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ÖZET 

Homoseksüel 58 erkek olgunun dermatoglifikleri, 60 kontrol olgusunun dermatoglifikleri ile kar şı laş tı rı lm ış tı r. 
Homoseksüel olgular ı n el parmak uçlarında ulnar ilmek ve radial ilmek tipinin artması na karşı lı k, düğ üm tipi 
örneğ inde azalma gözlenmi ş tir. Parmak uçları  tek tek de ğ erlendirildiğ inde, her iki elin III, IV. ve  V. parmak uç-
ları nda ulnar ilmek tiplerinin artığı , düğüm tipi örneklerinin azaldığı  saptanmış tır. Ayr ıca, homoseksüel ol-
guları n el parmak uçlarındaki toplam çizgi say ısı  kontrol olguları nkine göre azalm ış tı r. 

Anahtar kelimeler: Dermatoglifik, parmak uçlar ı , homoseksüel 

Düşünen Adam; 1977, 10 (2): 48-50 

SUMMARY 

The dermatoglyphics of 58 male homosexuals cases, were compared wih those of 60 male control cases. There 
were more ulnar loops and radial loops, less whorl type patterns on the fingertips of the cases of homosexual. 
On individual evaluation of the fingertips, we observed that more ulnar loop types and lower whorl type patterns 
on the III, IV and V fingertips of the both hc ınds. Furthermore, the total ridge-counts on the fingertips of ho-
mosexual cases were less in number as compared with those of the control cases. 
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GİRİŞ  

Dermatoglifikler ş ahs ın doğumundan ölümüne kadar 
tüm yaş amı  boyunca değ işmeden aynı  kalan ve pre-
natal yaş amın 10-18. haftalar ında parmak uçlar ı , el 
ve ayağı n volar yüzeylerinde epidermis çizgilerinin 
lavrımlar yaparak olu ş turduğu şekillerdir (12 '3) . 

İnsan ın seksüel davran ışı nda biyolojik, psikolojik ve 
sosyal faktörler kadar genetik faktörler de önemlidir 
(4) . Homoseksüel terimi ilk defa 1869'da Benkert ta-
rafından kullanı lmış tır. Benkert homoseksüalitenin 
erkek ve kadınların her ikisinde de görüldü ğünü, 
bunun doğuş tan veya sonradan kazan ı labileceğ ini 
belirtmi ş tir (4) . Bazı  araş tınc ı lar homoseksüalitenin 

kökeninde geneti ğe bağ lı  sapıklık, endokrin has-
talığı , psikolojik bir bozukluk gibi bir ya da birkaç 
etkenin birarada bulunabilece ğ ini, baz ı lan ise çevre 
faktörü ve ş artlanma olduğunu ileri sürmüş lerdir (5) . 

Dermatoglifik örnekler kal ıtsal olarak belirlenmek-
tedir. Ancak, el parmak uçlar ındaki toplam çizgi sa-
yısı  ve avuç içindeki a-b çizgi say ı sı  dışı nda diğer 
dermal örneklerin kal ıtım şekli henüz kesinlik ka-
zanmamış tır. 

Türk toplumunda ilk defa homoseksüel olgular ile 
yapı lan bu çal ış ma ile, homoseksüelli ğ in et-

yolojisinde dermatoglifık bulgu ve işaretlerin yeri 
ve önemini araş tırarak psikiyatri, adli tıp, genetik ve 
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fiziksel antropolojide bu konuda çal ış ma yapacak 
olanlara ışı k tutmaya çalış tık. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çal ış mam ı zı  Nisan 1996-Aral ık 1996 tarihleri ara-
s ı nda İstanbul Emniyet Müdürlü ğü, Asayiş  Ş ube 
Müdürlüğü Teknik Büro'ya gönderilen 17-38 ya ş ları  
aras ı nda 58 erkek homoseksüel olgu oluş turdu. Ayn ı  
yaş lar aras ındaki 60 erkek kontrol olgusunun der-
matoglifik örnekleri ile kar şı laş tınldı . 

Homoseksüel olguların ve kontrol olgular ının el par-
mak uçlar ındaki dermatoglifik örnekleri matbaa mü-
rekkebi ile düz bir ka ğı da tesbit edilmi ş tir. Ör-
neklerin analizleri lup ve stereroskopik mikroskop 
ile incelenerek, klasik metoda göre s ı -
mflandınlmış tı r (6) . Tüm araş tırma verileri ki-kare 
ve Student t testine göre analiz edilmi ş tir. 

BULGULAR 

Homoseksüel olguların ve kontrol olgular ının el par-
mak uçlarındaki örnek tipleri Tablo 1'de gös-
terilmi ş tir. Homoseksüel olgular ın el parmak uç-
larında umar ilmek ve radial ilmek tipi fazla 
(p<0.001 ve p<0.05), dü ğüm tipleri azdır (p<0.001). 

Homoseksüel olguların el parmak uçlar ındaki der-
matoglifik örnekleri kontrollerle kar şı laş tırıldığı nda 
(Tablo 2), istatistiksel olarak anlaml ı  olmamakla be-
raber sol elin II. ve  III. parmaklannda kemer ör-
neklerinin azald ığı , sağ  elin II. ve  III. parmaklannda 
arttığı  görülmüş tür, Ulnar ilmek tipi sol ve sağ  elin 
III. ve  V. parrnaklannda artt ığı  saptanm ış tır (p<0.05, 
p<0.01 ve p<0.001). Radial ilmek tipi sol elin II. ve  
III. parmaklan ile sağ  elin II. parmağı nda artmas ına 

Tablo 1. Homoseksüel olgular ı n el parmak uçlar ı ndaki de-
rioymac ığı  örnek tipleri 

Dermatoglifik tipi 	Olgular 	Kontroller 
(580 parmak) 	(600 parmak) 

Kemerler 	 2.8 	 3.4 
Ulnar ilmekler 	 60.7* 	 52.8 
Radial ilmekler 	 5.9* 	 3.6 
Dügümler 	 30.7** 	 40.2 

* p<0.05 seviyedeki anlaml ı  fark, ** p <0.001 seviyedeki anlaml ı  
fark. 

Tablo 2. Homoseksüel olgular ın el parmak uçlar ı ndaki top-
lam çizgi say ıları  

n 
	

Ortalama 

Homoseksüel 
	

58 
	

127.465±33,937* 
olgular 

Kontroller 	 60 
	

150.790±45.695 

karşı lık istatistiksel olarak anlaml ı  bulunmamış tır. 
Düğüm örneğ i ise, sol ve sağ  elin III. IV. ve  V. par-
maklannda azalrru ş tır (p<0.05, p<0.01 ve 0.001). 

Homoseksüel olgular ın el parmak uçlarındaki top-
lam çizgi say ıları  kontrol olgulanndakilere göre 
azdır (p<0.01) (Tablo 3). 

TARTIŞ MA 

Bireyin cinsel kimlik bozuklu ğuna bağ lı  bir cinsel 
davranış  sapmas ı  olan homoseksüalite ile ilgili son 
yıllarda yap ı lan bazı  araş tırmalarda baba ilgisinden 
yoksun, anneye bağı mlı  olan erkek çocuklarda ho-
moseksüel eğ ilimin arttığı  belirtilmi ş tir (4) . 

Kallmann, 85 homoseksüel ikiz çifti incelemi ş  çift 
yumurta ikizlerinde homoseksüel davran ış  eğ i-
timinin genel yayg ınlık oran ına göre yüksek bu-
lunmas ına karşı lık, tek yumurta ikizlerinde çok daha 
yüksek bir dağı lım göstermiş tir. Kallmann bu ça-
lış mas ı  ile homoseksüelliğ in kalı tımsal olabileceğ ini 
ve genetikeki önemini i ş aret etmi ş tir (7) . Ancak baz ı  
araş tıncılar yaptıkları  sitogenetik çal ış malarda ho-
moseksüellerin kromomozomlar ında anormallik sap-
tamam ış lardır (8) . 

Hall ve ark, (9)  homoseksüel ve heteroseksüellerin el 
parmak uçlar ındaki toplam çizgi say ısı  bakımından 
iki grup aras ında önemli bir fark saptamayama-
mış lardır. Çalış mam ızda homoseksüellerin el par-
mak uçlar ındaki toplam çizgi say ı s ı  kontrollere göre 
daha az olduğu gözlenilmiş tir. 

Literatürde, Hall ve ark. (9)  yaptıkları  çalış ma dı -
şı nda homoseksüel olguların el parmak uçlarındaki 
derioymacddan ile ilgili herhangi bir çal ış maya rast-
lanı lmamış tır. Çalış mamızda homoseksüel olguların 
parmak uçlannda umar ve radial ilmekler fazla, 
düğüm örnekleri azd ır. Parmak uçları  tek tek de- 
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ğ erlendirildiğ inde sol ve sağ  her iki elin III. IV. ve  
V. parmaklannda umar ilmeklerin artt ığı , düğüm ör-
neklerinin azald ığı  görülmü ş tür. 

Homoseksüel olgularda gözlenilen dermatoglifık 
bulgular az ve iki grup aras ında istatistiksel olarak 
anlaml ı  farkl ı lık elde edilmekle beraber, homosek-
süalite ile kal ı tsal olduğu bilinen dermatoglifik ör-
nekler aras ındaki ilişkinin dermatoglifi ğ e yans ımas ı  
yönünden çok anlaml ıdır. 

Bizim çalış mam ızda el parmak uçlar ındaki der-
matoglifik örnekleri ilgilendirmektedir. Literatürde 
de yap ı lmadığı  bilinen el ve ayağı n volar yüzeyi ile 
ilgili olarak yapılacak bir çal ış mada bilinen derma-
toglifık bulgulara yeni pozitif bulgular katabilece ğ i 
gibi, homoseksüeller ile ilgili yap ı lan dermatoglifık 
çalış malara da katk ıda bulunaca ğı  ve araş tıncı lara 
ışı k tutacağı  inanc ınday ız. 

Teşekkür:  Çalış mamızda yard ımları nı  esirgemeyen 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş  Ş ube Müdürlü-
ğü ve Teknik Büro'daki çal ış anlara te şekkür ederiz. 
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