to more rapid, automatic, 
and indirect responses to faces.

In conclusion, fWHR as a relatively well-defined 
and easily measured (given that the above-mentioned 
technical challenges are handled) facial metric has re-
ceived wide attention in the recent literature. fWHR does 

appear to be related to both social perception and social 
behavior with partial evidence that it can sometimes 
serve as an honest signal of the face-bearer’s psycholog-
ical characteristics. This research topic appeals to biolo-
gists, anthropologists, and psychologists, thereby facili-
tating inter-disciplinary communication. Future research 
along the lines mentioned above promises to be a fruitful 
avenue for the continued exploration of connections be-
tween these fields and for a better understanding of the 
biological aspects of human appearance related to social 
behavior and perception.


