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Özet: Bibliyometrik analizler belirli bir alandaki yayınların istatistiksel olarak analiz 

edilmesini, atıf analizi ile en çok atıf alan etkin yayınların ortaya çıkarılmasını, 

yazarlar arasındaki uluslararası işbirliklerinin belirlenmesini, ülkeler ve 

kurumların etkinliğinin değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu araştırmada 1975-

2017 yılları arasında Antropoloji alanının en önemli alt araştırma alanı olan 

Fiziki Antropoloji konusunda yayınlanan yayınların bibliyometrik olarak analiz 

edilmesi amaçlanmıştır. Literatür araması Web of Science (WoS; Thomson 

Reuters, New York, NY, USA) veri tabanında “physical anthropology”, “biological 

anthropology”, “anthropometric measurement” ve “anthropometric 

measurements” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Bulunan tüm 

yayınlar Wos veri tabanından çekilerek bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. 

Bibliometrik analizlerin görselleştirilmesi, Ağ ve kümelenme grafikleri için 

VOSviewer (Version 1.6.6) paket programı kullanılmıştır. Bibliyometrik analizler 

sonucunda Fiziki antropoloji alanında toplam 9614 yayın bulundu. Bu yayınların 

8500’ü makale, 464’ü tam metin bildiri 325’i özet bildiri kategorisinde idi. En 

fazla çalışma sırasıyla Beslenme Diyetetiği (1700; %20.0) ve Endokrinoloji 

Metabolizması (1066; %12,5) araştırma alanlarında yapılmıştı. Tüm yayınların 

519’u Antropoloji araştırma alanındaydı. Bibliyometrik analizler Antropoloji 

araştırma alanındaki 519 makale ile yapıldı. En çok yayın 2012 yılında 

yapılmıştı (46; %8,9). Literatüre en fazla yayın katkısı yapan dergi Amerıcan 

Journal Of Physıcal Anthropology (93; %18,0). idi. Amerika Birleşik Devletleri 196 

(%38) ve Hindistan (58, %11,2) yayın ile en fazla literatüre katkı yapan ülke 

olmuştur. Literatüre katkı açısından 12 makale (%2,3) ile Türkiye 15. Sırada yer 

almıştır. 
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Abstract: Bibliometric analysis enable the statistical analysis of publications in a 

specific area, identification of the most frequently cited publications, 

identification of international collaborations among authors, and evaluation of 

the effectiveness of countries and institutions. In this study, it was aimed to 

analyze bibliometrically the publications about Physical Anthropology which is 

the most important sub-research area of Anthropology field during 1975-2017. 

The literature search was conducted using the keywords "physical 

anthropology", "biological anthropology", "anthropometric measurement" and 

"anthropometric measurements" in the database of Web of Science (WoS; 

Thomson Reuters, New York, NY, USA). All the publications were extracted from 

the Wos database and analyzed bibliometrically. Bibliometrics VOSviewer 

(Version 1.6.6) package program was used to visualize network with cluster 

graphs and analyzes. As a result of the bibliometric analysis, a total of 9614 

publications were found in the field of physical anthropology. Of these 

publications, 8500 were articles, 464 were Proceedıngs Paper, 325 were Meetıng 

Abstract. The highest number of articles were found in the research areas of 

Nutrition Dietetics (1700; 20%) and Endocrinology Metabolism (1066; %32,5). 519 

of all publications were in the Anthropology research area. Bibliometric analyzes 

were conducted with 519 articles in the field of anthropology research. Most 

publications were made in 2012 (46; 8.9%). The journal that made the most 

contributions to the literature was the American Journal of Physics Anthropology 

(93; 18.0%). The United States 196 (38%) and India (58, 11.2%) were the most 

contributing countries in the literature. Turkey were ranked 15th with 12 articles 

(2.3%) in terms of contribution to the literatüre. 

Keywords: Physical anthropology, biological anthropology, anthropometric 

measurements, bibliometrics 
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I. GİRİŞ 

Biyolojik antropoloji, insanı biyolojik bir varlık olarak ele alarak, insanın 
zaman ve mekân içinde durumunu, değişimini ve çeşitliliğini inceler. 
Biyolojik antropolojinin geçmiş dönemlerde yaşamış toplumları (fosil 
insanları) inceleyen alt dalına paleoantropoloji, günümüzde yaşayan 
toplumları konu alan alt dalına da fiziki antropoloji denir. Ülkemizde de 
Antropoloji biyolojik antropoloji, fiziki antropoloji ve paleoantropoloji olarak 
alt dallara ayrılmaktadır. Diğer canlılarda olduğu gibi insanda da zaman ve 
mekân içinde meydana gelen çevresel ve genetik değişimler ve çeşitlenmeler, 
insanın genetik yapısı ve çevresinin etkisi ile oluşmaktadır. İnsanın, kendisi 
dışındaki her şey onun çevresidir. Sıcak, soğuk, nem, ışık, rakım, beslenme 
alışkanlığı, yaşadığı yer, topografik ve jeolojik yapı gibi etmenler insanın 
çevresini oluşturur. İnsanın zaman içerisinde farklılaşma ve çeşitlenmesinin 
ortaya çıkarılmasını inceleyen, biyolojik antropoloji anabilim dalına ait fiziki 
antropoloji, insan genetiği, insan büyümesi ve gelişimi (oksoloji), insan 
adaptasyonu, primatların biyolojisi, davranış ve toplumsal yaşamı inceleyen 
alt bilim dalıdır (Akın, 2011).   

İnsanın zaman ve mekan içinde yaşadığı çevreye daha iyi uyum 
sağlayabilmesi, yaşamını kolaylaştıracak özellikler kazanabilmesi için bir 
takım yapısal değişiklikler yani adaptasyonlar geçirdiği daha önceki 
yüzyıllardan beri gözlenmekteydi. Bunu, uzun süre diğer canlılarda 
gözlemler yaparak bilimsel temellere oturtmaya çalışan önde gelen bilim 
insanlarından Charles Darwin (1809-1882) olmuştur. Daha sonra (Gregor 
Mendel ile birlikte) genetik biliminin hızla gelişmesiyle birlikte, insan 
çeşitliliğinin nedenleri ve karakterlerin oğul bireylere aktarılış mekanizması 
aydınlatılabilmiştir. Ancak insanda biyolojik çeşitliliğin tek nedeni, genetik 
yapı değildir. Yaşanılan yerin çevresel koşulları, genetik yapı ile birlikte, 
insanda çeşitlenmenin oluşmasını sağladıkları bilinmektedir. İnsanın tüm 
karakter ve özelliklerinin genetik yapı ve çevresel koşullarının etkisiyle 
ortaya çıktığı, insanın genetik haritasının çıkarılmasıyla (Mart.2003) 
kesinleşmiştir. Bu nedenle biyolojik antropoloji insanın genetik yapısını 
incelediği gibi, çevresel etmenlerin de (ışık, beslenme, sıcaklık, nem, rakım 
vb.) insanın büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerini araştırır. İnsanın 
biyolojik ve kültürel evrimi, karşılıklı etkileşim içinde çalışarak, insanın 
bugünlere ulaşmasını sağlamıştır ve halen devam etmektedir (Akın, 2011).   
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İnsanı biyokültürel bir varlık olarak populasyon düzeyinde ele alan fiziki 
antropoloji, insanın canlılar dünyasındaki yerini, anatomik yapısı ve tür içi 
varyasyonlarını araştıran bir bilim dalıdır. İnsanın morfolojik yapısı, büyüme 
ve gelişmesi, genetik özellikleri ve çevresel değişikliklere uyumu, yaşadığı 
çevrenin koşulları bu bilim dalının ilgilendiği belli başlı konulardır (Akın, 
2011). 

İnsan biyolojisi-çevre-kültür üçgeninde yer alan sorunlara çözüm arayan 
bilimlere, fiziki antropolojinin önemli bir katkısı vardır. Örneğin, insanın 
daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamaya çalışan ergonomi ve mühendislik 
alanlarında, insanın fiziksel yapısı ve morfolojisine ilişkin bilgiler son derece 
önemlidir. Sağlık bilimlerinde, özellikle çocuk sağlığı ve beslenme 
alanlarında, bireyin büyümesi ve sağlık/hastalık durumunun 
belirlenmesinde antropolojik yöntem ve tekniklere sıkça başvurulmaktadır. 
Spor alanında ise vücut yapısı ve oranlarına uygun olanların belirlenip, 
sporun uygun branşlarına yönlendirilmesinde, işe uygun özellikte olanın 
seçilmesinde fiziki antropolojinin önemi büyüktür. Bu şekliyle fiziki 
antropoloji insanı insana tanıtır (Akın, 2011).  

Bibliyometrik araştırmalar belirli bir alanda veya belirli bir konudaki etki 
düzeyi yüksek olan yayınların belirlenmesini, aktif yazarların, 
üniversitelerin, yazarlar veya ülkeler arasındaki işbirliği veya atıf ağlarının 
ortaya çıkarılmasını sağlayan istatistiksel bir yöntemdir (Muslu, 2018; Ozsoy 
ve Demir, 2018). Özellikle son yıllarda yayın sayısının artmasıyla birlikte 
bibliyometrik analizlere talep artmış ve bir çok araştırma alanında 
literatürde yaygın olarak bibliyometrik çalışmalar yayınlanmaya 
başlanmıştır. (Ozsoy ve Demir, 2018; Caglar ve ark., 2016).  

Bu araştırmada 1975-2017 yılları arasında Antropoloji alanının en önemli alt 
araştırma alanı olan Fiziki Antropoloji konusunda yayınlanan yayınların 
bibliyometrik olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

 

II. YÖNTEM 

Literatür araması Web of Science (WoS; Thomson Reuters, New York, NY, 
USA) veri tabanında “physical anthropology”, “biological anthropology”, 
“anthropometric measurement” ve “anthropometric measurements” anahtar 
kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Bulunan tüm yayınlar Wos veri 
tabanından çekilerek bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Bibliometrik 
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analizlerin görselleştirilmesi, Ağ ve kümelenme grafikleri için VOSviewer 
(Version 1.6.6) paket programı kullanılmıştır (Van Eck ve Waltman, 2010). 

 

III. BULGULAR 

Bibliyometrik analizler sonucunda Fiziki antropoloji alanında toplam 9614 
yayın bulundu. Bu yayınların 8500’ü makale, 464’ü tam metin bildiri 325’i 
özet bildiri kategorisinde idi. Makale kategorisinde bulunan 8500 makalenin 
1700 (%20.0)’ü Beslenme Diyetetiği, 1066’sı Endokrinoloji Metabolizması 
(%12,5), 872’si Halk sağlığı (%10,3) araştırma alanlarında yayınlanmıştı. 
Antropoloji araştırma alanında ise 519 (%6,1) yayın bulunmakta idi. 
Araştırmamızda bibliyometrik analizler sadece Antropoloji araştırma 
alanında yayınlanan 519 makale ile gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de Fiziki 
antropoloji konusunda diğer alanlarda yayınlanan yayın sayıları 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Yayınların araştırma alanlarına göre dağılımı 

 

 

Makalelerin yıllara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1 
incelendiğinde en fazla yayının 2012 yılında yapıldığı görülmektedir (46 
yayın), daha sonra ise 2014 (36 yayın) ve 2016 (33 yayın) yılları takip 
etmektedir.  
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Şekil 1. Son 20 yıl için yayın sayılarının yıllara göre dağılımı 

A. Aktif Ülkeler 

Literatüre en fazla katkı yapan ilk 20 ülke Şekil 2’de sunulmuştur. Şekil 
incelendiğinde Antropoloji literatürüne en fazla katkı yapan ülkenin 196 
yayınla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğu görülmektedir. Tüm 
yayınların %38’inin ABD adresli olduğu görülmüştür. İkinci ve üçüncü 
sırada ise sırasıyla Hindistan (58 yayın) ve İngiltere (44 yayın) yer almıştır. 
WoS’da Türkiye adresli toplam 12 yayın bulunmuştur. Türkiye literatüre 
katkı açısından en aktif ülkeler içerisinde 15. Sırada bulunmaktadır. Diğer 
ülkelerin yayın sayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Literatüre en fazla katkı yapan 20 ülke 
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Tablo 2. Aktif ülkeler 

 

B. Aktif Dergiler 

Antropoloji alanında Fiziki antropoloji konusunda literatüre en fazla yayın 
katkısı yapan dergi American Journal of Physical Anthropology (93; %17,9) 
idi. Bu dergiyi Annals of Human Biology (62 yayın) ve American Journal of 
Human Biology (54 yayın) dergileri takip etmektedir (Tablo 3).  
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Tablo 3. Aktif dergiler 

 

 

C. Aktif Yazarlar 

Literatüre en fazla katkı yapan ilk 20 yazar Tablo 4’te verilmiştir. Fiziki 
Antropoloji konusunda en fazla yayın yapan yazarın 7 yayınla Little MA ve 
Schwidetzky I olduğu görülmektedir. Diğer yazarların yayın sayıları Tablo 
4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Aktif yazarlar 

 

 

D. Atıf Analizi 

Fiziki antropoloji konusunda Antropoloji araştırma alanında yayınlanan 
makalelerden en fazla atıf alan 10 tanesi Tablo 5’te verilmiştir. En fazla atıf 
alan çalışma 1. Sırada bulunan 2002 yılında American journal of Physical 
Anthropology dergisinde yayınlanmış “Age estimation from the auricular 
surface of the ilium: A revised method” başlıklı makale olduğu 
görülmektedir. Yıl başına ortalama alınan atıf sayılarına göre ise Tablo 5’te 1, 
2, ve 5. Sıradaki yayınların en etkili yayınlar olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5. En fazla atıf alan ilk 10 yayın 
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Atıf sayılarının yıllara göre dağılım Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Atıf sayılarının yıllara göre dağılımı 

 

E. Anahtar Kelime Analizi 

Anahtar kelime analizi sonucunda toplam 519 yayın içerisinde 1140 anahtar 
kelime kullanıldığı belirlenmiştir. Bu anahtar kelimelerden en az 3 yayında 
kullanılan 70 anahtar kelime bulunmaktaydı. En çok kullanılan ilk 25 
anahtar kelime Tablo 6’da verilmiştir. Bibliyometrik analizlere ilişkin ağ 
görselleştirmeleri ise Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4 içerisinde resimler 
kümelenmeyi göstermektedir ve daire büyüklüğü anahtar kelimenin 
kullanım fazlalığını, çizgiler ilişkileri göstermektedir. 
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Tablo 6. En fazla kullanılan 25 anahtar kelime 

Anahtar kelime N Anahtar kelime N 

anthropometry 37 blood pressure 7 

physical anthropology 30 bmı 7 

biological anthropology 19 body composition 7 

growth 17 hypertension 6 

race 14 nutrition 6 

children 11 paleopathology 6 

forensic anthropology 11 adaptation 5 

ındia 10 anthropometrics 5 

nutritional status 9 history 5 

anthropometric measurements 8 
history of physical 
anthropology 5 

bioarchaeology 8 sexual dimorphism 5 

obesity 8 waist circumference 5 

osteology 8   

N= Kullanım sayısı 
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Şekil 4. Anahtar kelime analizi bibliyometrik ağ görselleştirmesi  

 

Şekil 4 incelendiğinde 11 ayrı kümelenmenin olduğu görülmüştür. Türkiye 
adresli yayınlarda kullanılan trend konulara ilişkin ağ görselleştirmesi Şekil 
6’da verilmiştir (maviden sarıya doğru yayın yıllarının güncelliği 
değişmektedir).  
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Şekil 5. Güncel konular bibliyometrik ağ görselleştirmesi  

 

IV. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Özellikle son yıllarda Fiziki Antropoloji konusundaki yayınlar artmaktadır. 
Ancak literatürde bu konudaki yayınların bibliyometrik olarak analiz 
edilmesine dönük çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma özellikle bu 
konuda araştırma yapanlara; güncel konuları, etkili yayınları göstermesi 
konusunda ışık tutacaktır. 

Antropoloji literatürüne en fazla katkı yapan ülkenin Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) olduğu görülmüştür. Türkiye’nin literatüre katkı açısından 
en aktif ülkeler içerisinde 15. Sırada bulunmakta olduğu belirlenmiştir. 
Antropoloji alanında Fiziki antropoloji konusunda literatüre en fazla yayın 
katkısı yapan dergi American Journal of Physical Anthropology idi. En fazla 
yayın yapan yazarların ise Little MA ve Schwidetzky I olduğu görülmüştür. 
En fazla atıf alan çalışmanın 2002 yılında American journal of Physical 
Anthropology dergisinde yayınlanmış “Age estimation from the auricular 
surface of the ilium: A revised method” başlıklı makale olduğu belirlenmiştir. 
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En fazla kullanılan anahtar kelimelerin ise anthropometry, physical 
anthropology, biological anthropology, growth, race, children, forensic 
anthropology, ındia, nutritional status, anthropometric measurements 
olduğu görülmüştür. 
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