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KISA ÖZET 

Ortodontinin probleme yönelik tedavi planlaması, hastaların beklentilerine göre 

Ģekillenen ve estetik kaygılara daha fazla önem veren bir anlayıĢa sahiptir. Bu yüzden 

hastaların gülümseme estetiğiyle ilgili beklentileri, tedavi planlamalarına gülümseme 

analizlerinin de eklenmesine neden olmuĢtur. Ortodonti literatüründe poz 

gülümsemesinin daha yüksek tekrarlanabilirliğe sahip olduğu düĢünüldüğü için hemen 

hemen tüm tedavi planlamaları sadece poz gülümsemesi değerlendirilerek yapılmıĢtır. 

Ancak insanlar sosyal yaĢamlarında doğal gülümsemeyi daha fazla kullanırlar. Bu 

yüzden çalıĢmamızda, ortodontik tedavi planlamasında kullanılan poz ve doğal 

gülümseme fotoğraflarının karĢılaĢtırılması ve bulunan farklılıkların değerlendirilmesi 

yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda yaĢları 14-35 arasında değiĢen ve yaĢ ortalaması 21.94±3.2 olan 100 

erkek ve 100 kadın olmak üzere 200 gönüllünün gülümsemesi değerlendirilmiĢtir. 

Gönüllülerden alınan fotoğraflar bilgisayar programı yardımıyla standardize ve kalibre 

edilerek aynı programda 26 adet gülümseme ölçümü yapılmıĢtır. Gönüllülerden elde 

edilen verilerin dağılımı Shapiro-Wilk testi ve Q-Q grafiğin incelenmesi ile 

değerlendirilmiĢtir. Normal dağılım gösteren ölçümler eĢleĢtirilmiĢ t testi ile, normal 

dağılımdan sapma gösteren ölçümler Wilcoxon testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Poz ve doğal 

gülümseme ölçümlerinin farkları arasındaki iliĢkiler cinsiyet ayrımı yapılmadan 

Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiĢtir.  

Ġstatistiksel analiz sonucunda hem erkeklerde hem de kadınlarda doğal ve poz 

gülümsemeler arasında ölçümlerin büyük çoğunluğunda istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuĢtur. Doğal gülümsemede poz gülümsemesine göre; gülümseme geniĢliği, 

gülümseme yüksekliği, maksillar dentisyon geniĢliği, maksillar keser görünümleri, 
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interkantal mesafe, üst dudak elevasyon miktarı, alt dudak hareketi ve üst dudak çizgisi 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde artarken, gülümseme indeksi, üst dudak kurvatürü, 

dudak kalınlıkları ve uzunlukları istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde azalmıĢtır. 

Gülümseme simetrisi ve posterior koridor oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

değiĢim olmamıĢtır. Yapılan ölçümler arasında en yüksek iliĢki istatistiksel olarak 

anlamlı (p≤0.001) ve pozitif yönlü çok güçlü (0,960) olmak üzere üst dudak elevasyon 

miktarı ile üst dudak çizgisi arasında bulunmuĢtur. Doğal gülümsemede kadınlardaki 

ortalama diĢeti görünümü miktarı yaklaĢık olarak erkeklerin ortalamasının 2 katıdır. 

Sonuç olarak hastaların beklentilerine cevap verebilmek ve daha estetik tedaviler 

yapabilmek için doğal gülümseme de dikkate alınarak tedavi planlamaları yapılmalıdır. 

Bu amaçla literatürde bir eksiklik olan doğal gülümseme ile ilgili çalıĢmaların sayısı 

arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Poz Gülümsemesi, Doğal Gülümseme, Genç EriĢkin. 
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EVALUATING AND COMPARING OF SPONTANEOUS AND POSED SMILES 

IN YOUNG ADULTS. 

 

Dt. Ekrem ORAL 

 

Erciyes University, Faculty of Dentistry 

Department of Orthodontics 

Dental Specialty Education Thesis, December 2016 

Supervisor: Prof. Dr. Ġbrahim YAVUZ 
 

ABSTRACT 

Problem-oriented treatment planning in orthodontics is a perspective which is 

developed according to the expectations of the patients and places more emphasis on 

esthetic concerns. The patients‘ expectations of smiling esthetics have thus led to 

incorporation of smile analysis into the treatment planning. Almost all treatments have 

been planned considering only the posed smile since the posed smile is believed to have 

a higher reproducibility in the literature of orthodontics. However, people use 

spontaneous smile more frequently in their social lives. The present study was therefore 

conducted to compare photos with posed smile and spontaneous smile used in 

orthodontic treatment planning, and evaluate the determined differences. 

The study evaluated the smile of 200 participants, 100 of which were females and 100 

were males, aged 14-35 years and with a mean age of 21.94 ± 3.2 years. The photos of 

the participants were standardized and calibrated using a computer program, and 26 

smile measurements were performed using the same program. The distribution of data 

from the participants was evaluated using the Shapiro-Wilk test and the Q-Q graph 

examination. Normally distributed measurements were compared using the paired- 

samples t test, and non-normally distributed measurements were compared using the 

Wilcoxon test. The correlations between posed smile and spontaneous smile 

measurements were analyzed using Spearman‘s correlation analysis, regardless of 

subjects‘ gender. 

Statistical analysis revealed a statistically significant difference in the majority of 

measurements between posed smiles and spontaneous smiles of both males and females. 

There was a statistically significant increase in smile width, smile height, maxillary 

dentition width, maxillary incisors exposure, intercanthal distance, magnitude of upper 
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lip elevation, lower lip movements, and upper lip line, while smile index, upper lip 

curvature, lip volume, and lip length statistically significantly decreased in spontaneous 

smile compared to the posed smile. There was not any statistically significant change in 

smile symmetry and the posterior corridor ratios. Among the measurements, the greatest 

relationship was found between the magnitude of upper lip elevation and the upper lip 

line, which was statistically significant (p≤0.001) and positively very strong (0.960). 

The mean amount of gingival exposure during spontaneous smile was approximately 2-

fold higher in females than in males. 

In conclusion, spontaneous smile must also be considered as in treatment planning in 

order to response to the expectations of the patients and achieve superior esthetic 

outcomes. For this purpose, more studies should be conducted on spontaneous smile, 

which is a gap in the literature. 

Key words: Posed Smile, Spontaneous Smile, Young Adults. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Ortodontik tedavinin hedefi; dengeli oklüzyona, sağlıklı ağız dokularına ve etkili 

çiğnemeye sahip dengeli bir yüz görünümü elde etmektir (1). Yüz estetiğinin 

değerlendirilmesinin ortodontik tanıda ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde 

önemi büyüktür (2, 3). Literatürde çok sayıda yüzün yumuĢak doku analizi (3-10) 

bulunmasına karĢın, bu analizlerin çoğu yumuĢak doku profiline dayalı sagittal düzlem 

analizleridir (11). Hastaların görünümlerini iyileĢtirmek için ortodontinin ilk 

dönemlerindeki temel güzellik ve sanat prensiplerinin tekrar incelenmesi gerekir (12). 

Fiziksel güzelliğin insanların kiĢilik geliĢiminde ve sosyal iliĢkilerinde olumlu etkisi 

bulunmaktadır (13-15). Fiziksel güzellik temel olarak yüz güzelliğine göre 

değerlendirilmektedir. (16-18). Modern ortodontinin baĢlıca hedefi yüz estetiğinin 

geliĢtirilmesidir (19). Baldwin‘in 1980 yılında yaptığı anket çalıĢmasına göre 

kendilerine veya çocuklarına ortodontik tedavi uygulanmasını isteyen hastaların 

%80‘inin baĢvuru sebebi yüz estetiğinin arttırılmasıydı (20). Son zamanlarda da yapılan 

çalıĢmalara göre ortodontik tedaviye baĢvuran hastaların tedaviye baĢlamalarındaki 

baĢlıca sebepleri dentofasiyal estetiklerinin arttırılmasını istemeleridir. (21-23). Fiziksel 

güzelliğin yansıması olan yüz güzelliğinin de bireyin özgüveni üzerinde ve toplum 

tarafından kabul edilmesinde rolü büyüktür (24-26). 

Yüz güzelliği ile gülümseme estetiği arasında güçlü bir iliĢki bulunmaktadır (27). 

Gülümseme analizi, yüz estetiği değerlendirmesinin önemli bir parçasıdır (28).  

Goldenstein‘ın 1969 yılında yayınladığı, 2 yıl süren anket çalıĢmasına göre gülümseme, 

yüz estetiğinin gözlerden sonraki en önemli ikinci bileĢenidir (29). Daha güncel olarak 

2010 yılında Havens ve ark.‘nın (30) yaptığı çalıĢmaya göreyse diĢlerin düzgün olarak 

sıralanması yüz estetiğinin değerlendirilmesinde gözlerden daha önemli bir faktördür. 
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Ağız bölgesi yüzdeki iletiĢimin merkezini oluĢturduğu için gülümsemenin yüz 

görünümündeki ve ifadesindeki önemi büyüktür (24). Gülümseme bütün kültürlerde 

memnuniyeti, dostluğu, samimiyeti ifade etmek, teĢekkür etmek ve selamlaĢmak için 

yaygın olarak kullanılan yüz ifadesidir (31, 32). Gülümsemenin sosyal ve psikolojik 

etkileri de bulunmaktadır. Sosyal açıdan bakıldığında gülümsemek insanların 

duygularını aktarmak için kullandıkları en etkili yollardan biridir. Hastaların sosyal 

hayatlarına olumlu katkısından dolayı ortodontik tedavi ihtiyacının en önemli 

sebeplerinden biri gülümseme estetiğidir (33). Estetik bir gülümsemeye sahip olan 

bireylerin daha özgüvenli ve sosyal yaĢamda daha ön planda oldukları bulunmuĢtur 

(24). 

Her ne kadar hastaların ortodontik tedaviye baĢvurmalarındaki ana sebep 

gülümsemelerindeki memnuniyetsizlik olsa da geçtiğimiz yüzyıl boyunca ortodontik 

tedavinin estetik algısı, profilde oluĢan geliĢmelere göre belirlenmiĢtir. Bu durumun 

sonucu olarak Hulsey‘in 1970 yılında yaptığı çalıĢmasında ortodontik tedavi görmüĢ 

bireylerin normal oklüzyona sahip tedavi görmemiĢ bireylere göre skorlarının anlamlı 

derecede düĢük olduğu bulunmuĢtur (19).  Hulsey‘in çalıĢmasına benzer bir çalıĢma da 

Ackerman ve ark. (34) tarafından yapılmıĢtır ve yine ortodontik tedavi görmemiĢ 

grubun gülümsemesi, ortodontik tedavi görmüĢ gruba kıyasla daha estetik bulunmuĢtur. 

Estetik diĢ hekimliği uzun yıllardır gülümseme estetiğiyle ilgilenmesine rağmen, 

ortodontistler son yıllarda gülümsemeye önem vermeye baĢlamıĢlardır (35). Bu ilginin 

sebebi ortodonti hastalarının tedavi sonuçlarını gülümsemelerinde ve cephe yüz 

görünümlerinde oluĢan düzelmeye göre değerlendirmeleridir. Bu sebeple geçtiğimiz son 

yirmi yılda yüzü cepheden inceleyen analizlere karĢı ilgide artıĢ olmuĢ ve estetiği 

değerlendiren metotlar bu yöne doğru kaymıĢtır (36). 

Gülümsemenin düzeltilmeye veya geliĢtirilmeye ihtiyacı olan çeĢitli elemanlarını 

sınıflayan ve tanımlayan karar aĢamasının ilk halkasını ortodontistler oluĢturur (37). 

Bilindiği gibi problemlerin uygun ve doğru tedavisi öncelikle doğru tanıya bağlıdır. 

Doğru tanı ve buna bağlı doğru tedavi planlaması ideal estetiğin oluĢturulmasında kilit 

rol oynar. Fakat estetik subjektif bir kavramdır yani kiĢiler ve kültürler arasında 

farklılıklar gösterebilir (24). Dolayısıyla estetik bir gülümsemenin oluĢturulması 

mümkün olduğunca çok objektif veriye bağlıdır (38). Ortodontide iyi bir tedavi 
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planlaması yapabilmek için sadece problemin nereden kaynaklandığını öğrenmek yeterli 

değildir, nelerin normal olduğunun da bilinmesi gerekir. Gülümsemenin analiz edilmesi, 

çeĢitli bileĢenlerinin ortalamalarının elde edilmesi standartların oluĢturulmasını sağlar 

ve bu standartlar estetik bir gülümsemenin oluĢturulmasına rehberlik eder (39). 

ġu ana kadar insana özgü gerginlik, kızgınlık gülümsemeleri gibi 18 farklı gülümseme 

tipi tanımlanmıĢtır (40, 41) fakat estetik ve ortodontik açıdan önemi olan poz (sosyal) 

ve doğal (spontan) olmak üzere iki tip gülümseme mevcuttur (42). Poz gülümsemesi 

gönüllü olarak, genellikle fotoğraf çekimi için poz vermek, selam vermek veya olumsuz 

duyguları gizlemek amacıyla kullanılan gülümseme bir Ģeklidir (43). Doğal 

gülümsemeyse olumlu bir uyarana cevap olarak genellikle eğlence, mutluluk ifade eden 

istemsiz kendiliğinden oluĢan bir gülümsemedir (41). Hastalar her ne kadar klinikte poz 

gülümsemelerini hekimlere gösterseler de klinikten çıktıktan sonra sosyal yaĢamlarında 

genellikle doğal gülümsemelerini kullanmaktadırlar. Bu sebeplerle Van der Geld (44) 

ve Camara (45) gibi birçok araĢtırmacıya göre gülümseme estetiği planlaması doğal 

gülümsemeye göre yapılmalıdır çünkü poz gülümsemesi gerçeği yansıtmamaktadır ve 

önceden öğrenilmiĢ bilinçli olarak yapılan bir surat ifadesidir. 

Doğal gülümsemenin gülümseme estetiği açısından poz gülümsemesinden farkı; doğal 

gülümsemede kas hareketleri daha fazla olduğundan gülümseme karakteristikleri genel 

olarak poz gülümsemesine göre daha belirgin ve fazladır. Doğal gülümseme hesaba 

katılmadan sadece poz gülümsemesine göre planlanan bir gülümsemede, hasta doğal 

olarak gülümsediğinde estetik olmayan bir görünüm oluĢabilir. Bu sebeple gülümseme 

estetiği planlaması yapılırken her iki gülümseme tipinin özellikleri ve birbirleri ile olan 

iliĢkileri düĢünülerek tedavi planlamaları yapılmalıdır. 

Her ne kadar gülümseme estetiği planlaması açısından doğal gülümseme daha önemli 

olsa da ortodonti literatüründe doğal gülümseme ile ilgili yapılan çalıĢmalar yok 

denecek kadar azdır. Literatürde doğal gülümsemenin bu kadar az önemsenmesinin 

nedeni çoğu araĢtırmacıya (34, 46-49) göre poz gülümsemesinin, doğal gülümsemeye 

göre daha tekrarlanabilir olmasıdır. Fakat literatürde doğal gülümsemenin 

tekrarlanabilirliğinin yüksek olduğunu savunan çalıĢmalar da mevcuttur (50, 51). Ayrıca 

doğal gülümseme esnasında estetik alanda özellikle artmıĢ dudak hareketlerine bağlı 

olarak keser, diĢeti görünümü gibi gülümseme karakteristiklerinde değiĢimler 
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oluĢmaktadır. Bu sebeple daha estetik sonuçlar elde edebilmek için, doğal gülümseme 

ve konuĢma gibi farklı dinamikleri inceleyen çalıĢmaların sayısı arttırılmalıdır (52).  

ÇalıĢmamızın amacı, ortodontik tedavi planlamasında kullanılan poz ve doğal 

gülümseme fotoğraflarının karĢılaĢtırılması ve bulunan farklılıkların 

değerlendirilmesidir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Güzellik ve Güzelliğin Tarihçesi 

Gülümseme estetiğini konuĢmadan önce güzellik, estetik, yüz estetiği, gülümseme gibi 

birkaç terimi tanımlamak gerekir. Estetiğin çalıĢma konusu güzellik olduğundan ilk 

güzellik teriminin tanımı ile baĢlarsak; 

Türk Dil Kurumu‘na göre güzelliğin tanımı: Görme ve iĢitme duyuları aracılığıyla, 

hoĢumuza giden ve bizde hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluĢturduğu 

uyumlu bir bütündür (53). Estetiğin kurucusu Baumgarten‘e göre güzellik, duyumsal 

bilginin mükemmelliğidir. Aristo‘ya göre ise güzellik; ahenk, oran ve düzendir. ÇağdaĢ 

felsefecilerden Hartman‘a göre ise; ruhun maddede kendini göstermesidir (54). Her ne 

kadar filozoflar güzellik hakkında farklı yorumlar yapsalar da, güzelin insanı etkileyen 

olumlu bir değer olduğu konusunda hemfikirdirler (55). 

Her ne kadar güzellik kavramı tarihin baĢlangıcından beri var olmuĢ olsa da; günümüze 

kadar ulaĢan yazılı kaynaklar incelendiğinde güzelden ve güzellikten bahseden, 

güzelliği felsefî bir yaklaĢımla değerlendirip ele alan ve güzelin ne olduğu sorusuna 

cevap arayan ilk filozof Platon (MÖ. 427-347) olmuĢtur (56). Sokrates‘in öğrencisi ve 

―estetiğin babası― olarak adlandırılan Platon‘un yaĢlılık dönemindeki güzellik 

anlayıĢına göre geometrik Ģekiller, sahip oldukları oran ve orantılar nedeniyle güzellik 

kazanırlar bir baĢka deyiĢle güzellik, orantıdan ibarettir. 

Ġlk çağın bir baĢka düĢünürü olan Aristoteles (M.Ö.384-322) ise güzelliği hocası Platon 

gibi ideal bir kavram olarak değerlendirmez. Aristoteles‘e göre bir Ģeyin güzel 

olabilmesi için, parçaları ile uyumlu bir düzende olması, geliĢigüzel bir büyüklüğe sahip 

olmaması gerekir. Diğer bir ifadeyle güzellikte düzen, oran ve büyüklük söz konusudur 

(57). 
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Estetiğin kimliğine kavuĢmasında kilometre taĢlarından biri olarak kabul edilen 

Ġmmanuel Kant (1724-1804), ―Yargı Gücünün EleĢtirisi‖ adlı eserinde, klasik 

anlamdaki güzel tanımına son vermiĢtir ve ―kavrama dayanmadan, evrensel olarak hoĢa 

giden Ģey güzeldir‖ tanımlamasını yapmıĢtır (58). Ayrıca Kant; güzeli ―herhangi bir 

çıkar gözetmeksizin hoĢa giden Ģey‖ olarak tanımlamıĢtır. 

Türk ve Müslüman filozoflar genellikle güzellik konusunu Plotinus‘dan etkilenerek iki 

ana grupta incelemiĢlerdir (59). Buna örnek olarak Farâbî güzelliği; birincisi varlığın 

kendi zatından olanın güzelliği, ikincisi de varlığın kendi zatından olmayanın güzelliği 

olmak üzere, Mevlâna ise güzelliği mutlak ve izafî olarak iki bölümde ele alarak 

değerlendirmiĢlerdir. Ayrıca Mevlana ünlü eseri Mesnevi‘de güzellikle ilgili beyitlere 

yer vermiĢtir (55). 

Güzellik, tarih boyunca sıklıkla tartıĢılan bir konudur bu sebeple güzelliğin 

değerlendirilmesini konu alan çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır (60). Son çalıĢmalara göre 

güzelliğin değerlendirilmesi cinsiyet, ırk, yaĢ ve sosyal farklılıklardan etkilenmektedir 

(61-63). Güzellik kavramı zamanla da değiĢmektedir (64, 65) ve genellikle aynı kültüre 

sahip bireyler benzer güzellik algısına sahiptirler (66). 

Günümüz toplumunda güzelliğin ve çekiciliğin önemi iyi anlaĢılmıĢtır (67). Güzel 

insanlar toplum tarafından daha kibar, daha hassas, daha ilginç, daha güçlü, daha 

özgüvenli, daha alçakgönüllü, daha giriĢken, daha cana yakın, daha heyecan verici ve 

daha duyarlı olarak algılanırlar (68). Ayrıca güzel insanların daha iyi iĢlere, daha mutlu 

evliliklere sahip olduklarına, daha mutlu ve tatmin edici bir hayat yaĢadıklarına 

inanılmaktadır. Hatta bu sosyal eĢitsizlik insanların hayata gözlerini açmasından 

itibaren hissedilmeye baĢlamaktadır (69) ve yaĢam boyunca hayatlarına olan etkisi 

devam etmektedir (70-74). 

2.2. Estetik 

Temel konusunu sanat ve güzellikten alan estetik yunanca ―aishetitos‖ duymak ve 

―aisthanesthai‖ algılamak manasına gelen kelimelerden türemiĢtir. Güzellik duygusuyla, 

güzelliğin algılanmasıyla ilgili anlamına gelir (75). Güzelliğin ve güzel sanatların 

yapısını inceleyen bir bilim dalıdır (76). Estetik kelimesi, Osmanlı‘da ―Güzellik Bilimi‖ 

anlamında ―Bediiyyat‖ ve ―Ġlmü‘l-Cemal‖ gibi isimlerce karĢılık bulmuĢtur (57). 
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Konusu insanlık tarihi kadar eski olan estetik biliminin adlandırılması oldukça yenidir. 

Estetiği sistemleĢtiren ve bu ismi veren kiĢi, Wolff‘un öğrencilerinden biri olan 

Alexander G. Baumgarten‘dır (1714-1762). Baumgarten, 1735 yılında yayınladığı ―ġiir 

Üzerine Bazı Felsefi DüĢünceler‖ adlı doktora tezinde böyle bir bilimin olmadığından 

söz eder ve 1750-1758 yılları arasında yayımlamıĢ olduğu, ―Aesthetica‖ adlı eseriyle, 

ilk kez estetik bilimini kendisi temellendirerek, konusunu belirler ve estetik biliminin 

sınırlarını çizer (54). 

Estetiği problemlere iliĢkilendirmek istediğimizde ise; ‗‗Estetik nesneleri 

seyrettiğimizde ortaya çıkan kavramların tahlili ve problemlerin çözümü ile meĢgul olan 

felsefe disiplinidir‖ diye ifade edebiliriz (77). Batılı düĢünürlerden Baumgarten, 

Schelling, Hegel, Schopenhauer gibi estetik üzerine yorum yapmıĢ ve eser vermiĢ pek 

çok filozofun ortak anlayıĢlarında ―Estetik, güzel üzerine düĢünme sanatıdır.― tanımı ön 

plana çıkmıĢtır (78). 

Estetik ile ilgili genel olarak kabul görmüĢ bir baĢka tanıma göreyse; estetik, bize hoĢ 

gelen ve haz veren duyguların incelenmesi ile ilgili bir disiplin olarak tanımlanabilir 

(79). 

2.3. Yüz Estetiği ve Yüz Estetiğinin GeliĢimi 

Vücut ve yüz estetiğinin incelenmesi milattan önce 5000‘lere antik Mısır‘a kadar uzanır. 

Berlin Mısır müzesinde sergilenen Kraliçe Nefertiti‘nin granit büstü bu dönemde 

yaĢamıĢ Mısırlıların yüz estetiğine ve ideal yüz ölçülerine ne kadar ilgili olduklarının 

önemli bir kanıtıdır (46). 

Yüz, sözel veya sözel olmayan sosyal iletiĢimin en önemli elemanıdır (80-82). Güzellik 

algımız çekicilikle iliĢkilidir ve yüz çekiciliği önemli bir fiziksel özelliktir. Çekiciliğin 

değerlendirilmesinde, vücudun parçaları arasında bir bütünsellik bulunmaktadır. Yüz, 

bu bütünselliğin en önemli parçasıdır (83). Çekici bir yüzün, kiĢinin özgüveni ve sosyal 

uyumu üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. ÇeĢitli bölgelerde yapılan çalıĢmalara 

göre çekicilik, kadınlar ve erkekler için aynı oranda öneme sahiptir (24). Çekici bir yüze 

sahip olmak eriĢkinlerde ve çocuklarda hayatın pek çok alanında avantaj sağlamaktadır 

(84). Dion ve ark.‘na göre güzel bir yüze sahip insanlar daha dıĢa dönük, daha mutlu ve 

daha baĢarılıdırlar (68). Yapılan çalıĢmalara göre öğretmenlerin, öğrencilerinden 
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beklentileri çocukların yüz çekicilikleriden etkilenmektedir yani öğretmenlere göre daha 

güzel çocuklar daha zeki, arkadaĢları arasında daha popüler ve derslere daha ilgilidirler 

(70, 85). Öğretmenler güzel çocuklara daha çok yardım eder ve yeni bir Ģeyler öğretmek 

için daha fazla gayret gösterirler (86). Güzel insanlar iĢ ararken de avantajlıdırlar (87) 

ayrıca çekici bir yüze sahip bireyler hatalarından dolayı daha az ceza alırlar (88). 

Bu sebeplerle ortodontistlerin hastaların yüz özelliklerini değiĢtirebilme kabiliyetleri 

dolaylı olarak hastaların sosyal yaĢamlarını da etkilemektedir (60). Bunların bilincinde 

olan hastaların ortodontik tedavi taleplerinin asıl sebebi daha iyi bir yüz estetiğine sahip 

olma arzusudur (89, 90). Bu nedenle ortodontistlerin çekici bir yüz için gerekli olan 

estetik unsurları iyi anlamaları gerekmektedir. 

Güzellik kavramı, zaman içinde farklılık gösterebilmektedir (91). Johann Joachim 

Winckelmann 1717 yılında doğmuĢ parlak bir tarihçidir. Winckelmann 1755 yılında 

―Yunan Sanatının Taklit Edilmesi Üzerine DüĢünceler‖ adlı denemesini yazarak 

1700‘lü yılların sonunda Avrupa‘da neoklasik akımı baĢlatmıĢtır (46). Apollo Belvedere 

heykeli (ġekil 2.1.) Winckelmann‘ın hayranlık duyduğu ve meĢhur ettiği yunan 

eserlerinden biridir. Dentofasiyal ortopedinin geliĢmesindeki öncülerden biri olan 

Norman William Kingsley 1880 yılında yayınladığı ―A Treatise on Oral Deformities as 

a Branch of Mechanical Surgery‖ adlı kitabının "The Aesthetics of Dentistry‖ 

bölümünde Apollo Belvedere heykelini erkekler için güzellik standardı olarak 

tanımlamıĢtır.   

1900‘lü yılların baĢında Edward H. Angle ortodontiye ve dolayısıyla yüz estetiğine yön 

veren isim olmuĢtur. Ortodonti literatürüne önemli katkılar sağlayan çoğu ortodontist, 

Angle‘ın ortodonti okulundan mezundur. Sanat Angle‘ın ortodonti okulunda önemli bir 

role sahipti. Bir sanat profesörü olan Wuerpel, Angle‘ın ortodonti okulunda Yunan-

Roman heykelciliği ve yüz oranları derslerine girmekteydi. Bu dönemde Angle Apollo 

Belvedere heykelinin profilinden çok etkilenmiĢtir ve bu heykelin profilini örnek alarak 

―uyum çizgisi‖ adını verdiği bir ideal belirlemiĢtir. Angle‘ın hayran olduğu Apollo 

Belvedere heykelindeki gibi nerdeyse konkav düz bir profil için bu çizginin sagittal 

incelemelerde yumuĢak doku glabella (G‘), subnasale (Sn) ve pogonion (Pg‘) 

noktalarından geçecek Ģekilde düz bir doğru oluĢturmalıdır (92). Angle‘ın ideal 

yüzünün oluĢabilmesi için hastaların tam bir dentisyona sahip olmaları gerekmektedir. 
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Buna göre Angle‘ın tedavi planlamasında diĢ çekimine yer yoktur. Bu felsefeye göre 

diĢleri sıralayabilmek için hemen hemen her hastaya ekspansiyon yapılması 

gerekiyordu. Angle‘ın bu tedavi prensibi yaklaĢık 40 yıl boyunca ortodonti camiasının 

temel tedavi prensibi olmuĢtur (93). Fakat bu düĢünceye dayalı tedavinin amaçları, 

sonuçlara yansıyamamıĢtır. Bu Ģekilde tedavi edilen hastalarda Angle‘ın hedeflediği 

profil nadir olarak elde edilebilmiĢtir. Çoğunlukla hedeflenenin aksine dolgun, gergin 

hatta tam tersi olarak daha konveks profiller elde edilmiĢtir. Sonuç olarak Angle 

Yunanlılara özgü olan bu profilin her hastaya uygun olmadığını ve sadece küçük bir 

popülasyon için ideal olarak kullanılabileceğini kabul etmiĢtir (94).  

 

ġekil 2.1. Apollo Belvedere Heykeli 
 

Angle‘ın döneminde yaĢamıĢ bir ortodontist olan Calvin S. Case‘e göre güzelliğin 

standardı klasik sanatın eseri olan bir heykelin yüz hatlarına göre sabit bir Ģekilde 

olmamalı, farklı yüz tiplerine ve zamana göre de değiĢtirilebilmelidir fikrini ortaya 

atmıĢtır. 

Ortodontinin sanattan uzaklaĢması özellikle sefalometrik radyografide olmak üzere 

ortodonti teknolojilerindeki ilerlemeler ve klinisyenlerin ortodontik tanı ve 

planlamalarında ölçümlere olan güvenlerinin artması neticesinde olmuĢtur. Angle hiçbir 

zaman sefalometrik radyografilerden yararlanamamıĢtır çünkü sefalometrik 

radyografilerin ortodontide ilk olarak tanıtıldığı 1931 yılından bir yıl önce vefat etmiĢtir 
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(95). Sefalometrinin ilk çalıĢmaları dentoiskeletsel paternler üzerine yapılmıĢtır (96). 

1938 yılında Brodie ve ark. tedavi edilen hastaları değerlendirmek için sefalometriyi 

klinik bir araç olarak kullanmaya baĢlamıĢlardır (97). 

Sefalometriye dayalı tanı ve tedavi planlamasının popülerliğinin en yüksek seviyeye 

ulaĢtığı 1950‘li ve 60‘lı yıllarda ortodontide estetik temel olarak profillere göre 

değerlendirilmekteydi (12). 60‘lı yıllarda Ricketts (5) özellikle eriĢkinlerde dudak 

dolgunluğunun yüz estetiğinde arzu edilmeyen bir görüntü oluĢturduğunu ileri 

sürmüĢtür. Bu dönemde Ricketts‘in estetik düzlemi (98), Steiner'ın S çizgisi (99), 

Burstone'ın Sn‘den Pg‘a uzanan düzlemi (100), Merrifield'in profil çizgisi ve Z açısı (6) 

gibi yumuĢak doku profilini inceleyen analizler kullanılmıĢtır (93).  

Aynı dönemde Riedel yüz estetiğinin toplumun beğenilerine göre belirlenmesi 

gerektiğini düĢünerek sadece Seattle‘daki bir güzellik yarıĢmasına katılan az sayıda 

genç kızın profilleri üzerinde çalıĢmalar yaparak bir norm oluĢturmaya çalıĢmıĢtır (101). 

70‘li yıllara gelindiğinde Peck ve Peck, Riedel gibi estetiği toplum‘un beğenilerine göre 

araĢtırmayı düĢünerek benzer bir çalıĢma yapmıĢlardır. Fakat Riedel‘in çalıĢmasından 

farklı olarak bu sefer örneklem gruplarını daha geniĢ tutmuĢlardır. Televizyon ve 

sinema yıldızlarının, modelleriin, güzellik yarıĢması birincilerinin profillerini 

incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalarının sonuçlarına göre dönemin medyasının ön palana 

çıkardığı güzellik anlayıĢının dönemin ortodonti normlarına göre daha konveks ve daha 

protrüze olduğunu bulmuĢlardır (102).  

90‘lı yıllara gelindiğinde dönemin moda dergilerindeki profil resimleri üzerinde yapılan 

profil ölçümleri sonucu daha dolgun dudakların tercih edildiği bulunmuĢtur (103). Bu 

durumun sadece kadınlara özgü olmadığı, erkekler için de geçerli olduğu bulunmuĢtur 

(64). 

Ancak Arnett ve Bergman (3), Arnett ve ark (10) ve Proffit (104) gibi araĢtırmacıların 

son zamanlarda yaptıkları çalıĢmalara göre yüz estetiğinin değerlendirilmesinde cephe 

analizleri hastaların estetik algısı bakımından profil incelemelerinden daha büyük 

öneme sahiptir (105). Bu nedenle ortodontistler tedavi planlamalarında ve 

değerlendirmelerinde odak noktalarını sagittal düzlemden frontal düzleme kaydırmaları 

gerekmektedir (106). 
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2.4. Gülümseme 

Gülümseme; temel olarak ağzın her iki yanındaki zigomatik majör kasının kasılması 

sonucu dudak köĢelerini yukarı ve yanlara doğru çekmesi ile karakterize bir yüz 

ifadesidir (107, 108).  

Sosyal iletiĢimde genellikle keyif, eğlence, mutluluk ve onaylama gibi olumlu ifadeler 

belirtir fakat nadir de olsa bazı durumlarda endiĢe, kızgınlık, utanma gibi farklı duygular 

da ifade edebilir (109, 110). Farklı kültürler arası yapılan bir çalıĢmada gülümsemenin 

tüm kültürlerde bulunan insana özgü evrensel bir ifade olduğu, fakat ifade ettiği 

anlamların kültürler arasında farklılıklar gösterdiği bulunmuĢtur (111). 

Mesela bazı kültürlerde çok fazla gülümseme sığlık ve/veya sahtekarlık olarak 

algılanmaktadır (112). Asya‘nın bazı bölgelerindeyse gülümseme utanma ve/veya 

duygusal bunalım ifade eder. Uzakdoğu kültürlerinde özellikle Çin‘de kadınların 

gülerken diĢlerini göstermesi hoĢ karĢılanmaz hatta bu sebeple dünyada gülümseme 

simgesi olarak kullanılan ―:)‖ ifadesi Çin‘de ―^_^‖ olarak kullanılmaktadır (113). 

Ġnsanlar genelde gülümsemeyi karĢılaĢtıkları kiĢileri nazikçe selamlamak için 

kullanabiliyor olsalar da, bazı toplumlarda gülümseme yakın dostlara ve/veya ailelerine 

ayrılmaktadır. Bazı eski Sovyetler Birliği ülkelerinde tanımadığınız bir kiĢiye toplum 

içinde gülümsemeniz garip hatta Ģüpheli bulunabilir (112). Fakat farklı kültürlerin 

oluĢturduğu bu kadar karıĢıklığa rağmen hemen hemen her kültürde ve dilde 

gülümseme ortak ve temel bir ifadedir ve ortak bir anlama sahiptir (114). Yani 

Darwin‘in de dediği gibi hepimiz aynı dilde gülümseriz (115). 

Son dönemlerde dört boyutlu (4D) ultrasonografi görüntüleme teknolojisinin 

kullanılmaya baĢlanmasıyla gülümsemeye anne karnında baĢladığımız görülmektedir. 

Literatürde insanların en erken ne zaman gülümsemeye baĢladığını araĢtıran birçok 

çalıĢma mevcuttur (116-118). Bu çalıĢmalar içerisinde en erken gülümsemeyi kaydeden 

Piontelli‘ye göre insan ilk olarak anne karnında 15.haftada gülümsemeye baĢlar (116, 

118). Diğer bir deyiĢle gülümseme doğuĢtan gelen bir kabiliyettir sonradan öğrenilmez 

buna örnek olarak kör olarak doğan bebekler de doğumdan itibaren gülebilirler (119). 

Yapılan çalıĢmalara göre 4 yaĢında bir çocuk ortalama olarak günde 400 kez 

gülümserken, mutlu bir yetiĢkin 40-50 kez, ortalama bir yetiĢkinse günde 20 kez 
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gülümsemektedir (120). Ayrıca yapılan birçok çalıĢmaya göre kadınlar gün içerisinde 

erkeklerden daha sık gülümserler (121-123). 

2.4.1. Gülümsemenin Önemi 

Ünlü Amerikalı kiĢisel geliĢim uzmanı ve yazar Dale Carnegie‘ye (124) göre arkadaĢ 

edinmenin ve insanları etkilemenin en önemli yollarından biri dost canlısı ve gerçek bir 

gülümsemeye sahip olmaktır. Hulsey‘e (19) göre gülümseme insanların duygularını 

ifade etmedeki en önemli araçlardan biridir. Çekici bir gülümseme seçimleri kazanmaya 

ve insanların bilinçaltına hitap eden ―daha iyi görün, daha genç hisset‖ mesajını vererek 

Ģirketlerin ürünlerini satmasına yardım eder (125). Ayrıca yapılan çalıĢmalara göre 

gülümseyen insanlara daha çok güvenilmektedir (126). 

Günümüzde medya, güzel bir gülümsemeyi sağlıklı ve baĢarılı olmakla 

iliĢkilendirilmiĢtir (127). Ruel-Kellerman‘a göre düzgün dizilmiĢ diĢlere sahip insanlar 

toplum tarafından daha dürüst, daha samimi ve daha nazik olarak değerlendirilirler 

(128). Ayrıca güzel bir gülümseme zeka, sempati, giriĢkenlik ve çekicilikle iliĢkili 

bulunmuĢtur (129, 130). Bu sebeple günümüzde toplumlar genel olarak dıĢ 

görünüĢlerine, daha genç ve sağlıklı hissetmeye büyük önem verirler. Günümüzde 

ortodontik tedaviye baĢvuran eriĢkin hastaların sayısındaki artıĢa bağlı olarak estetik 

düĢünceler dental tedavi planı ile daha iliĢkili hale gelmiĢtir (23, 131, 132). Hastalar yüz 

güzelliğinin ve özellikle de güzel bir gülümsemenin öneminin farkına daha fazla 

varmaktadırlar. Hastaların estetik taleplerinin artması sonucu bu talepleri anlamak ve 

istekleri yerine getirmek daha önemli hale gelmiĢtir. 

Yapılan çok sayıda çalıĢmaya (133-138) göre hastaların ortodontik tedaviye 

baĢlamadaki ana sebepleri daha iyi bir gülümsemeye sahip olmaktır. 2015 yılında göz 

takibine dayalı bir çalıĢmaya göre yüzde gözlerden sonra en çok dikkat çeken ikinci 

bileĢen gülümsemedir (139). Ayrıca literatürde göz takibine dayalı benzer çalıĢmalarda 

da genel olarak aynı sonuçlar elde edilmiĢtir (15, 140). Bu konu ile ilgili yapılan bütün 

çalıĢmalarda benzer sonuçların elde edilmesinin nedeni yüzde dinamik özelliklere ve 

farklı renklere sahip yapıların sadece gözlerde ve ağızda bulunması sonucu olabilir 

(141). KonuĢma esnasında ağzın sürekli hareket etmesi, göz kapaklarının açılıp 

kapanması dinamik özelliklere; gözlerdeki iris, pupil ve sklera arasındaki, ağızda diĢler, 

diĢetleri, dudaklar ve ağızda ıĢık almayan karanlık bölgelerin renk farklılıkları renk 



13 

çeĢitliliğine örnek olarak verilebilir. Bu sebeplerle ağız, yüzdeki ilgi merkezlerinden 

biridir ve gülümseme, yüz estetiğinde önemli rol oynar (141). 

Gülümseme özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerin belirli standartlara göre 

ölçümlerinin yapılması sadece ortodonti veya diĢ hekimliği için önemli değildir. 

Literatüre bakıldığında birçok alanda gülümseme üzerine çalıĢmalar mevcuttur. 

Literatürde bizim çalıĢmamıza benzer olarak gülümsemeleri doğal ve poz olmak üzere 

ikiye ayırıp poz ve doğal gülümsemelerin bileĢenleri inceleyen plastik ve 

maksillofasiyal cerrahi (108, 109, 142, 143), bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar 

programcılığı (144), psikoloji ve nöropsikoloji (41, 110, 145) alanlarında da makaleler 

mevcuttur. Genel olarak plastik ve maksillofasiyal cerrahlar fasiyal paralizi gibi 

nedenlerle gülümsemesi bozulan hastalara yeniden oluĢturacakları gülümsenin nasıl 

olması gerektiği sorusuna cevap aramak için, bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar 

programcıları ürettikleri yapay zekanın poz ve doğal gülümsemeyi daha iyi ayırt 

edebilmesi için, psikologlar ve nöropsikologlar ise daha çok hangi duygunun hangi tip 

gülümsemeyi yansıttığını ve sinir sistemindeki hangi bölgeden kontrol edildiklerini 

anlamak için gülümseme üzerine çalıĢmalar yapmıĢlardır. Literatüre bakıldığında son 

zamanlara poz ve doğal gülümsemenin incelenmesi konusu ile ilgili en çok çalıĢma 

bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı alanında yapıldığından bu konunun 

günümüzde en popüler olduğu alan bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı 

alanıdır diyebiliriz. Hatta bu tür çalıĢmaları gerçekleĢtirebilmek için bilgisayar 

mühendislerinin ve bilgisayar programcılarının klinik branĢlardaki gibi ihtiyaç 

duydukları insan materyaline eriĢebilecek imkanları olmadığından çeĢitli üniversitelerin 

kurduğu ve internetten eriĢilebilen ―MMI Facial Expression Database‖, ―USTC-NVIE 

Database‖ gibi mimik ve gülümseme veri bankaları bulunmaktadır.  

2.5. Gülümseme Estetiği 

Estetik alan (146) veya görüntülenen alan (147); konuĢma veya gülümseme esnasında 

dudakların izin verdiği kadar görülebilen bukkal koridoru, diĢleri ve diĢetini içeren 

bölgeye denir (52). Bu bölgenin estetik unsurları gülümseme estetiği baĢlığı altında 

incelenmektedir. 

Her ne kadar güzellik; kiĢiden kiĢiye, kültürden kültüre değiĢebilen bir kavram olsa da 

(26) internet, televizyon, sinema ve basılı yayın gibi medya organları vasıtasıyla dünya 
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çapındaki iletiĢim son yıllarda oldukça geliĢmiĢtir (148). Görsel ve gösteri medyası 

izleyicilere kendi seçtiği güzel yüzleri ve gülümsemeleri göstererek yavaĢ yavaĢ 

toplumun gözünde ortak bir estetik standardı oluĢturmuĢtur (149).  

Mesleki farklılıkların estetik algısını inceleyen birçok çalıĢma yapılmıĢtır; Roden-

Johnson ve ark.‘nın (150) ve Pinho ve ark.‘nın (151) yaptıkları çalıĢmalara göre 

pratisyen diĢ hekimleri, ortodontistler ve meslek dıĢı bireylerin gülümseme estetiği 

anlayıĢları farklılık göstermektedir. Ancak Ioi ve ark.‘nın (152) yaptıkları bir çalıĢmada 

diĢ hekimliği öğrencileri ile ortodontistlerin gülümseme fotoğraflarını çekicilik 

bakımından benzer olarak puanladıkları görülmüĢtür. Ayrıca Ritter ve ark. (153), Martin 

ve ark. (154), Parekh ve ark (155), Gracco ve ark. (156) yaptıkları çalıĢmalarda yine 

meslek dıĢı bireyler ile hekimlerin gülümseme estetiklerini değerlendirmeleri arasında 

bir fark bulamamıĢlardır. Kokich‘in (157) 1999 yılında yayımlanan çalıĢmasında 

gülümseme fotoğrafları üzerinde Ģiddeti gittikçe artan değiĢiklikler yapmıĢ ve bu 

fotoğrafları ortodontistlerin, diĢ hekimlerinin ve meslek dıĢı gönüllülerin 

değerlendirmesi istenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre ortodontistler %88.2 oranında, 

diĢ hekimleri %51.8 oranında ve meslek dıĢı gönüllüler % 60.6 oranında değiĢikliklere 

tepki vermiĢlerdir. BaĢka bir ifadeyle küçük estetik bozukluklar diĢ hekimleri ve meslek 

dıĢı bireyler tarafından önemsemezken, bu kusurlar ortodontistler tarafından daha çok 

dikkate alınmaktadır.   

Kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkları araĢtıran çalıĢmaların hemen hemen hepsine 

göre gülümseme estetiğinin değerlendirilmesi bakımından kadın ve erkekler arasında 

fark bulunmamıĢtır (38, 154, 158-160). 

Gracco ve ark.‘nın (156) ve Martin ve ark.‘nın (154) yaptıkları çalıĢmalara göre farklı 

yaĢ grupları arasında gülümseme estetiği algısında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Kültürlerarası farklılıkları inceleyen çalıĢmalara bakıldığında; Ioi ve ark.‘nın (148) 

çalıĢmasında Japon ve Güney Koreli diĢ hekimliği öğrencilerinin gülümseme estetiği 

beğenileri karĢılaĢtırılmıĢ ve aralarında bir fark bulunmamıĢtır. Kanadalı ve Amerikalı 

meslek dıĢı bireyler arasında yapılan benzer bir çalıĢmada ise iki ülke vatandaĢlarının 

gülümseme estetiği anlayıĢları arasında klinik olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (161). 
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Sonuç olarak günümüzde meslek, cinsiyet, yaĢ ve kültür farklılıklarına rağmen hemen 

hemen ortak bir estetik anlayıĢı oluĢmuĢtur. Toplumun geneli güzel bir gülümsemenin 

sosyal yaĢamda ve bireylerin özgüveni üzerinde önemli etkisi olduğu konusunda 

hemfikirdir (24, 158, 162). 

2.5.1. Gülümsemenin Kaydedilmesi 

Günümüzde gülümseme değerlendirilmesi temel olarak fotoğraf ve videolarla yapılır. 

Peck ve Peck‘in (163) 1992 yılında diĢeti gülümsemelerini değerlendirdiği 

çalıĢmalarında fotoğraflar yerine hastaların gülümsemeleri üzerinde direkt olarak ölçüm 

yapmayı tercih etmiĢlerdir. Zamanla gülümsemeyle ilgili çalıĢmaların sayısındaki artıĢa 

bağlı olarak ortodontide fotoğraflarla yapılan çalıĢmaların sayısı da artmıĢtır ve 

gülümseme estetiğini inceleyen çoğu çalıĢmada fotoğraf kullanılmıĢtır (139, 164, 165).  

Son zamanlarda Ackerman‘ın tanıttığı video yöntemi ile gülümsemeyi kaydeden ve 

yine Ackerman‘ın geliĢtirdiği ―SmileMesh‖ isimli bilgisayar programlarıyla 

gülümsemeyi değerlendiren yöntem de popülerlik kazanmıĢtır (12, 34, 125, 147, 166). 

Ackerman ve Ackerman‘a (147) göre gülümsemenin kaydedilmesi video kamera ile 

yapıldığında saniyede 15-30 kare görüntü elde edilirken, standart bir fotoğrafa 

gülümsemenin saniyenin 125‘de 1‘lik kısmı yansımaktadır (167). Bu sebeple video 

kayıt yönteminin fotoğraf yöntemine göre tam olarak istenilen anı yakalamada daha 

baĢarılı olduğu iddia edilir (12). Dolayısıyla doğal gülümseme gibi kaydedilmesi zor 

olan yüz ifadeleri için video kayıt yöntemi önerilmektedir (168). Bu ifadelere rağmen 

kullanım kolaylığı, kolay eriĢim imkanı, daha yüksek görüntü kalitesi ve veri saklamak 

için daha az yere ihtiyaç duyulması nedenleriyle, halen hasta kayıtlarını tutmak ve 

değerlendirme yapabilmek için altın standart fotoğraftır (141).   

Literatürdeki birçok çalıĢmaya göre gülümseme fotoğraflarının, sadece yakın çekim 

gülümseme alınması ile tüm yüzü gösterecek Ģekilde alınması arasında bir fark yoktur. 

Nascimento ve ark. (169), Suzuki ve ark. (170) ve Correa ve ark. (171) aynı hastalardan 

aldıkları sadece gülümsemeyi gösteren yakın çekim cephe gülümseme fotoğraflarıyla, 

tüm yüzü gösteren gülümseme cephe fotoğraflarını ortodontistlerden ve meslek dıĢı 

gönüllülerden gülümseme estetiği açısından değerlendirmelerini istemiĢlerdir ve elde 

edilen estetik skorlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamıĢlardır.  
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Ker‘e (38) göre ruj kullanımı, fotoğrafların sadece ilgili bölgesini göstermek amacıyla 

fazla kırpılması, ten rengi farklılıkları ve diĢ Ģekillerinin farklılıkları gülümseme 

karakteristiklerinin algılanmasını etkileyen nedenlerdendir. 

Kısaca, fotoğrafa dayalı kayıt, anlaĢılır veri sağlar estetik tedavi planlaması için uygun 

bir kayıttır ve video kaydı dinamik gülümseme verisi ve anterior keserlerin 

fonksiyondaki değiĢken görünüm seviyelerini kaydedebilen tam ve ilgi çekici bir veri 

havuzu sunar. 

2.5.2. Gülümseme Tipleri 

Günümüze kadar tanımlanmıĢ 18 farklı (40, 41) gülümseme bulunması sebebiyle 

tanımlanmıĢ 46 surat ifadesi içerisinde gülümseme en karmaĢık olanıdır (109). 

Gülümseme tipleri ile ilgili ilk çalıĢmayı 19.yy‘da Fransız nörofizyolog Guillaume 

Benjamin Amand Duchenne de Boulogne (1806 -75) yüzdeki sinir yollarını araĢtırmak 

amacıyla gerçekleĢtirmiĢtir (172). Bu çalıĢması için yüzdeki kaslara dıĢarıdan elektrik 

uyarısı verip oluĢan mimikleri ve farklılıkları incelemek istemiĢtir. Bu amaçla ilk olarak 

giyotin ile yeni idam edilmiĢ suçluların kesik baĢlarını toplamıĢ ve yüzlerindeki çeĢitli 

kaslara elektrik uyarısı vermiĢ fakat bu çalıĢma modeli kendisini yeterince tatmin 

etmemiĢtir. 

Bu denemelerden sonra nerdeyse tüm yüzünde his kaybı bulunan, kendi kitabında ―yaĢlı 

adam‖ olarak tanıttığı ideal çalıĢma modelini bulmuĢtur. Duchenne elektrotları direk 

yaĢlı adamın yüzündeki kaslara uygulayarak yüzünde oluĢan değiĢiklikleri incelemiĢ ve 

çalıĢmalarını 1862 yılında ―The Mechanisms of Human Facial Expression‖ adlı 

kitabında yayınlamıĢtır (172). 

Dr.Paul Ekman Duchenne‘nin çalıĢmalarından yola çıkarak gülümsemeyi; doğal 

gülümseme ve sosyal gülümseme olmak üzere ikiye ayırmıĢtır (173) ve bu çalıĢmasında 

Duchenne‘i de onurlandırmak için doğal gülümsemeyi Duchenne, poz gülümsemesini 

de Non-Duchenne olarak adlandırmıĢtır (ġekil 2.2.) 

Bu iki tip gülümsemede de çalıĢan ana kas zigomatik majör kasıdır fakat doğal 

gülümsemede sosyal gülümsemeden farklı olarak göz kenarlarında yer alan ve gözlerin 

gülerken kısılmasına sebep olan orbicularis oculi kası da çalıĢır. Ayrıca burun delikleri 

belirginleĢir ve dudak köĢeleri her iki yana ve yukarı doğru maksimum kalkar. 
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ġekil 2.2. Duchenne‘nin gülümseme tiplerini gösteren kendi çalıĢmasına ait 

fotoğraflar; a) Yalnız zigomatik majör kasının uyarılması sonucu elde edilen 

poz gülümsemesi b) Komik bir uyaran sonucu zigomatik majör kası ile 

birlikte orbicularis oculi kasının kasılmasıyla oluĢan doğal gülümseme 

(Darwin 1872) 

 

Duchenne‘den yaklaĢık 10 yıl sonra yayınladığı “The Expression of the Emotions in 

Man and Animals‖ adlı kitabının giriĢ kısmında Darwin, Duchenne‘ye yaptığı 

çalıĢmalardan dolayı teĢekkür etmiĢtir. Darwin kitabında, Duchenne‘nin 

çalıĢmalarından ilham alarak günümüzde ―Duchenne Marker‖ olarak adlandırılan doğal 

gülümseme esnasında gözlerin dıĢ yanlarında ―kazayağı‖ Ģeklinde oluĢan kırıĢıklardan 

bahsetmiĢtir (115).  

Sosyal ve doğal gülümseme arasındaki bir diğer fark da sosyal gülümsemenin mevcut 

duygu durumundan etkilenebilen bilinçli bir gülümseme olmasıdır (174). Örneğin kötü 

bir haber almıĢ veya canı sıkkın birinin sosyal gülümsemesinde değiĢim olacaktır. 

Ayrıca klinikte sıkça rastlanan diğer bir durum da gülümsemelerinden memnun 

olmayan hastalardan poz gülümsemesi ile gülmesi istendiğinde, hastalar bilinçli veya 

bilinçsiz olarak hoĢnut olmadığı yapıları gizlemek isteyerek, gülümsemelerinde sadece 

göstermek istedikleri yapıları gösterecek Ģekilde gülümseyeceklerdir (133, 175). Poz 

gülümsemesinin diğer bir adı da sosyal gülümsemedir. Genellikle birisiyle tanıĢtırılma, 

selam verme, onaylama gibi sosyal iliĢkilerde ve fotoğraf çekimlerinde poz verme 
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amacıyla kullanılan gülümseme Ģeklidir (166). Doğal gülümsemenin diğer adı da 

spontan gülümsemedir ve mevcut duygulardan bağımsızdır yeterli uyaran oluĢtuğunda 

kendiliğinden gerçekleĢen ve bazen kahkaha Ģeklinde olabilen bir gülümsemedir (147).  

Bu karakteristik özellikler sebebiyle çoğu araĢtırmacıya (34, 46-49) göre poz 

gülümsemesi tekrarlanabilirliği en yüksek olan gülümseme Ģeklidir. Mikami‘ye (176)  

göre poz gülümsemesinin tekrarlanabilirliği %93 ile %98 arasında değiĢmektedir bu 

sebeplerle çok sayıda araĢtırmacıya göre gülümseme değerlendirmeleri ve çalıĢmaları 

poz gülümsemesi üzerine yapılmalıdır. Diğer yandan bazı araĢtırmacılara göreyse; poz 

gülümsemesinin mevcut duygulardan etkilenmesi, günlük yaĢamda daha az kullanılması 

(45)  ve doğal gülümsemenin de tekrarlanabilirliğinin (51)  yüksek olması sebepleriyle 

tedavi planlamaları ve araĢtırmalar doğal gülümsemeye göre yapılmalıdır. 

5 aylık bebeklerde yapılan bir çalıĢmada bebeklerin yanına anneleri geldiğinde bebekler 

orbicularis oculi kasının kasılmasıyla karakterize doğal olarak gülümserken; yanlarına 

yabancı biri geldiğinde orbicularis oculi kasının görev almadığı poz gülümsemesi 

Ģeklinde gülümsemiĢlerdir (28). 

Literatürdeki pek çok çalıĢmaya göre bebekler doğumdan itibaren doğal olarak 

gülümseyebilirken poz gülümsemesini genellikle neonatal yaĢamın 2. ayından itibaren 

gerçekleĢtirebilirler (177). Bu durumun sebebi poz ve doğal gülümsemelerin beynin 

farklı merkezlerinden ve farklı sinir iletimi yollarından uyarılmasıdır.  

Nöropsikoloji alanında yapılan çalıĢmalara (178) göre poz gülümsemesi kontralateral 

olarak genellikle beynin motor korteksinde yer alan kortikal yapılar tarafından kontrol 

edilirken, doğal gülümseme ağırlıklı olarak beynin subkortikal bölgesindeki limbik 

sisteme ait yapılarca (singulat girus, talamus ve globus pallidus gibi bazal ganglion 

yapıları)  kontrol edilir. Beynin sol hemisferindeki motor kortekste felç oluĢan 

hastaların fotoğraflarını çekerken kameraya gülümsemesi söylendiğinde hastaların sağ 

taraflarındaki dudak komissürleri yukarı ve yanlara doğru hareket ederken sol kısmı 

ifadesiz kalmakta ve asimetrik bir gülümseme oluĢmaktadır. Ancak aynı kiĢi komik bir 

espriye gülerken her iki taraftaki komissuralar da zigomatik kaslar tarafından yukarı ve 

yanlara çekilebilmekte ve sağlıklı günlerindeki gibi normal bir gülümseme 

oluĢmaktadır. Tersi olarak da Parkinson gibi limbik sistemi hedef alan bir hastalığın 

varlığında hastaların kameralara gülümsemesi istendiğinde normal gülümsemelerini 
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gerçekleĢtirebilirken espri yapıldığında Parkinson hastalığının karakteristik 

özelliklerinden biri olan, ifadesiz ve donuklaĢmıĢ yüzü ifade eden ―maske yüz‖ 

görünümü oluĢmaktadır. 

Nöropsikoloji kaynaklarına göre ayrıca poz gülümsemesi motor korteksten yüz 

kaslarına olan sinir iletiminde piramidal yolu kullanırken, doğal gülümseme 

ekstrapiramidal yolu kullanmaktadır (178). 

 

ġekil 2.3. Poz ve doğal gülümsemeler esnasında yüzde çalıĢan kaslar 

 

Chicago Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümünde doçent doktor olarak görev yapan 

Dr.David Song‘a göre doğal bir gülümseme esnasında yüzde 12 adet kas çalıĢmaktadır 

(ġekil 2.3.). Bu kaslar sağ ve sol zigomatik majör kasları, sağ ve sol zigomatik minör 

kasları, sağ ve sol levator labi süperior kasları, sağ ve sol levator anguli oris kasları, sağ 

ve sol risorius kasları, sağ ve sol orbicularis oculi kasları olmak üzere 12 adettirler. 

Doğal gülümsemedeki bu 12 adet kastan sağ ve sol orbicularis oculi kasları çıkarılınca 

geriye kalan 10 adet kas poz gülümsemesinde de görev almaktadır (179).  
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Bu iki gülümsemenin gülümseme estetiği açısından önemi; estetik alandaki bukkal 

koridor, diĢler ve diĢetleri gibi elemanların görünüm miktarları gülümseme tipleri 

arasında farklılık gösterebilmektedir. Diğer bir deyiĢle poz gülümsemesine göre ideal 

olarak tedavisi tamamlanan bir hastanın sosyal çevresinde yapılan bir espriye diĢeti 

gülümsemesi ile gülmesi ve bu estetik olmayan gülümseme sebebiyle kiĢinin tekrar 

tedavi olmak istemesine sebep olabilir. Tedavi sonrası bu gibi can sıkıcı durumlarla 

karĢılaĢmamak için ortodontik tedaviler her iki gülümseme Ģeklini de içine alacak 

Ģekilde planlanmalıdır. 

2.5.3. Gülümseme Tarzları 

Gülümseme esnasında hangi kasların görev aldığını araĢtıran bir diğer araĢtırmacı da 

yine bir plastik cerrah olan Leonard R. Rubin olmuĢtur. 1974 yılında yaptığı 

çalıĢmasında Rubin fasiyal paralizli hastaların gülümsemeleri yeniden nasıl 

oluĢturulmalıdır sorusuna cevap aramak için; kadavralar ve insanlar üzerinde 

gülümsemede çalıĢan kasları ve bu kasların çalıĢma mekaniğini inceleyen anatomik 

çalıĢmalar yapmıĢtır (108). 

 
 

ġekil 2.4. 3 farklı gülümseme tarzına sahip kadın hastanın doğal gülümsemeleri;  

a) Komissür gülümseme b) Küspid gülümseme c) Kompleks gülümseme 
 

Bu çalıĢmaların sonucunda yumuĢak dokularda, kaslarda ve sert dokulardaki anatomik 

varyasyonların gülümsemelere etki ettiğini bulmuĢtur. Bu bilgiler ıĢığında komissür, 

küspid ve kompleks olmak üzere 3 tip gülümseme tarzı bulmuĢtur (ġekil 2.4.). 

Gülümseme tarzlarının ayrımında; gülümseme tiplerindeki gibi duygusal farklılık, sinir 

yolu iletimi farklılıkları yoktur. Sadece bireylerdeki anatomik varyasyonlardan 

kaynaklanan, bir farlılık mevcuttur (180). 

2.5.3.1. Komissür Gülümsemesi 

Komissür gülümseme, bazı kaynaklarca ―Mona Lisa gülümsemesi‖ olarak da 

adlandırılır (181). Rubin‘e (108) göre yaklaĢık olarak %67‘lik oranla toplumda en fazla 
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görülen gülümseme tarzıdır. Bu gülümseme tarzında etkin olan kas zigomatik majör 

kasıdır. Karakteristik görünümü; dudak komissürleri zigomatik kasın yüzdeki oblik 

yerleĢiminden dolayı belirgin olarak yanlara ve yukarı doğru hareket eder. KarĢıdan dik 

olarak bakıldığında genellikle belirgin, konveks bir üst dudak kurvatürü görünümü 

oluĢur (182). 

2.5.3.2. Küspid Gülümseme 

Küspid gülümsemede belirgin kas, üst dudağı yukarıya çeken levator labi süperior 

kasıdır. YaklaĢık %31‘lik oranla toplumda en fazla görülen ikinci gülümseme tarzıdır 

(108). Levator labi süperior kasının bu tarz gülümsemede güçlü çalıĢması neticesinde 

üst dudak yekpare bir Ģekilde aynen sürgülü bir pencere gibi yukarı kalkar bu durum ön 

ve arka grup diĢlerin ve diĢetlerinin gülümsemede eĢit Ģekilde görülmelerini sağlar. 

Küspid gülümsemede düz veya ters üst dudak kurvatürü daha sık görülür. 

2.5.3.3. Kompleks Gülümseme 

Kompleks gülümseme tipinde küspid gülümseme gibi üst dudağı çeken levator labi 

süperior etkinliği fazladır bu sebeple üst dudak aynen küspid gülümseme gibi ön ve arka 

grup diĢleri gösterecek Ģekilde yukarı kalkar. Küspid gülümsemeye ek olarak alt dudağı 

çeken kaslar da fazla çalıĢtığı için alt diĢlerin de büyük bölümü gülümsemede görülür. 

Bu nedenle kompleks gülümseme, halk arasında ―32 diĢ gülümsemesi‖ olarak da 

adlandırılır (147). Machado (141) kompleks gülümsemeyi doğal gülümseme olarak 

kabul etmiĢtir. Bu yanlıĢ bir ifadedir ve kavram kargaĢasına neden olmaktadır gerçekte 

(ġekil 2.6.)‘da da belirtildiği gibi bir kimse komissür, küspid veya kompleks 

gülümsemeye sahip olup aynı zamanda da poz veya doğal olarak gülümseyebilir. 

2.5.4. Gülümsemenin Anatomik Evreleri 

Peck ve Peck (46) Rubin‘in  (180) 1989 yılında kadavralar üzerinde yaptığı çalıĢmadan 

yola çıkarak gülümsemeleri I. evre ve II. evre olarak ikiye ayırmıĢtır. Ackerman ve ark. 

(34) da I. evre gülümsemeyi poz gülümsemesi, II. evre gülümsemeyi de doğal 

gülümseme olarak değerlendirmiĢlerdir (125). 

Gülümsemenin I. evresinde nazolabial kıvrımdan üst dudağa uzanan kasların 

kasılmasıyla, üst dudak nazolabial katlantıya doğru yukarı yönde çekilir. Bu kasların 
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medialindeki dallarının kasılması üst keser diĢleri, yanlardaki dallarının kasılması ise 

posterior bölgedeki diĢleri açığa çıkarır. Dudağın yukarı doğru çekilmesi yanaktaki yağ 

dokusunu sıkıĢtırması sebebiyle nazolabial kıvrıma ulaĢınca bir dirençle karĢılaĢır ve 

durur. 

Bu evreden sonra gülümsemenin daha da büyümesi II. evreye geçilmesine bağlıdır. II. 

evrede levator labi süperior, zigomatik majör ve buksinatör kasının üst liflerinin 

oluĢturduğu 3 kas grubunun kasılması sonucu dudaklar nazolabial kıvrım engelini 

aĢabilir ve daha büyük bir gülümseme oluĢur. Ayrıca Rubin‘e göre genellikle 

maksimuma eriĢen gülümsemelere gözlerin kısılmasının eĢlik etmesinin sebebi; 

gözlerin etrafındaki orbicularis oculi kasının da dudakların nazolabial kıvrımdaki 

direnci aĢmasına yardım etmesidir.  

2.5.5. Gülümsemenin Fazları 

Gülümsemenin evrelerine ek olarak gülümseme ayrıca belirli fazları takip ederek 

gerçekleĢir ve sona erer (45). Gülümseme toplam 3 fazdan oluĢmaktadır. 

Birinci faza baĢlangıç veya yükselme fazı adı verilir. Bu fazda istirahat konumuna göre 

ağız geniĢliği artar, üst dudak uzunluğu kısalır, dudak köĢelerinde bireysel farklılıklar 

olabileceği gibi genel olarak yukarı ve yanlara doğru kıvrılırlar. Bununla birlikte en kısa 

süreli olan birinci faz, poz gülümsemesinde genellikle 0.5 saniyeden (81) daha kısa 

sürmektedir. Doğal gülümseme ise bu sınır 0.75 saniyeye kadar çıkabilmektedir (183). 

Ġkinci faz ise gülümsemenin devam ettiği fazdır. Destek fazı olarak adlandırılmıĢtır. Bu 

fazın uzunluğu uyaranın devamlılığına veya kiĢinin isteğine göre değiĢmektedir. 

Üçüncü ve son faz gülümsemenin tamamlanıp istirahat konumuna geri dönülen fazdır. 

Gerileme veya sonlanma fazı adı verilir. Genellikle baĢlangıç fazından uzun sürer ve 

ikinci fazda olduğu gibi bu fazın süresi de bir uyarana veya kiĢinin iradesine bağlı 

olduğu için ölçülmesi mümkün değildir. Bu sebeple gülümseme döngüsünde 

tekrarlanabilirlik açısından önemli olan tek faz, baĢlangıç fazıdır. BaĢlangıç fazı son 

derece kısa olmasına rağmen, kiĢinin iradesinden etkilenebilen diğer fazlardan farklı 

olarak bir baĢlangıç uyaranına bağlı oluĢmaktadır (81). 
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2.5.6. Gülümseme Tiplerinin Ayırıcı Tanısı 

Sağlıklı eriĢkin bir birey sadece karĢısındaki kiĢinin yüzüne bakarak poz ve doğal 

gülümsemeleri yeterli derecede ayırt edebilmektedir (184). Ayrıca son yapılan 

çalıĢmalara göre eriĢkinler poz ve doğal gülümsemeyi çocuklara göre daha rahat ayırt 

edebilirken, çocuklar bu ayrımı yapabilmeye 5-6 yaĢlarında baĢlarlar (145, 185-188). 

Hall‘ın (189) farklı cinsiyetlerin poz ve doğal gülümsemeleri ayırt edilebilme baĢarısını 

inceleyen çalıĢmasına göre kadınlar bu konuda daha baĢarılıdırlar. 

Literatürde poz ve doğal gülümsemelerin ayırt edilmesinde fasiyal elektromyografi 

(EMG) kullanımına dayalı pek çok çalıĢma mevcuttur (190, 191). EMG göz ile 

görülemeyecek kadar hafif olan kas aktivitelerini tespit edebilir ve kayıt yapabilir. Bu 

nedenlerle araĢtırmalarda gönüllülere ve araĢtırmacılara daha rahat çalıĢabilme imkanı 

sunar (192).  EMG çalıĢmalarına göre doğal gülümsemedeki zigomatik majör kasının 

aktivasyonu daha fazla bulunmuĢtur (193-195). 

Literatürdeki birçok çalıĢmaya göre poz ve doğal gülümsemeler, fazlarının süre 

farklılıklarına göre ve simetrik olup olmadıklarına göre ayırt edilebilmektedirler. 

Zamanlama ve simetriyi inceleyen çalıĢmalar genellikle daha hassas veri elde 

edilmesine imkan sunduğu için EMG ve özel bilgisayar programlarının verisine dayalı 

yapılmıĢtır buna rağmen sadece gözleme dayalı veya gözlemle teknolojinin 

kombinasyonuna dayalı çalıĢmalar da mevcuttur. 

Literatürde poz ve doğal gülümsemeyi ayırt etmek için elektroensefalogram (EGG) 

kullanımına bağlı çalıĢmalar da mevcuttur (173). 

2.5.6.1. Duchenne Marker (Duchenne ĠĢareti) 

Orbicularis oculi kası aynı zamanda yanak kaldıran kas olarak da bilinir (196). 

Orbicularis oculi pars lateralis kasının kasılarak yanakları yukarı çekmesi sonucu 

gözlerin dıĢ yanlarında kazayağı adı verilen kırıĢıklıklar oluĢur, gözler kısılır ve kaĢların 

dıĢ kenarları hafifçe aĢağı doğru çekilir. Gözlerin etrafındaki bu kırıĢıklıklara Duchenne 

Marker veya Duchenne iĢareti adı verilir. Gülümseme esnasında Duchenne iĢaretinin 

varlığı birçok çalıĢmaya göre gülümsemenin doğal olduğunu gösterir (145, 197-199). 
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Bu durum dilimizde de kendisine yer bulmuĢtur; çok mutlu birisi için ―gözlerinin içi 

gülmek‖ ve bir kiĢinin samimi olup olmadığının gözlerden anlaĢılması anlamında da  

―gözler kalbin aynasıdır‖ deyimleri kullanılmaktadır. 

Fakat son zamanda yapılan bazı çalıĢmalara göre komik bir uyaran olmadan yani sahte 

veya poz gülümsemelerde de Duchenne iĢareti bulunabilmektedir (200). Bu nedenle poz 

ve doğal gülümsemenin daha kesin ayırımı yapılabilmesi için gülümsemenin dinamik 

özelliklerini inceleyen çalıĢmalar daha önemli hale gelmiĢtir (201). 

2.5.6.1.1. Fasiyal Aksiyon Kod Sistemi (FACS) 

1978 yılında Ekman ve Friesen (202, 203) eriĢkinlere ait yüzlerde oluĢan mimikleri 

görsel olarak tanımlayabilmek için Yüz Aksiyon Kod Sistemi‘ni (FACS) 

geliĢtirmiĢlerdir. 2006 yılında Oster ve ark. (204) FACS‘ı bebekler ve küçük çocuklara 

uyarlayıp BabyFACS‘ı geliĢtirmiĢlerdir. Günümüzde yüzde oluĢan mimikleri 

tanımlamak için FACS ve BabyFACS altın standart haline gelmiĢtir (205). 

FACS‘ta yüzdeki mimikleri oluĢturan her kas grubuna bir kod verilmiĢtir ve bu kodlar 

aksiyon ünitesinin kısaltması olan ―AU‖ ile baĢlamaktadır. Sistem aksiyon ünitelerini 

kullanarak 46 farklı surat ifadesini tanımlayabilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Örnek olarak 

AU6 (yanak kaldırıcı) orbicularis oculi kasının kodudur. AU12 (komissür çekici) ise 

zigomatik majör kasının kodudur. Poz gülümsemesini tanımlamak için sadece AU12 

varlığı yeterliyken, doğal gülümseme AU6 ve AU12 mevcudiyeti ile ifade edilir (196). 

Diğer bir deyiĢle Duchenne iĢareti FACS‘ta AU6‘ya karĢılık gelmektedir. 

Her ne kadar AU6 literatüre göre doğal gülümsemenin belirleyicisi olsa da Ekman ve 

Friesen‘e (42) göre popülasyonun %10‘u AU6‘yı istemli olarak kontrol 

edebilmektedirler. Hatta son yapılan çalıĢmalara (206-208)  göre bu oran %60 olarak 

bulunmuĢtur. 

2.5.6.2. Zamanlama 

Schmidt ve ark.‘na (209) göre doğal gülümsemenin baĢlangıç evresi poz 

gülümsemesinin baĢlangıç evresine göre daha uzun sürer diğer bir deyiĢle daha yavaĢtır. 

Krumhuber ve Kappas 2005 yılında yaptıkları çalıĢmada bilgisayarda baĢlangıç fazı 

hızlandırılan gülümsemelerin gönüllüler tarafından değerlendirilmesi sonucu 
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doğallıklarının azaldığını belirtmiĢlerdir (210).  Cohn ve Schmidt‘e (211) göre poz 

gülümsemelerinin baĢlangıç fazı daha hızlıdır ve gülümseme yüzün bir tarafında 

öbüründen daha önce baĢlar.  

Hess ve Kleck‘in (212) çalıĢmasına göre doğal gülümsemelerin sonlanma fazları poz 

gülümsemelerininkine göre daha uzun sürer. Frank ve ark.‘na (145) göre doğal 

gülümsemelerin baĢlangıç ve sonlanma fazları poz gülümsemelerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı Ģekilde daha yavaĢtır. Bugental‘ın (213) çalıĢmasına göre daha hızlı veya 

daha kısa süreli sonlanma fazına sahip gülümsemeler gözlemciler tarafından daha sahte 

bulunmuĢtur. 

Gülümsemenin toplam ne kadar süreceği bir uyarana bağlı olarak değiĢkenlik gösterdiği 

için (45) gülümsemenin genel süresine göre değerlendirme yapmak pek sağlıklı bir 

metot değildir. Buna rağmen literatürde Hess ve Kleck‘in (212) çalıĢmasına benzer 

çalıĢmalar mevcuttur. Ġlgili çalıĢmanın sonuçlarına göre doğal gülümsemeler ortalama 

4-6 saniye sürerek, poz gülümsemelere göre daha kısa sürelidirler. Ekman ve Friesen‘e 

göre de doğal gülümseme genellikle 0.5 ila 4 saniye arası sürer (42). Poz gülümsemesi 

kiĢinin iradesine bağlı olduğu için belli bir sonlanma süresi yoktur. 

Sonuç olarak baĢlangıç ve sonlanma fazı daha hızlı veya daha kısa süreli olan 

gülümsemeler daha yapay bulunmuĢtur. Özetle poz gülümsemesi daha hızlı oluĢup, 

daha hızlı sona ermektedir. Büyük ihtimalle bu durumun sebebi; poz gülümsemesinin 

motor korteksten yüz kaslarına olan sinir iletiminde daha hızlı olan piramidal yolu 

kullanmasıdır (209).   

2.5.6.3. Simetri 

Literatürde poz ve doğal gülümsemenin ayırt edilmesinde ayrıca gülümseme simetrisine 

de bakılmaktadır. Ölçümlere dayalı yapılan çalıĢmalara (183, 214) göre doğal 

gülümsemelerdeki dudak komissürlerinin hareketleri daha simetrik bulunmuĢtur. Bu 

bilgilere paralel olarak Brown ve Moore‘un (215) 2002 yılında yaptıkları çalıĢmalarında 

asimetrik ve simetrik gülümseme fotoğraflarını sosyal açıdan gönüllülerin 

değerlendirmesine sunmuĢlardır asimetrik gülümsemeler genel olarak daha az güvenilir 

ve sahte bulunmuĢtur.  
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2.5.7. Gülümseme Estetiğinin Değerlendirilmesi 

Ortodontik tedavideki baĢarı sefalometrik ölçümler, model analizleri gibi çeĢitli objektif 

ölçümler ile değerlendirilebilir. Fakat toplum ve hastalar ortodontik tedavi baĢarısını 

temel olarak tedavi sonunda elde edilen estetik sonuca göre değerlendirirler (35). 

Toplumun ve hastaların estetik beklentilerini nasıl karĢılarız sorusu, bu konuda birçok 

klinik ve deneysel çalıĢmanın yapılmasına sebep olmuĢtur (216). Bu çalıĢmalar 

sonucunda gülümseme estetiğinin değerlendirilebilmesi için bukkal koridor, gülümseme 

indeksi, maksillar keser görünümü, üst dudak çizgisi gibi birçok değerlendirme kriteri 

oluĢturulmuĢtur.  

Klinik ortodontide hasta merkezli tanı ve tedavi planlamasının öneminin artması 

gülümseme değerlendirmesini, tanı ve tedavi planlamasının önemli bir elemanı haline 

getirmiĢtir (217). Gülümsemenin değerlendirilmesi yüz analizinin bir parçasıdır ve 

ortodontistlere hastanın gülümsemesindeki pozitif ve negatif özelikler hakkında bilgiler 

verir (218). Gülümsemenin değerlendirilmesi temel olarak cephe görünümüne göre 

yapılır (19, 34, 39, 147, 182, 219-222). Güzel bir gülümsemenin elde edilmesi farklı 

bileĢenlerin uyumlu bir Ģekilde sıralanmasına bağlıdır (125, 142) ve güzel bir 

gülümsemenin elde edilmesi iyi bir oklüzyon sağlanmasından bağımsızdır (34). 

Amerika‘da, ortodontik tedavi sonuçlarını değerlendirmek için Amerikan Ortodontistler 

Birliği (ABO) temel olarak, radyografik ve dental modellerin analizine bağlı Objektif 

Derecelendirme Sistemini (ODS) hazırlamıĢlardır. ODS klinik pratik için harika bir 

değerlendirme yöntemi gibi görünse de Schabel ve ark.‘nın (223) çalıĢmasında 48 

ortodontik tedavi görmüĢ hastanın kayıtları 25 tecrübeli ortodontist tarafından estetik 

açıdan değerlendirilmiĢ ve aynı kayıtlar ABO‘da yönetici konumunda bulunan bir 

ortodontist tarafından ODS‘ye göre puanlandırılmıĢtır. Elde edilen veriler 

karĢılaĢtırıldığında ODS ile gülümseme estetiği arasındaki iliĢki oldukça zayıf 

bulunmuĢtur.  

Gülümsemenin değerlendirilmesinin sadece gülümsemedeki hangi elemanların 

düzeltilmesi veya iyileĢtirilmesi gerektiğini belirtmesi yeterli değildir, aynı zamanda 

tedavi sürecinde korunmasına çaba gösterilecek olumlu elemanların da belirlenmesi 

gerekir (12). Ayrıca tedavi planlaması tamamlandıktan sonra bu planlamanın 

görselleĢtirilmiĢ hali hastalara da gösterilerek, hastaların temel Ģikayetlerine 
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odaklanılmalıdır. Bu sebeplerle gülümseme özelliklerini bilmek gülümsemede nelerin 

hatalı ve/veya eksik olduğunu ve nelerin normal olduğunu anlamamızı ve gülümseme 

estetiği değerlendirmemizi daha doğru ve etkili yapabilmemizi sağlar. Gülümseme 

estetiğinin değerlendirilmesinde farklı parametrelere bakılarak incelemeler yapılmıĢtır. 

Gülümseme estetiğinin değerlendirilmesinde öne çıkan incelemeler: 

2.5.7.1. Gülümseme Ġndeksi 

Gülümseme indeksi (ġekil 2.5.) Ackerman ve Ackerman (34, 147) tarafından 

geliĢtirilmiĢ ve gülümseme alanı hakkında bilgi veren bir gülümseme değerlendirme 

kriteridir. Ġnterpupiller düzleme paralel olarak sağ ve sol komissürler arası mesafe olan 

gülümseme geniĢliğinin, üst dudak tüberkülünün en alt noktası ile alt dudağın üstteki 

yayının en alt noktası arasındaki mesafe olan gülümseme yüksekliğine bölünmesi ile 

elde edilir. 

 

ġekil 2.5. Gülümseme indeksi (a/b) 
 

Gülümseme indeksi; farklı hastaların veya aynı hastanın faklı zamanlardaki 

gülümsemelerini karĢılaĢtırmak için tasarlanmıĢtır. Literatürde gülümseme indeksinin 

yaĢlanma ile değiĢimini inceleyen çalıĢmalarda ortak olarak yaĢ ilerledikçe gülümseme 

indeksinin değerinin arttığı bulunmuĢtur (224, 225).  

2.5.7.2. Bukkal Koridor ve Posterior Koridor 

Bukkal koridorlar; literatürde hakkında en fazla çalıĢma yapılan, birçok farklı Ģekilde 

ölçülen ve idealinin ne olduğu en tartıĢmalı olan gülümseme değerlendirme kriteridir. 
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Bukkal koridor terimi ―negatif boĢluk‖ olarak da adlandırılır. Ġlk olarak 1950‘li yılların 

sonunda protez uzmanları olan Frush ve Fisher (226) tarafından diĢ hekimliği 

literatürüne eklenmiĢtir. Frush ve Fisher tarafından gülümseme esnasında posterior 

diĢler ile dudak komissürleri arasında kalan karanlık alanlar olarak tanımlanmıĢtır (ġekil 

2.6.).  

 

ġekil 2.6. a) Posterior koridor b) Bukkal koridor 

Her ne kadar protez uzmanları bukkal koridorları bu Ģekilde tanımlamıĢ olsalar da 

Hulsey (19) ve Roden-Johnson ve ark. (150) yaptıkları çalıĢmalarda bukkal koridorları; 

gülümseme esnasında maksillar kaninlerin distal yüzeyleri ile dudak komissürleri 

arasında kalan alan olarak değerlendirmiĢ ve bu hesaplamaya göre bukkal koridor 

miktarının gülümseme estetiğine etkisinin olmadığını bulmuĢlardır. Moore ve ark. 

(159), Sarver ve ark. (125) ve Ioi ve ark. (152) gibi diğer çoğu araĢtırmacı ise bukkal 

koridorları gülümseme esnasında görülebilen en posteriordaki diĢlere göre 

değerlendirmiĢlerdir. Bu karıĢıklığı gidermek için McNamara ve ark. (227) gülümseme 

esnasında maksillar kaninlerin distal yüzeyleri ile komissürler arasında kalan alanı 

bukkal koridor, gülümseme esnasında görülebilen en gerideki maksillar diĢlerle 

komissürler arasında kalan alanı da posterior koridor olarak tanımlamıĢlardır. Ayrıca 

posterior ve bukkal koridorları miktar ve oran olarak ayrı ayrı değerlendirmiĢlerdir. Sağ 

dudak komissürü ile sağ maksillar kaninin distal yüzeyi arasında kalan kısmı sağ bukkal 

koridor miktarı, sol dudak komissürü ile maksillar sol kaninin distal yüzeyi arasında 

kalan kısmı sol bukkal koridor miktarı olarak tanımlamıĢlardır. Bukkal koridor oranını 

ise maksillar interkanin mesafenin gülümseme geniĢliğine oranı olarak tanımlamıĢlardır. 
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Posterior koridor miktarları da bukkal koridor miktarlarına benzer olarak sağ ve sol 

dudak komissürleri ile gülümseme esnasında görülebilen en posteriordaki maksillar sağ 

ve sol diĢler arası kısımlar olarak tanımlanırken, posterior koridor oranı gülümseme 

esnasında görülebilen maksillar dentisyon geniĢliğinin gülümseme geniĢliğine oranı 

olarak tanımlamıĢlardır. Diğer bir ifadeyle posterior koridor miktarları gülümsemedeki 

karanlıkta kalan kısımları mm cinsinden ifade ederken, posterior koridor oranı miktar 

hesaplamalarının tersi olarak gülümseme alanı içerisinde aydınlıkta kalan alanların 

gülümseme geniĢliğine oranını ifade etmektedir.    

Posterior koridorlar; ark formundan, gülümseme geniĢliği miktarından, posterior 

diĢlerin inklinasyonlarından, hızlı üst çene geniĢletmesinden (RME), molar 

rotasyonlarından ve maksillanın antero-posterior konumundan etkilenirler (32, 228). 

Fakat yapılan çalıĢmalara göre 4 premolar çekimli tedavilerle çekimsiz tedaviler 

arasında posterior koridorların oranı (229) bakımından ve estetik (35) açıdan bir fark 

bulunamamıĢtır. 

Antero-posterior olarak daha geride olan bölgelere ıĢık nüfuz edemezse bu bölgeler 

karanlıkta kalabileceği için posterior koridor miktarı aydınlatma koĢullarına bağlı olarak 

değiĢkenlik gösterebilir ve bu nedenle fotoğraf çekimi esnasında ıĢığın standardizasyona 

dikkat edilmelidir (147). 

Posterior koridorları diĢ hekimliği literatürüne kazandıran dönemin protez uzmanlarının 

amacı hareketli protezlerdeki diĢ diziminin daha doğal gösterilmesiydi. Posterior 

koridorların gülümsemeye doğallık ve derinlik katacağına inanmıĢlardır ve yaklaĢık 50 

yıl önce posterior koridorları tanımlarken, posterior koridorların büyüklüğünün ve 

Ģeklinin önemsiz olduğunu ve daha doğal bir gülümseme için sadece posterior 

koridorların gülümsemede bulunmasının yeterli olduğundan bahsetmiĢlerdir (159). 

Fakat günümüzde sağlık imkanlarının artmasıyla yaĢlanma ile birlikte görülen diĢsizlik 

azaldığı için artık geniĢ gülümsemeler ―protez gülümsemesi‖ ile 

iliĢkilendirilmemektedir. Hatta Dunn ve ark. (230) gülümseme esnasında görülen diĢ 

sayısının arttırılmasının gülümsemenin daha estetik olarak algılanmasına sebep 

olacağını bulmuĢlardır. Günümüze kadar yapılan literatürdeki çalıĢmaların sonuçları 

çeĢitlilik gösterse de genel olarak bukkal koridorların estetiğe anlamlı bir katkısı 
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bulunmazken (19, 227) minimal posterior koridorlarınsa en estetik olduğu bulunmuĢtur 

(148, 154, 156, 159). 

2.5.7.3. Dudaklar 

DiĢlerin, diĢetinin ve bukkal koridorların ne kadar kısmının görüneceğinin yani estetik 

alandaki değiĢkenlerin kontrolü dudaklardadır (133). Diğer bir ifade ile gülümseme 

esnasında dudaklar ne kadar çok kaslar tarafından çekilirse o kadar çok diĢ ve diĢeti 

görünümü oluĢur ve bu gülümseme elemanlarının gülümseme estetiğindeki rolleri daha 

da kritik hale gelir (51).  Dudaklar her ne kadar estetik alandaki değiĢkenlerin hemen 

hemen hepsini etkilese de bu baĢlık altında anatomik olarak dudakla doğrudan iliĢkili 

olan birkaç değiĢkenden bahsedilecektir. 

2.5.7.3.1. Üst Dudak Kurvatürü 

Üst dudak kurvatürü değerlendirmesi cephe gülümseme fotoğraflarıyla yapılır. Hulsey 

(19) üst dudak tüberkülünün en alt noktasını ‖CLow‖ noktası olarak tanımlamıĢtır ve 

üst dudak kurvatürünü; interpupiller düzleme paralel olarak dudak komissürlerinden 

geçen hayali çizgiye göre CLow noktasının konumu olarak tanımlamıĢtır. Bu hayali 

çizgiye göre CLow noktası daha insizalde konumlanmıĢsa pozitif üst dudak kurvatürü, 

aynı hat üzerinde konumlanmıĢsa düz üst dudak kurvatürü, daha gingivalde 

konumlanmıĢsa negatif üst dudak kurvatürü olarak adlandırılır (ġekil 2.7.).  

 

ġekil 2.7. Clow noktası ve pozitif üst dudak kurvatürü 
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Hulsey gülümseme kurvatürü veya üst dudak kurvatürünü tanımladıktan sonra estetik 

açıdan da değerlendirmiĢtir. Her üç tipteki gülümseme kurvatürlerine sahip gülümseme 

fotoğraflarını, farklı meslek gruplarından 10 erkek ve 10 kadın gönüllüye estetik açıdan 

puanlatmıĢ ve negatif gülümseme kurvatürlerinin diğer tiplere göre daha az estetik 

olduğunu bulmuĢtur. 

Dong ve ark.‘nın (165) beyaz ırktaki araĢtırmalarına göre, pozitif ve düz üst dudak 

kurvatürleri daha estetik bulunmuĢtur ve popülasyonda %45 oranla düz, %43 oranla 

negatif, %12 oranla pozitif üst dudak kurvatürü görülmektedir. 

Üst dudak kurvatürü temel olarak kiĢinin kas anatomisiyle doğrudan iliĢkilidir ve 

ortodontik tedaviyle değiĢtirilemez fakat bimaksillar dentoalveolar protrüzyon gibi 

dentoiskeletsel morfolojiye de bağlı olduğu durumlar da olabilir (28). 

2.5.7.3.2. Dudak Kalınlığı 

Üst dudak kalınlığı hem sefalometrik analizle hem de fotoğraf analiziyle 

ölçülebilmektedir. Ayrıca fotoğraf analizlerinde üst dudak kalınlığı hem cepheden 

vertikal olarak hem de profilden sagittal olarak değerlendirilebilmektedir. ÇalıĢmamız 

cephe fotoğraflarına dayalı olduğundan daha çok cephe analizine göre olan dudak 

kalınlıklarından bahsedilecektir. 

Dudak kalınlıkları (225) veya vertikal dudak kalınlıkları (227), vermilyon yüksekliği 

olarak da tanımlanabilir (28, 227). Diğer bir ifadeyle üst dudak için Labialis süperior 

(Ls) ile Stomion superius (Sts)  arası mesefe, alt dudak için labialis inferior (Li) ile 

stomion inferius (Sti)  arası mesafedir (ġekil 2.8.a.b.). Farkas ve ark.‘nın (231) 

Amerikan popülasyonu üzerinde yaptıkları çalıĢmalarına göre vertikal üst dudak 

kalınlığının ortalama 8-9 ± 1 mm olduğu ve vertikal alt dudak kalınlığının ortalama 10 ± 

2 mm olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca kadınların vertikal dudak kalınlıkları genel olarak 

erkeklerden daha fazla bulunmuĢtur. 

Dudak kalınlıkları cinsiyete, yaĢa ve ırka göre büyük değiĢkenlik gösterebilmektedir. 

Bu sebeple ideal vertikal dudak kalınlıkları için; üst dudak vertikal kalınlığının, alt 

dudak vertikal kalınlığına oranı istirahat hali için 3:4 olmalıdır.    
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ġekil 2.8. a) Vertikal üst dudak kalınlığı b) Vertikal Alt dudak kalınlığı 

c) Üst dudak Uzunluğu d) Alt dudak uzunluğu 
 

Vertikal üst dudak kalınlığı maksillar santral keserlerin konumundan etkilenmektedir. 

Maksillar santral keserler daha önde konumlandıkça üst dudak daha dolgunlaĢır.  

Gülümseme değiĢkenlerinin gülümseme estetiğine etkisini araĢtıran McNamara ve 

ark.‘nın (227) çalıĢmasına göre üst dudak kalınlığı ortodontistler ve meslek dıĢı bireyler 

için estetiği etkileyen önemli bir değiĢken olarak bulunmuĢ, alt dudak kalınlığı ise 

sadece meslek dıĢı bireyler tarafından estetiği etkileyen bir değiĢken olarak 

değerlendirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada daha dolgun dudakların daha estetik olduğu ve 

vertikal dudak kalınlığının gülümseme estetiğindeki en etkili değiĢken olduğu 

bulunmuĢtur. 

Her ne kadar dudakların dolgunluğu tam olarak ortodontistlerin kontrolünde olmasa da 

tedavi planlamalarında maksillar keserlerin konumu ve dudak kalınlığı iliĢkisi de 

değerlendirilmeye değer bir değiĢkendir. 

2.5.7.3.3. Dudak Uzunluğu  

Literatüre göre istirahat veya fonksiyon halindeki üst dudak uzunluğu Sn ile Sts 

arasındaki mesafe olarak ölçülür. (ġekil 2.8.c). Üst dudak uzunluğu yaĢa, cinsiyete ve 
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ırka göre değiĢkenlik göstereceği için 10 ila 36 milimetre (mm) arasında değiĢmektedir. 

Ġstirahat halindeki ortalaması ise 20-22 mm arasındadır. Beyaz ırk normları erkekler için 

22 ± 2 mm‘dir, kadınlar için 20 ± 2 mm‘dir (232). 

Literatüre göre alt dudak uzunlu Sti ile yumuĢak doku menton (Me‘) arası mesafe olarak 

ölçülür (ġekil 2.8.d). Bhatia ve Leighton‘un (233) Ġngiliz popülasyonu üzerinde 

yaptıkları çalıĢmalarına göre istirahat halindeki ortalama değerleri erkekler için 47 ± 3 

mm, kadınlar için 44 ± 3 mm‘dir. Farkas ve ark.‘nın (231) Amerikan popülasyonunda 

yaptıkları çalıĢmaya göre erkekler için 51 ± 4 mm, kadınlar için 43 ± 3 mm olduğu 

bulunmuĢtur. 

ÇeĢitli araĢtırmacılar (12, 166) tarafından son zamanlarda dördüncü boyut olarak 

değerlendirilen zamanın dudak uzunluklarına da etkisi vardır. YaĢlanmayla beraber yüz 

kaslarının tonusunda kayıp meydana gelir, üst dudağın elastikiyeti azalır ve üst dudağın 

uzaması sonucu maksillar keser görünümü giderek azalır. Ayrıca güneĢ ıĢığına fazla 

maruz kalmak ve sigara kullanmak da yaĢlanmanın dudaklarda oluĢturduğu sonuçlara 

benzer etkiler oluĢturabilir (28). Formby ve ark.‘nın (234) çalıĢmalarına göre 18 

yaĢından 48 yaĢına kadar olan zaman içerisinde üst dudak ortalama olarak 0.83 mm 

uzamıĢtır. 

2.5.7.4. Keser Görünümü 

Gülümseme estetiğinde üst çene ön bölgede yer alan diĢlere daha fazla önem verilir. 

Bazı yazarlara göre maksillar birinci premolarlar arası, bazı yazarlara göreyse maksillar 

kaninler arası bölgeye ―estetik alan‖ adı verilir. Estetik alanda maksillar santral keseler 

büyük öneme sahiptir bu duruma da ―santral keserlerin hakimiyeti‖ denir. Kısacası 

santral keserler estetik alanın temel elemanlarıdır, estetik gülümseme tasarımına bu 

diĢlerden baĢlanır ve bu diĢlerin ön plana çıkarılmasına dikkat edilir (235-237).    

Literatürde keser görünümünün estetik ile iliĢkisini araĢtıran çalıĢmalar, istirahat keser 

görünümünün protetik tedavide önemli bir yeri olduğundan genel olarak 

prostodontistlerce ve dudağın statik yani istirahat durumuna göre yapılmıĢtır (127, 238). 

Ġstirahat keser görünümü her ne kadar yaĢ, cinsiyet ve ırk gibi faktörlerden etkilense de 

genel olarak istirahat keser görünümünün ideali 2 ila 4 mm arasındadır.  
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Ġdeal maksillar santral keser uzunluğu 9.5 ile 10.2 mm, ideal maksillar lateral keser 

uzunluğu ise 7.8 ile 8.7 mm arasında değiĢmektedir. Ayrıca erkeklerin ortalama 

maksillar santral keser yüksekliği 10.6 mm, kadınlardaki ortalama 9.8 mm‘dir (239). 

Yapılan çalıĢmalara göre ideal olarak maksillar santral keserler, maksillar lateral 

keserlerden 2-3 mm daha geniĢ olmalıdır (127). 

Ġstirahatteki keser görünümünü cinsiyet faktörlerine göre değerlendirirsek; erkeklerde 

maksillar kesiciler ortalama 1.91 mm görünürken, kadınlarda 3.40 mm görünmektedir. 

Yani kadınların istirahat keser görünümü, erkeklerin neredeyse iki katıdır (238).  

Gülme ve konuĢma gibi fonksiyonlar esnasında keser görünümü; iskeletsel yapıdan, üst 

dudak hareketinden ve uzunluğundan, diĢlerin konumundan ve büyüklüğünden 

etkilenir.  

Gülümseme esnasındaki keser görünümünü inceleyen çalıĢmalara göre; gülümseme 

esnasında üst dudak istirahat konumuna göre %80 oranında yukarı çekilir ve ortalama 

10 mm üst keser görünümü oluĢur. Kadınların üst dudakları erkeklere göre %3.5 daha 

fazla miktarda yukarı çekilir (49).    

2.5.7.5. Üst Dudak Çizgisi 

Üst dudak çizgisi gülümseme esnasında üst dudağın maksillar keserleri örtme 

miktarıdır, diğer bir ifadeyle gülümseme sırasında üst dudağın yukarı çekilmesiyle 

görülebilen vertikal diĢ veya diĢeti miktarıdır. Üst dudak çizgisini (34); farklı 

çalıĢmacılar gülümseme çizgisi (46, 49), dudak çizgisi (146) ve gülümseme hattı (226) 

olarak da tanımlamıĢlardır. Ancak her ne kadar araĢtırmacılar tarafından farklı 

isimlendirilse de tüm çalıĢmalarda ölçülen değiĢken aynıdır. 

Literatürde üst dudak çizgisi nitel (240, 241), yarı-nicel (32, 39) ve nicel (168) 

yöntemlerle ölçülmüĢtür. Nitel yöntemde hastalardan fotoğraf almadan diĢeti görünümü 

var ya da yok olarak değerlendirilir. Yarı-nicel ve nicel yöntemlerde ölçüm yapabilmek 

için hastalardan kayıt alınmalıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Tjan ve ark.‘nın 

(39) yöntemi yarı-nicel yönteme iyi bir örnektir. Bu yöntemde gülümsemeler üst dudak 

çizgilerine göre düĢük, orta ve yüksek (ġekil 2.9.) olmak üzere 3‘e ayrılır. DüĢük üst 

dudak çizgisinde, gülümseme esnasında maksillar santral keserlerin anatomik kron 
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boyunun %75‘inden daha azı görülebilmektedir. Orta üst dudak çizgisinde, gülümseme 

esnasında maksillar santral keserlerin anatomik kron boyunun %75‘i ile %100‘ü arası 

görülebilirdir. Yüksek gülümseme hattıysa, gülümseme esnasında maksillar santral 

keserlerin anatomik kron boyunun tamamı ve bir miktar diĢeti görülmektedir. Tjan ve 

ark.‘nın çalıĢmasında çalıĢmaya katılan gönüllülerde %68.9 oranında orta üst dudak 

çizgisi, %20.5 oranında düĢük gülümseme çizgisi ve %10.6 oranında yüksek 

gülümseme çizgisi görülmüĢtür. Nicel çalıĢmalarda ise hasta kayıtları kalibre edilerek 

ölçümler yapılır ve üst dudağın maksillar santral keserleri örttüğü durumlarda örtme 

miktarı kadar değer negatif olarak belirtilir. DiĢetinin görüldüğü durumlarda bu değer 

pozitif olarak belirtilir, üst dudağın servikal hatta konumlandığı durumlarda da bu değer 

0 olarak belirtilir.  

 
 

ġekil 2.9. DiĢeti gülümsemesi 
 

Gülümsemede diĢlerin tamamının ve bir miktar diĢeti görünümünün varlığı genç bir 

görünümle iliĢkilidir. Tersi olarak gülümseme esnasında azalmıĢ maksillar ve artmıĢ 

mandibular keser görünümü kiĢiyi olduğundan daha yaĢlı gösterir (12). Fakat Hulsey‘e 

(19) göre üst dudak çizgisi gülümseme estetiğinde önemli bir etkendir ve ideal olarak 

diĢetlerini göstermeyecek Ģekilde servikal hatta konumlanmalıdır. 

Minimal diĢeti görünümüne sahip bir gülümseme, fazla miktarda diĢeti görünümüne 

sahip gülümsemelerden daha estetik bulunmuĢtur (19, 157, 219). Literatüre göre 

gülümseme esnasında diĢetlerinin görülmesi negatif bir özellik değildir. Hatta yapılan 
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çoğu çalıĢmaya göre gülümseme esnasında 3 mm‘ye kadar diĢeti görünümü kabul 

edilebilirdir (149, 157, 170). 

Rigsbee ve ark.‘na (49) göre ideal bir gülümseme için kadınlardaki üst dudak çizgisi en 

fazla 2 mm olmalıdır. Allen‘e (242) göreyse bu sınır cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 3 

mm olmalıdır.  

Vig ve Brundo‘nun (238) çalıĢmasına göre gülümseme esnasında diĢeti görünümü 

varlığı feminen bir özelliktir ve gülümsemede diĢeti görünümü varlığı 2‘e 1 oranla 

kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmüĢtür. Peck ve ark.‘na (243) göre bu oran 2,5‘a 

1‘dir ve üst dudağın maksimum yukarı kalktığı bir gülümsemede kadınların diĢeti 

görünümü erkeklerden ortalama 1.5 mm daha fazladır. 

Literatürde gülümseme esnasında estetik sınırları aĢacak Ģekilde gözü rahatsız eden 

diĢeti görünümüne ―gummy smile‖ yani diĢeti gülümsemesi denir (ġekil 2.9.). 

Genellikle yapılan çalıĢmaların sonuçları yaĢ ve cinsiyete bağlı olduğu için diĢeti 

gülümsemesi için kesin bir sayı vermek mümkün değildir ama çalıĢmalara genel olarak 

bakıldığında gülümsemede 3 mm‘den fazla diĢeti görünümü diĢeti gülümsemesi olarak 

tanımlanabilir (141, 242, 244). 

DiĢeti gülümsemesi vertikal maksillar uzunluğa, overjete, overbite, normalden kısa 

maksillar keserlere, dudakları çeken kasların hareket miktarına ve kısa üst dudağa 

bağlıdır. Fakat Peck ve ark. (163) istirahatteki üst dudak kısalığı ile diĢeti gülümsemesi 

arasında iliĢki bulamamıĢtır. Diğer bir deyiĢle Peck‘e göre üst dudağın kısa olması diĢeti 

gülümsemesinin etiyolojik nedenlerinden biri değildir. Hatta Singer ve ark. (245) diĢeti 

gülümsemesi olan hastaların üst dudaklarının istirahatteki uzunluğunun diĢeti 

gülümsemesi olmayan hastalardan 1-2 mm daha uzun bulmuĢlardır. Özetle Peck‘in 

(163) çalıĢmalarına göre gülümsemede artmıĢ diĢeti görünümü kısa dudak yerine artmıĢ 

üst dudak hareketine bağlıdır.  

2.5.7.6. Gülümseme Simetrisi 

Gülümseme simetrisi temel olarak gülümseme esnasında dudak komissürlerinin 

birbirleriyle olan uyumlarına göre belirlenir. Ayrıca komissürler arası düzlemin 

interpupiller düzlem ile paralelliğine de bakılır (28). 
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Gülümseme simetrisi temel olarak cephe gülümseme fotoğraflarıyla değerlendirilir. 

Hulsey (19) çalıĢmasında gülümseme simetrisini nicel olarak değerlendiren bir yöntem 

tanıtmıĢtır (ġekil 2.10.). Bu yöntemde sağ cheilion (RCh) noktasından CLow ve alt 

dudağın üst kavsindeki en alt ve en orta noktası olan ―CLab‖ noktalarına çizilen 

doğruların toplam uzunluklarının; sol cheilion (LCh) noktasından CLow ve CLab 

noktalarına çizilen doğruların toplam uzunluklarına bölümü 1‘e ne kadar yakınsa 

gülümseme o kadar simetriktir. 

 

ġekil 2.10. Gülümseme simetrisi hesaplaması; 1) Sağ dudak komissürü ile CLow 

arasındaki mesafe 2) Sağ dudak komissürü ile CLab arasındaki mesafe 3) 

Sol dudak komissürü ile CLow arasındaki mesafe 4) Sol dudak komissürü 

ile CLab arasındaki mesafe, simetrik bir gülümseme için 1+2/3+4 = 1 

olmalıdır 
 

Hulsey‘e (19) göre gülümseme simetrisi estetik açıdan önemli bir faktördür ve asimetrik 

gülümsemeler estetik değildir. 

Gülümsemedeki hafif asimetrilerin varlığı normaldir çünkü insanlarda yüzün sol 

tarafındaki ifadeler daha belirgindir (246, 247). Bu durum beyinin sağ hemisferinin 

duygusal aktivitelerde daha etkili olması ile açıklanmaktadır (248). Burres‘in (249) 

yaptığı cilt hareketliliği ve kas aktivitesinin kombine ölçümlerine göre, insan yüzünün 

sağ ve sol tarafları arasında ortalama% 64'lük bir asimetri mevcuttur. Benson ve 

Laskin‘in (250) çalıĢmasına göre herhangi bir sağlık sorunu olmayan normal 

yetiĢkinlerin, %8.72‘sinin gülümsemeleri asimetriktir. AĢırı gülümseme asimetrisinin 

temel sebebi yüzün bir tarafındaki kas tonusu yetersizliğidir. Tedavisi için hastalara 

myofonksiyonel egzersizler önerilir (244). 
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Asimetrik gülümsemelerde oluĢan oblik interkomissüral çizgi, görsel yanılsama 

oluĢturarak hastalarda maksillar transvers kantın veya iskeletsel bir asimetrinin varlığını 

düĢündürebilir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Bireyler ve ÇalıĢmaya Dahil Edilme Kriterleri 

ÇalıĢmamız, Erciyes Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'na 

ortodontik tedavi olmak amacıyla baĢvuran hastalar ve herhangi bir tedavi talebi 

olmayan gönüllü katılımcılar olmak üzere 100 kadın, 100 erkek toplam 200 birey 

üzerinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmaya katılan 100 erkek gönüllünün yaĢları 14 ile 31 

arasında değiĢmekte ve ortalama olarak 21.68±3.4‘tür. ÇalıĢmaya katılan kadın 

gönüllülerin yaĢları 14 ile 29 arasında değiĢmekte ve ortalama olarak 22.21±2.95‘tir.  

Gönüllülerin çalıĢmaya dahil edilme kriterleri; 

 ÇalıĢmaya katılmaya gönüllü olan, 

 Kronolojik yaĢları 14-35 arasında olan,  

 Beyaz ırka mensup olan gönüllüler çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. 

 

Gönüllülerin çalıĢmadan hariç tutulma kriterleri; 

 Ağzında herhangi bir sabit aparey veya diĢlerinde braket bulunan, 

 Ortognatik veya dudak bölgesi ile ilgili cerrahi operasyon geçirmiĢ olan, 

 ġiddetli periodontal problemi olan, 

 DiĢ eksikliğine bağlı veya mevcut diĢlerinin Ģeklini ve büyüklüğünü etkileyecek 

kadar büyük protezi veya restorasyonu olan, 

 Ġkinci ve üçüncü molarlar diĢler hariç maksillar dentisyonunda eksik diĢi 

bulunan, 

 Gülümseme esnasında belirgin diastemaları olan, 

 DiĢlerinde belirgin morfolojik bozukluklar olan, 

 Özellikle maksillar anterior bölgede Ģiddetli çapraĢıklığı olan, 

 Süpernümere diĢlere sahip olan, 
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 Yüzünde Ģiddetli morfolojik bozukluklar veya yüz felci gibi gülümsemesini 

etkileyecek rahatsızlığı olan, 

 Mental retarde olan gönüllüler çalıĢmaya dahil edilmemiĢlerdir. 

ÇalıĢmamız Erciyes Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda 

tek merkezli olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya baĢlamadan önce yapılacak tüm 

iĢlemler gönüllülere ve gönüllü yakınlarına ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ; Erciyes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Komisyon BaĢkanlığı tarafından onaylanan 

―BilgilendirilmiĢ Gönüllü Onam Formu‖ (Ek-1) tüm gönüllülere ve yakınlarına 

okutularak, doldurulup imzalatılmıĢtır. ÇalıĢma grupları tamamen gönüllü bireylerden 

oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢma Erciyes Üniversitesi Klinik AraĢtırmalar Etik Kurulu‘nun 

08.11.2016 tarihli ve 2016/570 numaralı kararı ile onaylanmıĢtır (Ek-2). 

3.2. Fotoğraf Kayıtlarının Alınması 

ÇalıĢmamıza dahil edilen bireylerin fotoğrafları üç aylık bir süreçte elde edilmiĢtir. 

Bütün fotoğraflar Erciyes Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümüne ait 

olan ve rutin olarak hasta fotoğraf kayıtlarının alındığı fotoğraf stüdyosunda aynı 

araĢtırmacı tarafından (Dt.Ekrem Oral) çekilmiĢtir. 

Klinikte yapılan kısa süreli bir muayene ve bilgi kaydından sonra dahil edilme 

kriterlerini sağlayan gönüllülerden fotoğraf alınması için fotoğraf stüdyosuna 

yönlendirilirken, dahil edilme kriterlerini sağlayamayan veya çalıĢmadan hariç tutulma 

kriterlerinden herhangi birine sahip gönüllülerden fotoğraf alınmamıĢtır.   

Tüm fotoğraflar bir üç ayak üzerinde sabitlenmiĢ 100 mm‘lik macro lense (1:2.8 L 

USM Ultrasonic Image Stabilizer, Canon, Tokyo, Japonya) sahip bir dijital bir fotoğraf 

makinesiyle (EOS 60D, Canon, Tokyo, Japonya) çekilmiĢtir. Tüm fotoğraflar 

gönüllülerin yüzleri ile fotoğraf makinasının lensi arasında yaklaĢık 215 cm‘lik sabit bir 

mesafeden çekilmiĢtir. Bu mesafenin tüm fotoğraf çekimlerinde sağlanabilmesi için 

gönüllülerden yerde sabit olan kırmızı çizginin hemen gerisinde durmaları istenmiĢtir 

(ġekil 3.1.).  

Gönüllülerden doğal gülümseme fotoğrafları alınabilmesi için Van der Geld ve ark. (51) 

önerdiği gibi fotoğraf çekimi sırasında sefalostat kullanılmamıĢtır. Fakat poz ve doğal 

gülümsemelerin standardizasyonu için gönüllülerden doğal baĢ pozisyonunda ve 

interpupiller düzlemleri yere paralel olacak Ģekilde poz vermeleri istenmiĢtir. Doğal baĢ 
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pozisyonunun elde edilebilmesi için gönüllülerden uzaktaki hayali bir aynada kendi 

gözlerine bakıyormuĢ gibi baĢlarını konumlandırmaları istenmiĢtir (251). Fotoğraf 

makinesinin lensi gönüllülerin yer düzlemine dik olan, tahmini vertikal düzlemlerine 

paralel Ģekilde ayarlanmıĢtır (252). 

Fotoğraf makinesi bireyin alt yüzü ile aynı seviyede olacak Ģekilde sabitlenmiĢtir. Bu 

seviyeyi korumak için fotoğraf makinesinin yerleĢtirildiği üç ayağın vertikal konumu, 

her gönüllünün boyuna göre ayarlanmıĢtır.  

 

ġekil 3.1. Stüdyoda fotoğraf kayıtlarının alınması 
 

ÇalıĢmamızdaki fotoğraf analizleri içerisinde posterior koridor miktarları ve posterior 

koridor oranları gibi ıĢık miktarından etkilenen ölçümler olduğundan, ölçümlerin doğru 

yapılabilmesi için ıĢığın standardizasyonu kritik öneme sahiptir. Bu sebeple içeresinde 

pencere bulunmayan fotoğraf stüdyomuzun kapısı fotoğraf çekimleri esnasında bu 

bölgeden de ıĢık gelmemesi için kapalı tutulmuĢtur. IĢık standardizasyonu için sadece 

odadaki lamba ve gönüllülerin yüzlerine sağ ve sol yandan 45 derece açı ile hafifçe 

yukardan bakacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢ 3500 watt‘a ayarlı iki adet softbox (6000 watt 
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Compact Plus, Multiblitz, Köln, Almanya) flaĢ kullanılmıĢtır. Ayrıca tüm fotoğraflarda 

mavi arka fon kullanılmıĢtır.  

Sarver (12) ve Ackerman (147) gibi araĢtırmacıların hastalardan poz gülümsemesi elde 

edebilmek için ―Chelsea eats cheesecake on the Chesapeake‖ gibi kullandığı kalıp 

cümleler yerine gerçeği daha fazla yansıttığı için Walter ve ark.‘nın (253) çalıĢmasına 

benzer olarak gönüllülere ―ArkadaĢlarınla fotoğraf çekiniyormuĢsun gibi gülümse‖ 

denilerek gündelik hayatı daha çok yansıtacak Ģekilde poz vermeleri istenmiĢtir. 

Literatürde de belirtildiği gibi doğal gülümsemenin kaydedilmesi poz gülümsemesini 

kaydedilmesinden daha zordur. Bu zorluk genellikle iki sebebe bağlanmaktadır. Doğal 

gülümsemenin kaydedilmesindeki birinci zorluk doğal gülümsemenin kısa süreli olması 

ve doğru fotoğrafın çekiminin zor olmasıdır. Bu problemin çözümü için gönüllülerden 

saniyede 3 kare olmak üzere seri fotoğraflar alınarak bu probleme çözüm bulunmuĢtur.  

Ġkinci zorluk ise doğal gülümsemeyi elde edebilmek için gerekli olan komik uyarandır 

çünkü bir kiĢiye komik gelen baĢka bir kiĢiye komik gelmeyebilir (45). Doğal 

gülümseme elde edebilmek için Houstis ve ark.‘nın (254) çalıĢmasındaki gibi hastalarla 

sözlü iletiĢime geçerek onları güldürecek espriler ve Ģakalar yapılmıĢtır. Ayrıca bu 

yöntemin baĢarısız olduğu durumlarda Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) ve çalıĢmalarında 

doğal gülümseme elde etmek için kullandıkları yöntem kullanılmıĢtır. Bu yöntemde 

güncel ve komik bir cümle seçilir. Gönüllülerden bu cümleyi hızlıca tekrarlaması istenir 

bir süre sonra telaffuz hatalarına bağlı gönüllünün ürettiği komik cümleler oluĢur ve 

gönüllü doğal olarak gülümser. ÇalıĢmamızda da Dindaroğlu‘nun çalıĢmasına benzer 

olarak bu yöntem kullanılmıĢ ve genel olarak iĢe yaramıĢtır. Buna rağmen ortamın 

rahatsızlığı gibi nedenlerle doğal gülümsemesini elde edemediğimiz gönüllüler olmuĢ 

ve bu gönüllüler çalıĢmadan çıkartılmıĢtır.         

3.3. Fotoğrafların Kalibrasyonu 

Gönüllülerin fotoğraf kayıtları alınmadan önce yapılan klinik muayenede, fotoğrafların 

kalibre edilebilmesi için sağ veya sol santral keserlerden konumu daha düzgün olanının 

en geniĢ mesio-distal boyutu bir milimetrenin onda biri hassasiyete sahip bir kumpas 

yardımıyla ölçülmüĢtür (255). Ayrıca bu muayene iĢlemi esnasında gönüllülerin yaĢ, 

isim, soy isim, mesio-distal diĢ geniĢliği, cinsiyet ve hangi diĢin referans alındığı gibi 

bilgileri kayıt altına alınmıĢtır. 
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Klinik muayene iĢleminden sonra her gönüllüden dijital fotoğraf makinesiyle poz ve 

doğal gülümseme fotoğrafları alınmıĢtır. Alınan fotoğraflar JPEG dosya formatında 

bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Bilgisayar ortamında yapılan ikinci detaylı 

incelemede; fotoğraf stüdyosunda fotoğrafları sorunsuz olarak çekildiği düĢünülen fakat 

çekilen fotoğrafların bulanık olduğu, dahil edilme kriterlerine uygun olmadığı (klinik 

muayene gözden kaçan eksik, süpernümere diĢ ve restorasyon varlığı gibi sebeplerle) ve 

baĢ pozisyonlarını bozdukları fark edilerek 51 gönüllü (29 kadın,22 erkek) daha 

çalıĢmadan çıkartılmıĢtır. 

Poz ve doğal gülümseme fotoğraflarının tespiti Ekman ve Friesen‘in (202) yüz 

mimiklerinin ayrımında ve tespitinde kullanılmak için oluĢturdukları FACS‘a göre 

yapılmıĢtır. Örnek olarak incelenen fotoğraflarda sadece AU12 (komissür çekici) 

mevcutsa bu gülümseme poz gülümsemesi olarak değerlendirilmiĢ, eğer AU6 ve 

AU12‘nin her ikisi de mevcutsa doğal gülümseme olarak tanımlanmıĢtır. 

Her gönüllü için alınan fotoğraflardan en uygun olan birer adet poz ve doğal gülümseme 

fotoğrafı seçildikten sonra bu fotoğraflar Dolphin 11.8 Premium Imaging (Dolphin 

Imaging and Management Solutions, Chatsworth, CA, USA) bilgisayar programına 

aktarılmıĢtır. Bu programla poz ve doğal gülümseme fotoğrafları birbirleri ile uyumlu 

hale getirilerek düzenlenmiĢtir (ġekil 3.2.). 

 

ġekil 3.2. Poz ve doğal gülümseme fotoğraflarının düzenlenmesi 
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Düzenlemeleri tamamlanan fotoğraflar, seçilen maksillar santral diĢin en geniĢ mesio-

distal geniĢliği referans alınarak aynı programın fotoğraf analizi uygulamasında kalibre 

edilmiĢtir (ġekil 3.3.). 

 

ġekil 3.3. Bilgisayar programında fotoğrafların kalibre edilmesi 

3.4. Cephe Gülümseme Fotoğraf Analizinde Kullanılan Referans Noktaları 

Poz ve doğal gülümseme fotoğraflarının ölçümlerini yapabilmek için kullandığımız 

referans noktaları (ġekil 3.4,5.) (19, 28): 

Subnasale (Sn): Nazal kolumella tabanının yüzün orta hat düzlemi üzerinde üst 

dudakla birleĢtiği noktadır. 

RCh: Sağ tarafta alt ve üst dudakların birleĢtiği noktadır. 

LCh: Sol tarafta alt ve üst dudakların birleĢtiği noktadır. 

RCus: Sağ maksillar kaninin distal yüzeyinin en dıĢtaki noktasıdır. 

LCus: Sol maksillar kaninin distal yüzeyinin en dıĢtaki noktasıdır. 

Labialis süperior (Ls): Yüzün orta hat düzlemi üzerinde üst dudağın mukokutanöz 

vermilyon sınır noktasıdır. 

Labialis inferior (Li): Yüzün orta hat düzlemi üzerinde alt dudağın mukokutanöz 

vermilyon sınır noktasıdır. 
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ġekil 3.4. Cephe gülümseme fotoğraf analizinde kullanılan alt yüz bölgesindeki 

referans noktaları 
 

CLow: Üst dudak alt yayının orta, en alt noktasıdır. 

CLab: Alt dudağın üstteki yayının orta, en alt noktasıdır. 

C: Maksillar santral keserlerin arasında, insizal hatlarının orta noktasıdır. 

YumuĢak Doku Menton (Me’): Yüzün orta hat düzlemi üzerinde yumuĢak doku çene 

ucunun en alt noktasıdır. 

ER: Sağ gözün distaldeki köĢesini oluĢturan noktadır. 

EL: Sol gözün distaldeki köĢesini oluĢturan noktadır (ġekil 3.5.). 

 
 

ġekil 3.5. Cephe gülümseme fotoğraf analizinde kullanılan üst yüz bölgesindeki 

referans noktaları 
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3.5. Poz ve Doğal Gülümsemelerde Değerlendirilen DeğiĢkenler 

Dolphin 11.8 Premium Imaging programında kalibre edilen poz ve doğal gülümseme 

fotoğrafları aynı programda 21 doğrusal, 4 oransal, 1 nitel olmak üzere toplam 26 ölçüm 

yapılmıĢtır (ġekil 3.6.).  

 
 

ġekil 3.6. Dolphin 11.8 Premium Imaging programında ölçümlerin yapılması 
 

Poz ve doğal gülümseme fotoğrafları aĢağıdaki değiĢkenlere göre değerlendirilmiĢtir 

(227). 

1. Gülümseme GeniĢliği 

Ġnterpupiller düzleme paralel olarak RCh ve LCh noktaları arası mesafe olmak üzere 

doğrusal bir ölçümdür (ġekil 3.7.). 

 

ġekil 3.7. 1)Gülümseme geniĢliği 2)Gülümseme yüksekliği 
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2. Gülümseme Yüksekliği 

CLow ve CLab noktalarını birleĢtiren doğru parçasının uzunluğu olmak üzere doğrusal 

bir ölçümdür (ġekil 3.7.). 

3. Gülümseme Ġndeksi 

Gülümseme geniĢliğinin gülümseme yüksekliğine oranı olmak üzere oransal bir 

ölçümdür (ġekil 2.5.) (147). 

4. Maksillar Dentisyon GeniĢliği 

Gülümseme esnasında interpupiller düzleme paralel olacak Ģekilde maksillar 

dentisyonda görülebilen en gerideki sağ ve sol maksillar diĢlerin distal yüzeylerinin 

aralarındaki mesafe olarak ölçülen doğrusal bir ölçümdür (ġekil 3.8.). 

 

ġekil 3.8. 1) Maksillar dentisyon geniĢliği 2) Maksillar interkanin geniĢlik 

 

5. Maksillar Ġnterkanin GeniĢlik 

Ġnterpupiller düzleme paralel olarak RCus ve LCus noktaları arası mesafe olarak ölçülen 

doğrusal bir ölçümdür (ġekil 3.8.).  

6. Sağ Posterior Koridor Miktarları 

RCh ile gülümseme esnasında sağ tarafta görülebilen en posteriordaki maksillar diĢin 

distal yüzeyi arasındaki interpupiller düzleme paralel mesafe olarak ölçülen doğrusal bir 

ölçümdür (ġekil 3.9). 
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ġekil 3.9. 1) Sağ posterior koridor miktarı 2) Sol posterior koridor miktarı 3) Sağ 

bukkal koridor miktarı 4) Sol bukkal koridor miktarı 

 

7. Sol Posterior Koridor Miktarları 

LCh ile gülümseme esnasında sol tarafta görülebilen en posteriordaki maksillar diĢin 

distal yüzeyi arasındaki interpupiller düzleme paralel mesafe olarak ölçülen doğrusal bir 

ölçümdür (ġekil 3.9). 

8. Posterior Koridor Oranı 

Maksillar dentisyon geniĢliğinin gülümseme geniĢliğine bölünüp 100 ile çarpılması ile 

elde edilen, oransal bir ölçümdür (ġekil 3.7,8.). 

9. Sağ Bukkal Koridor Miktarı 

RCh ile RCus arasındaki interpupiller düzleme paralel mesafe olarak ölçülen doğrusal 

bir ölçümdür (ġekil 3.9). 

10. Sol Bukkal Koridor Miktarı 

LCh ile LCus arasındaki interpupiller düzleme paralel mesafe olarak ölçülen doğrusal 

bir ölçümdür (ġekil 3.9.). 

11. Bukkal Koridor Oranı 

Maksillar interkanin geniĢliğin gülümseme geniĢliğine bölünüp 100 ile çarpılması ile 

elde edilen oransal bir ölçümdür (ġekil 3.7,8.). 

12. Maksillar Keser Görünümü (11,12,21,22) 

Maksillar kesici diĢlerin gülümseme esnasında görülebilen insizal kenarı ile gingival 

apeksi arasındaki mesafedir (ġekil 3.10.). 4 keser diĢ için ayrı ayrı ölçülmüĢtür.  
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ġekil 3.10. 1) 12 numaralı diĢin keser görünümü 2) 11 numaralı diĢin keser görünümü 

3) 21 numaralı diĢin keser görünümü 4) 22 numaralı diĢin keser görünümü 
 

13. Üst Dudak Kalınlığı 

Ls ile CLow arasındaki interpupiller düzleme dik mesafe olarak ölçülen doğrusal bir 

ölçümdür (ġekil 3.11.). 

14. Alt Dudak Kalınlığı 

CLab ile Li arasındaki interpupiller düzleme dik mesafe olarak ölçülen doğrusal bir 

ölçümdür (ġekil 3.11.). 

 

ġekil 3.11. 1) Üst dudak kalınlığı 2) Alt dudak kalınlığı 3) Üst dudak Uzunluğu 4) Alt 

dudak uzunluğu 
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15. Üst Dudak Kurvatürü 

RCh ve LCh noktalarından interpupiller düzleme paralel olarak geçen doğruya CLow 

noktasının dik uzaklığı olarak ölçülen doğrusal bir ölçümdür. (19). Eğer RCh ve LCh 

noktaları vertikal olarak aynı hizada değillerse, doğru vertikal olarak bu iki noktanın 

ortasından interpupiller düzleme paralel olacak Ģekilde çizilir. CLow noktası bu 

doğrunun altındaysa üst dudak kurvatürü pozitif, doğruyla aynı hizadaysa sıfır ve 

doğrunun üstündeyse negatif değer alır (ġekil 3.12.). 

 
 

ġekil 3.12. 1,5 mm‘lik üst dudak kurvatürü 
 

16. Gülümseme Simetrisi 

RCh noktasından CLow ve CLab noktalarına çizilen doğru parçalarının toplam 

uzunluklarının; LCh noktasından CLow ve CLab noktalarına çizilen doğru parçalarının 

toplam uzunluklarına bölünmesiyle elde edilen oransal bir ölçümdür (19) (ġekil 2.10.). 

17. Üst Dudak Uzunluğu 

Sn ile CLow arasındaki interpupiller düzleme dik mesafe olarak ölçülen doğrusal bir 

ölçümdür. (81) (ġekil 3.11.). 

18. Alt Dudak Uzunluğu 

CLab ile Me‘ arasındaki interpupiller düzleme dik mesafe olarak ölçülen doğrusal bir 

ölçümdür. (224) (ġekil 3.11.). 

19. Ġnterkantal Mesafe 

Ġnterpupiller düzleme paralel ER ile EL noktaları arası mesafe olarak ölçülen doğrusal 

bir ölçümdür (81) (ġekil 3.13.). 
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ġekil 3.13. Ġnterkantal mesafe 

 

20. Üst Dudak Elevasyon Miktarı 

C noktası ile CLow arasındaki interpupiller düzleme dik mesafe olarak ölçülen doğrusal 

bir ölçümdür. (163) (ġekil 3.14.). 

21. Üst Dudak Çizgisi 

Üst dudak elevasyon miktarından, C noktasının maksillar santral keserlerin servikal 

hattına olan interpupiller düzleme dik uzaklığının çıkartılması sonucu elde edilen 

doğrusal bir ölçümdür. (ġekil 3.14). Bu değer pozitifse gülümsemede üst dudak 

çizgisinin değeri kadar diĢeti görünümü mevcuttur. Bu değer negatifse gülümseme 

esnasında üst dudak maksillar santral keserleri üst dudak çizgisinin değeri kadar 

örtüyordur. Maksillar santral keserlerin gingival apeksleri aynı hizada değilse, servikal 

hat vertikal olarak bu iki noktanın ortasından interpupiller düzleme paralel olacak 

Ģekilde çizilir. 

 

ġekil 3.14. 1) Üst dudak elevasyon miktarı 2) Maksillar santral keserlerin 

servikal hattı 3) Maksillar santral keserlerin servikal hattına C 

noktasının interpupiller düzleme dik uzaklığı 

22. Alt Dudak Hareketi 

Gülümseme yüksekliğinden üst dudak elevasyon miktarının çıkartılması ile elde edilen 

doğrusal bir ölçümdür (ġekil 3.7,14.). 
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23. Mandibular DiĢlerin Görülebilmesi/Görülememesi 

Bu ölçüm nitel olarak değerlendirilmiĢtir. Gülümsemede alt çenedeki diĢlerinden 

herhangi biri görülebiliyorsa 1, görülemiyorsa 0 olarak kodlama yapılmıĢtır. 

3.6. Ġstatiksel Değerlendirme 

Ġstatistiksel analizler ve hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21,0 ( IBM Corp. 

Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM 

Corp.) ve Microsoft Office Excel 2013 programları kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada yer alan gülümseme geniĢliği, gülümseme yüksekliği, gülümseme indeksi, 

maksillar dentisyon geniĢliği, maksillar interkanin geniĢlik, sağ ve sol posterior koridor 

miktarları, posterior koridor oranı, sağ ve sol bukkal koridor miktarları, bukkal koridor 

oranı, maksillar keser görünümleri (12,11,21,22), üst ve alt dudak kalınlıkları, üst dudak 

kurvatürü, gülümseme simetrisi, üst ve alt dudak uzunlukları, interkantal mesafe, üst 

dudak elevasyon miktarı, üst dudak çizgisi ve alt dudak hareketi olmak üzere 25 

ölçümün dağılımı Shapiro-Wilk testi ve Q-Q grafiğin incelenmesi ile 

değerlendirilmiĢtir. Tüm ölçümler için ortalama ± standart sapma (ort±s) ve ortanca 

(min-maks) istatistikleri verilmiĢtir. Mandibular diĢlerin görünümü sayı (%) ile ifade 

edilmiĢtir. 

Ölçümlerin poz ve doğal gülümsemedeki değiĢimleri, cinsiyete göre farklılık gösterdiği 

için poz ve doğal gülümseme karĢılaĢtırmaları kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı 

yapılmıĢtır. Normal dağılım gösteren ölçümler eĢleĢtirilmiĢ t testi ile; normal 

dağılımdan sapma gösteren ölçümler Wilcoxon testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Mandibular 

diĢlerin görünümlerinin poz ve doğal gülümsemede karĢılaĢtırılmasında Mc-Nemar testi 

kullanılmıĢtır. Poz ve doğal gülümseme ölçümlerinin farkları arasındaki iliĢkiler 

cinsiyet ayrımı yapılmadan 200 gönüllünün verileri üzerinden Spearman korelasyon 

analizi ile değerlendirilmiĢtir. Korelasyon katsayısının mutlak değeri için 0.00-0.19 çok 

zayıf, 0.20-0.39 zayıf, 0.40-0.59 orta derece, 0.60-0.79 güçlü ve 0.80-1.00 çok güçlü 

iliĢki olarak kabul edilmiĢtir. 
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3.7. Metot Hatası Yöntemi 

Ġki hafta sonra aynı araĢtırmacı (Dt. Ekrem Oral) tarafından, rastgele belirlenen 20 erkek 

ve 20 kadın gönüllüde yapılan ölçümlerle ilk ölçümler arasındaki uyum, tek yönlü 

rastgele etkili ANOVA‘dan elde edilen sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) ile 

değerlendirilmiĢ, ölçme hatası (ÖH) Dahlberg yaklaĢımı ve               √       

formülü ile hesaplanmıĢtır. Madibular diĢ görünümü için uyum, kappa istatistiği ile 

değerlendirilmiĢtir. Ġstatistiksel anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak kabul edilmiĢtir. 
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4. BULGULAR 

Bu çalıĢmada 200 gönüllüye ait 200 poz ve 200 doğal olmak üzere 400 gülümseme 

fotoğrafı 26 değiĢken açısından değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma gurubu yaĢ ortalaması 

21.94±3.2 olan 100 kadın ve 100 erkekten oluĢmuĢtur. Bireylerin yaĢ ve cinsiyet 

dağılımları Tablo 4.1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.1. ÇalıĢmaya dahil edilen gönüllülerin yaĢ ve cinsiyet dağılımları. 

Cinsiyet Sayı En küçük En büyük YaĢ Ort. % 

Erkek 100 14 31 21,68 50 

Kadın 100 14 29 22,21 50 

Toplam 200 14 31 21,94 100 

Ort: Ortalama 

 

4.1. Güç Analizi Bulguları 

Literatürde çalıĢmamıza benzer bir çalıĢma olmadığından güç analizi yapabilmek için 

çalıĢmaya baĢlamadan önce 10 erkek ve 10 kadın gönüllü ile ön çalıĢma yapılmıĢ, bu 

çalıĢmadan elde edilen veriler güç analizinde kullanılmıĢtır. Gülümseme geniĢliği, 

gülümseme indeksi, alt dudak kalınlığı, üst dudak elevasyon miktarı ve üst dudak 

çizgisi ölçümleri primer değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir. Bu ölçümlere iliĢkin poz ve 

doğal gülümsemeler arasındaki farkları % 95 güç ve 0.05 tip 1 hata oranında anlamlı 

bulabilmek için erkekler ve kadınlarda yapılan örneklem hacmine iliĢkin bulgular Tablo 

4.2‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.2. Güç analizi sonuçları 

 
Erkek  Kadın 

 

Etki 

Büyüklüğü 
Sayı 

 Etki 

Büyüklüğü 
Sayı 

Gülümseme GeniĢliği  1.500 8  1.671 7 

Gülümseme Ġndeksi  1.245 11  1.497 8 

Alt dudak kalınlığı  0.788 23  0.674 31 

Üst dudak elevasyon miktarı  1.605 8  1.895 6 

Üst dudak çizgisi  1.280 11  1.916 6 

 

Daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için hedeflediğimiz örneklem grubuna 100 kadın 

ve 100 erkek birey seçilmesine rağmen, güç analizinde %95 güç için her gruptan en 

fazla 35 bireyden ölçüm yapılmasının yeterli olacağı bulunmuĢtur. Bu sonuca rağmen, 

çalıĢmamız nicel ve ölçümlere dayalı bir çalıĢma olduğu için hata yapma riski yüksektir, 

bu potansiyel hataları en aza indirmek amacıyla örneklem sayısının hedeflediğimiz gibi 

100 erkek ve 100 kadın olmasına karar verdik. 

4.2. Metot Hatasının Değerlendirilmesi 

Poz gülümsemesinden elde edilen sınıf içi korelasyon katsayıları (SKK) erkeklerde 

0.896-0.998, kadınlarda 0.986-1.000 arasında, doğal gülümsemelerden elde edilen 

SKK‘ları erkeklerde 0.861-0.997, kadınlarda 0.913-1.000 arasında değiĢmektedir 

(Tablo 4.3). Tüm ölçümlerde yüksek derecede uyum olduğu belirlenmiĢtir (tüm 

SKK‘ları için p<0.001).  

Ölçümlerin standart hatalarının (SEM) erkeklerde poz gülümsemeler için 0.011-1.711, 

doğal gülümsemeler için 0.010-0.990 arasında; kadınlarda poz gülümsemeler için 

0.000-0.716, doğal gülümsemeler için 0.000-1.197 arasında olduğu belirlenmiĢtir 

(Tablo 4.3.). 

Dahlberg yaklaĢımına göre hata miktarının, erkeklerde poz gülümsemeleri için 0.012-

1.674, doğal gülümsemeler için 0.010-0.994 arasında, kadınlarda poz gülümsemeleri 

için 0.008-0.749, doğal gülümsemeler için 0.007-1.125 arasında olduğu görülmüĢtür 

(Tablo 4.3.). 

Mandibular diĢlerin görünümü poz ve doğal gülümsemeler için her iki değerlendirmede 

de tam uyumlu olduğu belirlenmiĢtir. Erkeklerde poz gülümsemesi için aynı 7 hastada, 
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doğal gülümseme için aynı 5 hastada diĢ görünümü olmadığı yönünde değerlendirme 

yapılmıĢtır. Kadınlarda poz gülümsemesi için aynı 7 hastada, doğal gülümseme için 

aynı 18 hastada diĢ görünümü olduğu yönünde değerlendirme yapılmıĢtır. Kadınlar ve 

erkeklerde doğal ve poz gülümsemede mandibular diĢ görünümü değerlendirmesi için 

kappa değerleri 1.000 olarak hesaplanmıĢtır (p<0.001). 

Yapılan metot hata değerlendirmesi sonuçlarına göre ölçümlerimizin tamamının 

istatistiksel olarak önemli olmayacak düzeyde hatalar ile tekrarlanabilir olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

4.3. Poz ve Doğal Gülümseme Farklarının Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçümler sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizine baĢlanmadan önce erkekler 

ve kadınlara ait verilerin birleĢtirilip cinsiyet ayrımı yapılmadan tek bir grup halinde poz 

ve doğal gülümsemelerin farkları değerlendirilmeli mi yoksa erkeklerin ve kadınların 

poz ve doğal gülümsemelerinin farklılıkları ayrı ayrı mı incelenmesi gerektiği 

değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla kadınlara ait poz (T0) ve doğal (T1) gülümsemelerin 

farkları (T0-T1) ile erkeklere ait poz (T0) ve doğal (T1) gülümsemelerin farkları (T0-

T1) Mann-Whitney U ve t testleri kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Yapılan karĢılaĢtırmaya göre, 25 ölçümden gülümseme geniĢliği, gülümseme 

yüksekliği, gülümseme indeksi, bukkal koridor oranı (p<0,05), maksillar dentisyon 

geniĢliği, sol bukkal koridor miktarı, maksillar keser görünümleri (12, 22) (p<0,01), üst 

dudak uzunluğu ve maksillar keser görünümleri (11,21) (p<0,001) olmak üzere 11‘inde 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (Tablo 4.4.). 

Sonuçlar değerlendirildiğinde; sol posterior koridor miktarı, posterior koridor oranı, üst 

dudak kalınlığı, üst dudak kurvatürü, alt dudak uzunluğu ölçümlerindeki değiĢim 

kadınlarda daha fazla bulunurken, geriye kalan 20 ölçümün gülümseme tipleri 

arasındaki değiĢimler erkeklerde daha fazla bulunmuĢtur. 

Erkekler ve kadınların T0-T1 ölçümleri karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

farka sahip ölçüm sayısı çoğunlukta olmamasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı 

farka sahip ölçümler dikkate değer sayıda çok olduğu için istatistiksel analizlerin 

cinsiyet ayrımı yapılarak değerlendirilmesi tercih edilmiĢtir. 
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Tablo 4.3. Ölçümlerin metot hatası değerlendirmesi 

 

Poz (n:20)  Doğal (n:20) 

  SKK  SEM  Dahlberg  SKK  SEM  Dahlberg 

Ölçüm Erkek Kadın  Erkek Kadın  Erkek Kadın  Erkek Kadın  Erkek Kadın  Erkek Kadın 

GG 0.996 0.999  0.422 0.202  0.422 0.209  0.997 0.999  0.389 0.140  0.377 0.150 

GY 0.998 0.995  0.134 0.120  0.146 0.123  0.997 0.999  0.236 0.130  0.245 0.118 

GĠ 0.990 0.999  0.215 0.056  0.209 0.065  0.989 0.997  0.106 0.056  0.105 0.052 

MDG 0.978 1.000  0.559 0.000  0.597 0.097  0.983 0.998  0.623 0.154  0.644 0.168 

MĠG 0.996 0.997  0.174 0.113  0.167 0.121  0.997 0.995  0.159 0.146  0.158 0.141 

SaPKM 0.943 0.995  0.530 0.148  0.510 0.141  0.987 0.996  0.299 0.128  0.295 0.130 

SPKM 0.927 0.992  0.563 0.164  0.531 0.163  0.970 0.988  0.523 0.162  0.506 0.165 

PKO 0.946 0.996  1.111 0.260  1.046 0.266  0.976 0.913  0.990 1.197  0.973 1.125 

SaBKM 0.896 0.998  0.777 0.110  0.828 0.104  0.861 0.998  0.911 0.105  0.994 0.095 

SBKM 0.974 0.999  0.580 0.083  0.580 0.094  0.994 0.989  0.256 0.196  0.250 0.194 

BKO 0.993 0.995  0.506 0.323  0.490 0.313  0.990 0.995  0.459 0.203  0.448 0.200 

MKG 12 0.977 0.995  0.220 0.100  0.213 0.102  0.964 0.987  0.172 0.125  0.175 0.121 

MKG 11 0.990 0.994  0.182 0.122  0.179 0.119  0.982 0.986  0.148 0.146  0.155 0.141 

MKG 21 0.995 0.993  0.129 0.129  0.133 0.128  0.983 0.982  0.152 0.155  0.152 0.151 

MKG 22 0.985 0.988  0.162 0.144  0.164 0.141  0.930 0.976  0.246 0.183  0.256 0.183 

UDK 0.989 0.988  0.177 0.165  0.177 0.170  0.974 0.997  0.263 0.083  0.274 0.088 

ADK 0.989 0.997  0.182 0.090  0.195 0.085  0.988 0.987  0.185 0.169  0.190 0.163 

UDKr 0.997 0.997  0.167 0.118  0.154 0.117  0.997 0.999  0.177 0.126  0.180 0.117 

GS
*
 0.967 0.986  0.011 0.008  0.012 0.008  0.975 0.992  0.010 0.007  0.010 0.007 

UDU 0.994 0.993  0.247 0.190  0.244 0.189  0.993 0.997  0.240 0.136  0.230 0.140 

ADU 0.912 0.998  1.711 0.217  1.674 0.219  0.996 1.000  0.335 0.000  0.347 0.107 

ĠM 0.976 0.988  0.994 0.716  1.047 0.749  0.993 0.990  0.647 0.678  0.646 0.705 

UDEM 0.988 0.999  0.253 0.050  0.251 0.059  0.988 0.998  0.253 0.101  0.258 0.106 

UDÇ 0.994 0.993  0.188 0.127  0.190 0.129  0.984 0.995  0.263 0.144  0.257 0.149 

ADH 0.994 0.997  0.158 0.067  0.159 0.071  0.991 0.999  0.309 0.099  0.315 0.117 
*
 GS ölçümünde erkekler için n=19, diğer tüm ölçümlerde n=20. SEM: Ölçüm standart hatası SKK: Sınıf içi korelasyon katsayısı 

 
5
7
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Tablo 4.4. Poz ve doğal gülümseme farklarının cinsiyete göre karĢılaĢtırılması 

 
Erkekler  Kadınlar 

 

Farklar Ort±SS Ortanca (Min; Maks)  Ort±SS Ortanca (Min-Maks) P 

GG -6.42±4.46 -5.95 (-23.10; 4.00)  -4.91±3.34 -4.50 (-12.50; 1.40) 0.018* 

GY -6.60±3.19 -6.30 (-17.60; 1.10)  -5.80±3.10 -5.40 (-17.00; 0.60) 0.020* 

GĠ 2.58±1.68 2.30 (-0.80; 9.50)  2.21±1.63 1.85 (-0.40; 9.10) 0.031* 

MDG -5.15±3.37 -5.10 (-13.70; 1.00)  -3.64±2.81 -3.55 (-11.00; 1.30) 0.001** 

MĠG 0.04±0.38 0.05 (-1.20; 1.50)  -0.02±0.24 0.00 (-1.10; 0.50) 0.205 

SaPKM -0.87±1.90 -0.80 (-7.30; 3.40)  -0.74±1.29 -0.80 (-3.40; 2.40) 0.563 

SPKM -0.43±2.07 -0.40 (-5.30; 5.60)  -0.57±1.66 -0.70 (-4.80; 3.70) 0.598 

PKO -0.29±4.37 -0.35 (-14.20; 12.20)  0.31±3.42 0.50 (-9.30; 8.70) 0.280 

SaBKM -3.11±2.33 -2.90 (-12.70; 2.70)  -2.51±1.87 -2.45 (-6.50; 3.20) 0.090 

SBKM -3.37±2.56 -2.95 (-10.80; 2.70)  -2.49±1.84 -2.25 (-7.60; 3.30) 0.006** 

BKO 5.90±4.59 5.10 (-3.80; 22.60)  4.30±3.14 3.75 (-1.40; 12.10) 0.018* 

MKG_12 -1.56±1.62 -1.15 (-5.90; 0.90)  -0.80±1.08 -0.40 (-5.20; 0.80) 0.002** 

MKG_11 -2.16±1.65 -2.05 (-6.50; 0.60)  -1.24±1.36 -0.95 (-6.70; 0.70) <0.001*** 

MKG_21 -2.13±1.61 -2.10 (-7.30; 0.30)  -1.24±1.35 -0.85 (-6.20; 0.50) <0.001*** 

MKG_22 -1.50±1.61 -1.15 (-6.20; 0.60)  -0.77±1.17 -0.35 (-5.70; 0.60) 0.002** 

UDK 0.22±0.89 0.20 (-1.80; 3.00)  0.23±0.76 0.20 (-1.80; 2.60) 0.905 

ADK 0.92±0.97 0.90 (-1.70; 3.40)  0.91±0.79 0.80 (-0.50; 3.30) 0.773 

UDKr 1.12±2.56 0.70 (-5.20; 8.70)  1.52±2.31 1.50 (-12.00; 8.60) 0.053 

GS 0.00±0.06 -0.01 (-0.16; 0.17)  0.00±0.06 0.00 (-0.21; 0.26) 0.574 

UDU 1.90±1.73 1.70 (-4.40; 7.60)  1.17±1.33 1.05 (-1.70; 4.90) <0.001*** 

ADU 0.67±2.34 0.80 (-12.80; 4.80)  0.78±1.97 0.50 (-3.90; 7.40) 0.428 

ĠM -2.14±2.51 -2.00 (-8.20; 4.00)  -1.86±1.72 -1.85 (-7.40; 2.80) 0.305 

UDEM -2.81±1.57 -2.80 (-7.20; 0.00)  -2.45±1.53 -2.10 (-7.20; 1.00) 0.076 

UDÇ -2.73±1.70 -2.75 (-7.20; 2.90)  -2.39±1.53 -2.10 (-7.20; 2.10) 0.087 

ADH -3.81±3.01 -3.70 (-16.90; 3.40)  -3.55±2.70 -3.20 (-12.20; 0.80) 0.357 

Ort: Ortalama, S.S: Standart Sapma, *: p<0,05 **: p<0,01, ***: p<0,001 
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4.4. Erkeklerde Poz ve Doğal Gülümsemelerin KarĢılaĢtırılması 

Erkeklerde poz ve doğal gülümsemeler arasında 25 ölçümden 21‘inde istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Poz gülümsemesine göre doğal 

gülümsemede; gülümseme geniĢliği, gülümseme yüksekliği, gülümseme esnasında 

görülebilen maksimum dentisyon geniĢliği, sağ posterior koridor miktarı, sağ ve sol 

bukkal koridor miktarları, maksillar keser görünümleri (12,11,21,22), interkantal 

mesafe, üst dudak elevasyon miktarı, üst dudak çizgisi, alt dudak hareketi olmak üzere 

14 ölçümde istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde artıĢ olurken, gülümseme 

indeksi, bukkal koridor oranı, alt dudak kalınlığı, üst dudak kurvatürü, alt ve üst dudak 

uzunluğu (p<0,001) ve üst dudak kalınlığı (p<0,05) olmak üzere 7 ölçümdeyse 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde azalma olmuĢtur (Tablo 4.5.). 

Erkeklerde poz gülümsemesine göre doğal gülümsemedeki gülümseme geniĢliği 

ortalama olarak 6.42 mm artmıĢtır ve doğal gülümsemede ortalama 72.05±5.71 mm 

bulunmuĢtur. Gülümseme yüksekliği doğal gülümsemede poz gülümsemesine göre 6,6 

mm artmıĢtır ve doğal gülümsemede ortalama 16.49±3.79 mm bulunmuĢtur. 

Gülümseme esnasında görülebilen maksimum maksillar dentisyon geniĢliği doğal 

gülümsemede 5.15 mm artmıĢ ve ortalama 56.76±3.84 mm bulunmuĢtur. Sağ posterior 

koridor miktarı doğal gülümsemede 0.87 mm artmıĢ ve ortalama 7.77±2.14 mm 

bulunmuĢtur. Sağ bukkal koridor miktarı 3.11 mm, sol bukkal koridor miktarı 3.37 mm 

artarak doğal gülümsemede sırasıyla ortalamaları 15.35±2.59 mm ve 15.84±2.94 mm 

bulunmuĢtur. 12, 11, 21, 22 nolu keser diĢlerin görünümleri poz gülümsemesine göre 

sırasıyla 1.56 mm, 2.16 mm, 2.13 mm, 1.5 mm artmıĢ ve doğal gülümsemedeki 

ortalamaları sırasıyla 8.67±1.01, 9.97±1.11, 9.97±1.15 ve 8.58±1.01 bulunmuĢtur. 

Ġnterkantal mesafe doğal gülümsemede 2.14 mm artarak ortalama 99.54±5.58 mm 

bulunmuĢtur. Üst dudak elevasyon miktarı doğal gülümsemede 2.81 mm artarak 

ortalama 10.59±1.95 mm bulunmuĢtur. Üst dudak çizgisi doğal gülümsemede 2.73 mm 

artarak ortalama 0.58±1.87 mm bulunmuĢtur. Alt dudak hareketi doğal gülümsemede 

3.81 mm artarak ortalama 5.91±3.16 mm bulunmuĢtur (Tablo 4.4,5.).  
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Tablo 4.5. Erkeklerde poz ve doğal gülümseme ölçümlerinin karĢılaĢtırılması 

Erkekler Poz Doğal Test   

Ölçümler 

Ort±S 

Ortanca(Min-Maks) 

Ort±S 

Ortanca(Min-Maks) 
Ġstatistiği p 

Gülümseme GeniĢliği* 65.63±5.61 72.05±5.71 14.414 <0.001 

 65.9 (54.6 - 79.9) 71.9 (60.0 - 85.1)   

Gülümseme Yüksekliği 9.88±2.78 16.49±3.79 Z=8.665 <0.001 

 10.1 (4.5 - 19.6) 16.0 (9.4 - 28.3)   

Gülümseme Ġndeksi 7.15±2.02 4.57±1.00 Z=8.606 <0.001 

 6.7 (3.9 - 14.0) 4.6 (2.7 - 7.1)   

Maksiller Dentisyon GeniĢliği* 51.61±3.97 56.76±3.84 15.295 <0.001 

 51.3 (44.1 - 63.0) 56.9 (48.1 - 68.0)   

Maksiller Ġnterkanin GeniĢliği* 40.78±2.31 40.73±2.32 1.117 0.267 

 40.7 (35.2 - 45.9) 40.6 (35.1 - 45.8)   

Sağ Posterior Koridor Miktarı 6.90±2.01 7.77±2.14 Z=4.156 <0.001 

 6.6 (3.6 - 12.9) 7.5 (2.6 - 13.1)   

Sol Posterior Koridor Miktarı 7.13±1.98 7.55±2.39 Z=1.912 0.056 

 7.1 (2.4 - 14.3) 7 (3.6 - 15.9)   

Posterior Koridor Oranı (%) 78.69±4.65 78.98±5.04 Z=0.775 0.438 

 78.8 (65.6 - 88.8) 80 (65.1 - 92.3)   

Sağ Bukkal Koridor Miktarı 12.24±2.64 15.35±2.59 Z=8.285 <0.001 

 11.9 (7.5 - 19.4) 15.3 (9.3 - 23.3)   

Sol Bukkal Koridor Miktarı 12.47±2.92 15.84±2.94 Z=8.249 <0.001 

 12.3 (5.8 - 20.6) 15.4 (8.0 - 22.6)   

Bukkal Koridor Oranı (%) 62.66±5.87 56.76±4.47 Z=8.393 <0.001 

 62.4 (50.1 - 82.0) 56.7 (46.4 - 72.4)   

Maksiller Keser Görünümü (12)* 7.12±1.59 8.67±1.01 9.585 <0.001 

 7.3 (2.9 - 10.2) 8.7 (6.1 - 11.1)   

Maksiller Keser Görünümü (11)* 7.81±1.77 9.97±1.11 13.091 <0.001 

 8.0 (3.4 - 11.7) 10.1 (6.4 - 12.9)   

Maksiller Keser Görünümü (21) 7.84±1.76 9.97±1.15 Z=8.354 <0.001 

 8.1 (3.8 - 11.7) 9.9 (6.8 - 12.3)   

Maksiller Keser Görünümü (22)* 7.08±1.54 8.58±1.01 9.317 <0.001 

 7.3 (3.1 - 10.0) 8.6 (6.5 - 11.5)   

Üst Dudak Kalınlığı 4.67±1.81 4.45±1.83 Z=2.205 0.027 

 4.6 (1.5 - 11.3) 4.3 (1.4 - 13.0)   

Alt Dudak Kalınlığı 8.70±1.63 7.78±1.52 Z=7.168 <0.001 

 8.7 (3.8 - 12.7) 7.8 (4.0 - 11.8)   

Üst Dudak Kurvatürü* 1.05±2.61 -0.07±2.92 4.386 <0.001 

 1.5 (-5.5 – 6.7) 0.0 (-7.6 – 6.5)   

Gülümseme Simetrisi* 0.98±0.12 0.98±0.11 0.180 0.858 

 1.0 (0.0 - 1.1) 1.0 (0.0 - 1.1)   

Üst Dudak Uzunluğu 17.96±3.16 16.06±2.91 Z=7.823 <0.001 

 17.8 (10.1 - 27.5) 16.1 (8.8 - 24.6)   

Alt Dudak Uzunluğu 46.17±4.18 45.50±4.01 Z=3.929 <0.001 

 45.5 (34.1 - 57.3) 44.9 (37.1 - 56.3)   

Ġnterkantal Mesafe 97.40±5.05 99.54±5.58 Z=6.639 <0.001 

 97.8 (86.6 - 112.0) 100.3 (87.1 - 115.8)   

Üst Dudak Elevasyon Miktarı 7.78±1.97 10.59±1.95 Z=8.639 <0.001 

 7.8 (2.7 - 14.7) 10.3 (6.4 - 16.6)   

Üst Dudak Çizgisi -2.15±2.04 0.58±1.87 Z=8.453 <0.001 

 -2.3 (-6.8 – 4.8) 0.0 (-2.8 – 6.7)   

Alt Dudak Hareketi 2.09±1.94 5.91±3.16 Z=8.299 <0.001 

 2.1 (-1.6 – 7.3) 5.7 (0.9 - 17.1)   

* Parametrik test uygulanan ölçümler 
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Erkeklerde poz gülümsemesine göre doğal gülümsemedeki gülümseme indeksi 2.58 

mm azalmıĢtır ve ortalama 4.57±1.0 bulunmuĢtur. Bukkal koridor oranı doğal 

gülümsemede 5.9 mm azalarak ortalama 56.76±4.47 mm bulunmuĢtur. Alt dudak 

kalınlığı doğal gülümsemede 0.92 mm azalarak ortalama 7.78±1.52 mm bulunmuĢtur. 

Üst dudak kurvatürü doğal gülümsemede 1.12 mm azalarak ortalama -0.07±2.92. Alt 

dudak uzunluğu doğal gülümsemede 0.67 mm azalarak ortalama 45.50±4.01 mm 

bulunmuĢtur. Üst dudak uzunluğu doğal gülümsemede 1.90 mm azalarak ortalama 

16.06±2.91 mm bulunmuĢtur. Üst dudak kalınlığı doğal gülümsemede 0.22 mm 

azalarak ortalama 4.45±1.83 mm bulunmuĢtur (Tablo 4.4,5.). 

4.5. Kadınlarda Poz ve Doğal Gülümsemelerin KarĢılaĢtırılması 

Kadınlarda poz ve doğal gülümsemeler arasında 25 ölçümden 22‘sinde istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Poz gülümsemesine göre doğal 

gülümsemede; gülümseme geniĢliği, gülümseme yüksekliği, gülümseme esnasında 

görülebilen maksimum dentisyon geniĢliği, sağ ve sol posterior koridor miktarı, sağ ve 

sol bukkal koridor miktarları, maksillar keser görünümleri (12,11,21,22), interkantal 

mesafe, üst dudak elevasyon miktarı, üst dudak çizgisi, alt dudak hareketi olmak üzere 

15 ölçümde istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde artıĢ olurken, gülümseme 

indeksi, bukkal koridor oranı, alt dudak kalınlığı, üst dudak kurvatürü, alt ve üst dudak 

uzunluğu (p<0,001) ve üst dudak kalınlığı (p<0,05) olmak üzere 7 ölçümdeyse 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde azalma olmuĢtur (Tablo 4.6.). 

Kadınlarda poz gülümsemesine göre doğal gülümsemedeki gülümseme geniĢliği 

ortalama olarak 4.91 mm artmıĢtır ve doğal gülümsemede ortalama 69.39±4.74 mm 

bulunmuĢtur. Gülümseme yüksekliği doğal gülümsemede poz gülümsemesine göre 5.8 

mm artmıĢtır ve doğal gülümsemede ortalama 15.93±3.46 mm bulunmuĢtur. 

Gülümseme esnasında görülebilen maksimum maksillar dentisyon geniĢliği doğal 

gülümsemede 3.64 mm artmıĢ ve ortalama 54.70±3.97 mm bulunmuĢtur. Sağ posterior 

koridor miktarı doğal gülümsemede 0.74 mm artmıĢ ve ortalama 7.37±1.86 mm 

bulunmuĢtur. Sol posterior koridor miktarı doğal gülümsemede 0.57 mm artmıĢ ve 

ortalama 7.42±1.88 mm bulunmuĢtur. Sağ bukkal koridor miktarı 2.51 mm, sol bukkal 

koridor miktarı 2.49 mm artarak doğal gülümsemede sırasıyla ortalamaları 14.69±2.10 

mm ve 14.84±2.0 mm bulunmuĢtur. 12, 11, 21, 22 nolu keser diĢlerin görünümleri poz 
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gülümsemesine göre sırasıyla 0.80 mm, 1.24 mm, 1.24 mm, 0.77 mm artmıĢ ve doğal 

gülümsemedeki ortalamaları sırasıyla 8.40±0.99, 9.87±1.08, 9.92±1.11 ve 8.44±1.03 

bulunmuĢtur. Ġnterkantal mesafe doğal gülümsemede 1.86 mm artarak ortalama 

97.08±5.71 mm bulunmuĢtur. Üst dudak elevasyon miktarı doğal gülümsemede 2.45 

mm artarak ortalama 11.11±2.03 mm bulunmuĢtur. Üst dudak çizgisi doğal 

gülümsemede 2.39 mm artarak ortalama 1.23±1.81 mm bulunmuĢtur. Alt dudak 

hareketi doğal gülümsemede 3.55 mm artarak ortalama 4.95±2.82 mm bulunmuĢtur 

(Tablo 4.4,6.). 

Kadınlarda poz gülümsemesine göre doğal gülümsemedeki gülümseme indeksi 2.21 

mm azalmıĢtır ve ortalama 4.56±1.12 bulunmuĢtur. Bukkal koridor oranı doğal 

gülümsemede 4.3 mm azalarak ortalama 57.34±3.46 mm bulunmuĢtur. Alt dudak 

kalınlığı doğal gülümsemede 0.91 mm azalarak ortalama 7.23±1.26 mm bulunmuĢtur. 

Üst dudak kurvatürü doğal gülümsemede 0.23 mm azalarak ortalama -0.13±2.78. Alt 

dudak uzunluğu doğal gülümsemede 0.78 mm azalarak ortalama 40.81±3.93 mm 

bulunmuĢtur. Üst dudak uzunluğu doğal gülümsemede 1.17 mm azalarak ortalama 

14.25±2.45 mm bulunmuĢtur. Üst dudak kalınlığı doğal gülümsemede 0.23 mm 

azalarak ortalama 4.53±1.64 mm bulunmuĢtur (Tablo 4.4,6.). 
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Tablo 4.6. Kadınlarda poz ve doğal gülümseme ölçümlerinin karĢılaĢtırılması 

Kadınlar Poz Doğal Test   

Ölçümler 

Ort±S 

Ortanca(Min-Maks) 

Ort±S 

Ortanca(Min-Maks) 
Ġstatistiği p 

Gülümseme GeniĢliği* 64.48±5.56 69.39±4.74 14.703 <0.001 

 64.3 (53.7 - 76.5) 69.2 (58.4 - 81.8)   

Gülümseme Yüksekliği 10.13±2.40 15.93±3.46 Z=8.679 <0.001 
 10.2 (3.4 - 18.9) 15.7 (6.3 - 27.6)   

Gülümseme Ġndeksi 6.77±2.13 4.56±1.12 Z=8.624 <0.001 
 6.4 (3.4 - 19.9) 4.4 (2.6 - 10.8)   

Maksiller Dentisyon GeniĢliği* 51.06±3.83 54.70±3.97 12.964 <0.001 
 51.4 (43.1 - 58.2) 54.8 (45.6 - 65.3)   

Maksiller Ġnterkanin GeniĢliği* 39.62±2.41 39.65±2.39 1.030 0.305 

 40.1 (33.3 - 46.3) 40.1 (33.3 - 46.5)   

Sağ Posterior Koridor Miktarı 6.63±1.81 7.37±1.86 Z=4.972 <0.001 
 6.4 (3.4 - 11.7) 7.4 (2.5 - 12.9)   

Sol Posterior Koridor Miktarı 6.85±1.90 7.42±1.88 Z=3.445 <0.001 
 6.7 (2.2 - 11.2) 7.6 (2.0 - 11.2)   

Posterior Koridor Oranı (%) 79.36±4.41 79.05±4.48 Z=1.109 0.267 

 79.2 (66.9 - 90.1) 78.8 (65.8 - 92.0)   

Sağ Bukkal Koridor Miktarı 12.18±2.38 14.69±2.10 Z=8.170 <0.001 

 12.1 (6.9 - 18.8) 14.7 (10.6 - 21.2)   

Sol Bukkal Koridor Miktarı 12.35±2.44 14.84±2.00 Z=8.302 <0.001 

 12.4 (4.9 - 18.0) 14.9 (9.9 - 20.5)   

Bukkal Koridor Oranı (%) 61.64±4.16 57.34±3.46 Z=8.379 <0.001 

 61.5 (52.8 - 71.4) 57.1 (50.7 - 72.5)   

Maksiller Keser Görünümü (12) 7.61±1.26 8.40±0.99 Z=6.964 <0.001 

 7.8 (4.0 - 10.1) 8.3 (5.6 - 10.8)   

Maksiller Keser Görünümü (11) 8.63±1.48 9.87±1.08 Z=7.749 <0.001 

 8.9 (3.5 - 11.4) 9.9 (5.2 - 12.3)   

Maksiller Keser Görünümü (21) 8.68±1.56 9.92±1.11 Z=7.904 <0.001 

 9.0 (4.1 - 11.1) 9.9 (5.4 - 12.1)   

Maksiller Keser Görünümü (22) 7.67±1.38 8.44±1.03 Z=6.033 <0.001 

 7.9 (3.6 - 10.1) 8.4 (4.9 - 10.9)   

Üst Dudak Kalınlığı 4.76±1.54 4.53±1.64 Z=3.001 0.003 

 4.8 (1.1 - 8.7) 4.5 (0.9 - 9.0)   

Alt Dudak Kalınlığı* 8.14±1.41 7.23±1.26 11.510 <0.001 
 8.1 (4.7 - 11.6) 7.4 (3.7 - 10.5)   

Üst Dudak Kurvatürü 1.40±2.15 -0.13±2.78 Z=6.719 <0.001 
 1.6 (-4.5 – 6.1) 0.0 (-5.7 – 12.0)   

Gülümseme Simetrisi 1.00±0.08 1.01±0.07 Z=0.891 0.373 

 1.0 (0.8 - 1.3) 1.0 (0.9 - 1.2)   

Üst Dudak Uzunluğu 15.42±2.63 14.25±2.45 Z=6.980 <0.001 

 15.6 (8.7 - 21.1) 14.3 (8.8 - 22.0)   

Alt Dudak Uzunluğu 41.59±3.75 40.81±3.93 Z=3.445 <0.001 

 41.5 (32.7 - 50.5) 41.0 (32.1 - 52.0)   

Ġnterkantal Mesafe 95.21±5.53 97.08±5.71 Z=7.506 <0.001 

 95.6 (79.9 - 112.0) 96.4 (83.1 - 116.0)   

Üst Dudak Elevasyon Miktarı 8.66±1.81 11.11±2.03 Z=8.635 <0.001 
 8.6 (3.5 - 14.1) 11.2 (5.1 - 16.5)   

Üst Dudak Çizgisi -1.16±1.69 1.23±1.81 Z=8.506 <0.001 
 -1.3 (-5.4 – 3.6) 1.1 (-2.4 – 5.5)   

Alt Dudak Hareketi 1.39±1.51 4.95±2.82 Z=8.512 <0.001 
 1.2 (-3.0 – 5.2) 4.4 (0.0 - 13.0)   

* Parametrik test uygulanan ölçümler 
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4.6. Poz ve Doğal Gülümsemeler Esnasında Mandibular DiĢlerin Görülebilmesi/ 

Görülememesi 

100 erkek gönüllüden 72‘sinin poz gülümsemesinde mandibular diĢleri görülebilirken 

(%72), 90‘ının doğal gülümsemesinde mandibular diĢ görünümü mevcuttur (%90). 70 

erkek gönüllünün hem poz hem de doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

vardır (%70). 20 erkek gönüllünün doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

mevcutken aynı gönüllülerin poz gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü yoktur 

(%20). Ayrıca 2 erkek gönüllünün doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

yokken poz gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü mevcuttur (%2). 8 erkek 

gönüllünün ise hem poz hem de doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

mevcut değildir (%8) (Tablo 4.7.). 

100 kadın gönüllüden 65‘inin poz gülümsemesinde mandibular diĢleri görülebilirken 

(%65), 92‘sinin doğal gülümsemesinde mandibular diĢ görünümü mevcuttur (%92). 63 

kadın gönüllünün hem poz hem de doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

vardır (%63). 29 kadın gönüllünün doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

mevcutken aynı gönüllülerin poz gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü yoktur 

(%29). Ayrıca 2 kadın gönüllünün doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

yokken poz gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü mevcuttur (%2). 6 kadın 

gönüllünün ise hem poz hem de doğal gülümsemelerinde mandibular diĢ görünümü 

mevcut değildir (%6) (Tablo 4.7.). 

Erkekler ve kadınlara ait grupların her ikisinde de poz gülümsemesine göre doğal 

gülümsemedeki mandibular diĢ görünümleri istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde artmıĢtır 

(p<0.001). 
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Tablo 4.7. Poz ve doğal gülümsemelerde mandibular diĢlerin görünümü 

 Poz  

Cinsiyet 

DiĢ Görünümü 

Yok 

DiĢ Görünümü 

Var 
 

Doğal n (%) n (%) p 

Erkekler   <0.001 

DiĢ Görünümü Yok 8 2  

DiĢ Görünümü Var 20 70  

Kadınlar   <0.001 

DiĢ Görünümü Yok 6 2  

DiĢ Görünümü Var 29 63  

 

4.7. Parametrelerin Birbirleriyle ĠliĢkilerinin Değerlendirilmesi 

Bu değerlendirmeler poz ve doğal gülümseme ölçümlerinin farkları alınarak yapılmıĢtır. 

Parametreler arasındaki iliĢkiler incelendiğinde; gülümseme geniĢliği ile gülümseme 

yüksekliği arasında istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,05) pozitif yönlü çok zayıf iliĢki 

(0,173) bulunurken, posterior koridor oranı ve alt dudak kalınlığı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı (p≤0,001) zayıf ve negatif yönlü iliĢki (-0.350, -0.366) bulunmuĢtur. 

Gülümseme geniĢliği ile maksillar keser görünümleri arasında pozitif yönlü istatistiksel 

olarak anlamlı (p≤0,001) zayıf iliĢki (0.355, 0.333, 0.367, 0.383) mevcuttur. 

Gülümseme geniĢliği ile sağ ve sol posterior koridor miktarları, üst dudak kurvatürü, üst 

dudak elevasyon miktarı ve üst dudak çizgisi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

(p≤0,001) orta dereceli ve pozitif iliĢki (0.472, 0.455, 0.433, 0.485, 0.483) bulunurken, 

üst dudak uzunluğu ile istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) ve orta dereceli negatif 

iliĢki (-0.411) mevcuttur. Gülümseme esnasında görülebilen maksimum maksillar 

dentisyon geniĢliği ile gülümseme geniĢliği arasında istatistiksel olarak anlamlı 

(p≤0,001) güçlü ve pozitif yönlü iliĢki (0.631) bulunmaktadır. Gülümseme geniĢliği ile 

sağ ve sol bukkal koridor miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) ve 

çok güçlü pozitif iliĢki (0.875, 0.887) bulunurken, bukkal koridor oranı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) ve çok güçlü negatif iliĢki (-0.944) bulunmaktadır. 

Ayrıca gülümseme geniĢliği ile gülümseme indeksi, maksillar interkanin geniĢlik, üst 

dudak kalınlığı, gülümseme simetrisi, alt dudak uzunluğu interkantal mesafe, alt dudak 

hareketi olmak üzere 7 ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır (p≤0,05) (Tablo 4.8.). 



66 

Gülümseme yüksekliği ile üst dudak kalınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

(p≤0,001) çok zayıf ve negatif yönlü iliĢki (-0.183) bulunurken, alt dudak kalınlığı ile 

istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) zayıf ve negatif yönlü iliĢki (-0.282) bulunmuĢtur. 

Gülümseme yüksekliği ile gülümseme indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

(p≤0,001)  güçlü ve negatif yönlü iliĢki (-0.713) bulunurken, alt dudak hareketi ile 

istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) çok güçlü ve pozitif yönlü iliĢki (0.822) 

bulunmuĢtur. Gülümseme indeksi ile alt dudak hareketi ve maksillar keser görünümleri 

(12,11,21,22) arasında istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,01) ve orta derece negatif iliĢki 

(-0.582, -0.471, -0.552, -0.558, -0.528) bulunmuĢtur.  

Gülümseme esnasında görülebilen maksimum maksillar dentisyon geniĢliği ile posterior 

koridor oranı, sağ ve sol bukkal koridor miktarı, maksillar keser görünümleri (12,21,22) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) pozitif ve orta dereceli iliĢki (0.437, 

0.585, 0.564, 0.420, 0.451, 0.461) bulunurken bukkal koridor oranı ile istatistiksel 

olarak anlamlı (p≤0,001) negatif ve orta dereceli iliĢki (-0.581) bulunmuĢtur.  

Posterior koridor oranı ile sağ posterior koridor miktarı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı (p≤0,001) güçlü ve negatif yönlü iliĢki (-0.685) bulunurken, sol posterior 

koridor miktarı ile istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) çok güçlü ve negatif iliĢki (-

0.808) bulunmuĢtur. Ayrıca sağ ve sol posterior koridor miktarları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı (p≤0,001) pozitif ve orta dereceli iliĢki (0.504) bulunmuĢtur. 

Bukkal koridor oranı ile sağ ve sol bukkal koridor miktarları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı (p≤0,001) negatif ve çok güçlü iliĢki (-0.838, -0.861) bulunmuĢtur. Ayrıca sağ 

ve sol bukkal koridor miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) pozitif ve 

güçlü iliĢki (0.778) bulunmuĢtur.  

Üst dudak uzunluğu ile üst dudak elevasyon miktarı ve üst dudak çizgisi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) negatif yönlü ve güçlü iliĢki (-0.736, -0.713) 

bulunmuĢtur (Tablo 4.8.). 
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Tablo 4.8. Poz ve doğal gülümseme ölçümlerinin farkları arasındaki iliĢkiler 

 
GG GY GĠ MDG MĠG SaPKM SPKM PKO SaBKM SBKM BKO MKG_12 MKG_11 MKG_21 

GY 0.173
1
 —  

 
          

GĠ -0.021 -0.713
3
 —            

MDG 0.631
3
 0.367

3
 -0.338

3
 —           

MĠG 0.115 -0.037 0.034 0.145
1
 —          

SaPKM 0.472
3
 -0.076 0.179

1
 -0.143

1
 -0.021 —         

SPKM 0.455
3
 -0.189

2
 0.239

3
 -0.232

3
 0.022 0.504

3
 —        

PKO -0.350
3
 0.228

3
 -0.377

3
 0.437

3
 0.013 -0.685

3
 -0.808

3
 —       

SaBKM 0.875
3
 0.215

2
 -0.084 0.585

3
 0.039 0.429

3
 0.365

3
 -0.260

3
 —      

SBKM 0.887
3
 0.137 -0.012 0.564

3
 0.023 0.443

3
 0.440

3
 -0.306

3
 0.778

3
 —     

BKO -0.944
3
 -0.154

1
 -0.011 -0.581

3
 -0.012 -0.459

3
 -0.430

3
 0.361

3
 -0.838

3
 -0.861

3
 —    

MKG_12 0.355
3
 0.275

3
 -0.471

2
 0.420

3
 0.107 -0.036 0.020 0.087 0.331

3
 0.284

3
 -0.309

3
 —   

MKG_11 0.333
3
 0.381

3
 -0.552

2
 0.395

3
 0.012 0.000 0.008 0.090 0.280

3
 0.292

3
 -0.297

3
 0.750

3
 —  

MKG_21 0.367
3
 0.375

3
 -0.558

2
 0.451

3
 0.001 0.018 -0.015 0.109 0.349

3
 0.323

3
 -0.335

3
 0.750

3
 0.901

3
 — 

MKG_22 0.383
3 

0.330
3
 -0.528

2
 0.461

3
 0.174

1
 0.010 -0.015 0.120 0.345

3
 0.291

3
 -0.306

3
 0.776

3
 0.692

3
 0.732

3
 

UDK 0.004 -0.183
2
 0.019 0.106 0.064 -0.159

1
 -0.015 0.108 0.054 -0.038 0.017 0.050 0.000 -0.003 

ADK -0.366
3 

-0.282
3
 0.154

1
 -0.381

3
 0.065 -0.103 0.028 -0.030 -0.402

2
 -0.387

3
 0.358

3
 -0.244

3
 -0.221

2
 -0.250

3
 

UDKr 0.433
3 

-0.354
3
 0.288

2
 0.211

2
 0.038 0.307

3
 0.279

2
 -0.239

3
 0.351

3
 0.344

3
 -0.417

3
 0.034 -0.056 0.015 

GS 0.035 0.059 -0.008 0.015 0.061 -0.031 0.025 -0.018 0.202
2
 -0.116 -0.027 0.114 0.057 0.073 

UDU -0.411
3 

-0.302
3
 0.229

2
 -0.289

3
 0.076 -0.249

3
 -0.175

1
 0.156

1
 -0.295

3
 -0.381

3
 0.429

3
 -0.311

3
 -0.393

3
 -0.376

3
 

ADU 0.022 -0.306
3
 0.306

2
 -0.071 0.163

1
 -0.009 0.138 -0.101 -0.034 -0.031 0.006 -0.101 -0.084 -0.106 

ĠM 0.022 0.146
1
 -0.061 0.127 0.217

2
 -0.132 -0.188

2
 0.181

1
 -0.004 -0.005 0.004 0.033 0.054 0.045 

UDEM 0.485
3 

0.473
3
 -0.345

2
 0.376

3
 -0.039 0.136 0.163

1
 -0.102 0.427

3
 0.449

3
 -0.488

3
 0.417

3
 0.536

3
 0.530

3
 

UDÇ 0.483
3 

0.467
3
 -0.316

2
 0.346

3
 -0.064 0.170

1
 0.172

1
 -0.139

1
 0.434

3
 0.483

3
 -0.497

3
 0.384

3
 0.505

3
 0.502

3
 

ADH -0.098 0.822
3 

-0.582
3 

0.188
2 0.001 -0.163

1 
-0.291

3 
0.318

3 -0.004 -0.120 0.126 0.075 0.088 0.106 
1 p≤0.05. 2 p≤0.01; 3 p≤0.001 

Ġstatistiksel olarak anlamlı olan iliĢkiler koyu olarak gösterilmiĢti

 

6
7
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Tablo 4.8. Poz ve doğal gülümseme ölçümlerinin farkları arasındaki iliĢkiler (devamı). 

 MKG_22 UDK ADK UDKr GS UDU ADU ĠM UDEM UDÇ 

UDK 0.080 —         

ADK -0.221
2
 0.185

2
 —        

UDKr 0.104 0.096 0.015 —       

GS 0.097 0.110 -0.059 -0.048 —      

UDU -0.334
3
 0.287

3
 0.239

3
 -0.151

1
 0.004 —     

ADU -0.111 0.181
2
 0.204

2
 -0.011 0.044 0.128 —    

ĠM 0.063 -0.026 0.023 -0.072 0.022 0.102 -0.068 —   

UDEM 0.430
3
 -0.271

3
 -0.305

3
 -0.093 0.091 -0.736

3
 -0.024 -0.004 —  

UDÇ 0.394
3
 -0.258

3
 -0.308

3
 -0.111 0.076 -0.713

3
 -0.036 0.009 0.960

3
 — 

ADH 0.125 -0.129 -0.184
1 

-0.305
3 -0.010 0.027 -0.376

3 
0.185

2 0.020 0.019 
1 p≤0.05, 2 p≤0.01; 3 p≤0.001 

Ġstatistiksel olarak anlamlı olan iliĢkiler koyu olarak gösterilmiĢtir. 
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5. TARTIŞMA 

Günümüzdeki medya organlarının etkisiyle daha fazla sosyalleĢen ve güzelliğin 

öneminin arttığı toplumumuzda artık hastalar gülümseme estetiği hakkında daha hassas 

hale gelmiĢlerdir. Güzel bir gülümsemenin hastaların sosyal hayatlarında oluĢturduğu 

olumlu katkılardan dolayı gülümseme estetiği ortodontik tedavi ihtiyacının en önemli 

sebeplerinden biri haline gelmiĢtir. Ayrıca yapılan birçok çalıĢmaya (133-138) göre 

hastaların ortodontik tedaviye baĢlamadaki ana sebepleri daha iyi bir gülümsemeye 

sahip olmaktır. Eskiden ortodontistler daha çok estetik beklentileri yok denecek kadar 

az olan çocuk ve adolesan hastalarla ilgilenmekteydi fakat günümüzde estetik 

beklentileri yüksek olan eriĢkin hastaların ortodontik tedaviye baĢlama sayılarındaki 

artıĢa bağlı olarak estetiğin ortodontik tedavideki önemi artmıĢtır (23, 131, 132). 

Günümüzde toplum ve hastalar ortodontik tedavinin baĢarısını genellikle tedavi 

sonunda elde edilen estetik sonuca göre değerlendirmektedirler (35). Estetik diĢ 

hekimliğinin uzun zamandır bu durumun farkında olmasına rağmen, geçtiğimiz yüzyıl 

boyunca ortodontistler daha çok, profilde oluĢan değiĢimleri dikkate almıĢlardır. Son 20 

yıldır ortodontistler de bu durumu fark edip, gülümsemeye önem vermeye 

baĢlamıĢlardır. Toplumun ve hastaların estetik beklentilerini nasıl karĢılarız sorusu, bu 

konuda birçok klinik ve deneysel çalıĢmanın yapılmasına sebep olmuĢtur (216). 

Cepheden yapılan estetik değerlendirmelerde gülümsemenin gerçekleĢtiği ağız bölgesi 

en fazla dikkat çeken bölgelerden biridir (15, 29). Günümüze kadar gerginlik 

gülümsemesi, kaygı gülümsemesi, poz gülümsemesi gibi 18 farklı gülümseme tipi 

tanımlanmıĢtır (40, 41). Estetik ve ortodontik açıdan sadece poz ve doğal gülümsemeler 

dikkate alınmıĢtır. Ortodonti literatüründe gülümseme ile ilgili çalıĢmalar doğal 

gülümseme ikinci plana atılarak genel olarak poz gülümsemesi üzerine yoğunlaĢmıĢtır. 

Ortodonti literatüründe doğal gülümseme ile ilgili bu kadar az çalıĢma yapılmasının 

sebebi çok sayıda araĢtırmacıya (34, 46-49) göre poz gülümsemesinin 
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tekrarlanabilirliğinin, doğal gülümsemeye göre daha yüksek olmasıdır. Mikami‘ye 

(176) göre poz gülümsemesinin tekrarlanabilirliği %93 ile %98 arasında değiĢmektedir. 

Son dönemlerde Van der Geld (51), Dindaroğlu (50) ve Houstis (254) gibi 

araĢtırmacılara göre doğal gülümsemenin de tekrarlanabilirliği en az poz gülümsemesi 

kadar yüksektir. Ayrıca poz gülümsemesi mevcut duygu durumundan etkilenen bilinçli 

bir gülümsemedir. Bu sebeple kayıtların alındığı gün hastanın moralinin bozuk olması 

veya diĢ hekimi korkusundan kaynaklanan gerginliği, poz gülümsemesine göre alınan 

kayıtların tekrarlanabilirliğini etkilemektedir (44). 

Hastalar her ne kadar klinikte poz gülümsemelerini hekimlere gösterseler de klinikten 

çıktıktan sonra sosyal yaĢamlarında genellikle doğal gülümsemelerini kullanmaktadırlar 

(256). Klinikte sıkça rastlanan diğer bir durum da gülümsemelerinden memnun olmayan 

hastalardan poz gülümsemesi istendiğinde, hastalar bilinçli veya bilinçsiz olarak hoĢnut 

olmadığı yapıları gizlemek isteyerek, gülümsemelerinde sadece göstermek istedikleri 

yapıları gösterecek Ģekilde gülümsemektedirler (133, 175). Bu durum poz 

gülümsemesine dayalı yapılan tanı ve tedavi planlamalarının gerçeklikten uzak ve 

problemlerin belirlenmesinde yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple Van der 

Geld (44) ve Camara (45) gibi araĢtırmacılara göre gülümseme estetiği tanısı ve tedavi 

planlaması doğal gülümseme de hesaba katılarak yapılmalıdır. 

Ortodonti literatüründe çalıĢan kaslar ve kasılma Ģiddetlerinin farkından dolayı doğal 

gülümseme esnasında estetik alanda özellikle artmıĢ dudak hareketlerine bağlı olarak 

keser ve diĢeti görünümü gibi gülümseme karakteristiklerinde değiĢimler oluĢtuğu buna 

bağlı olarak da poz ve doğal gülümsemelerin estetik alan görünümlerinin farklı olduğu 

bilinmektedir (125, 244). Fakat bu farklılıkları nicel olarak değerlendiren çalıĢmaların 

sayısı yok denecek kadar azdır. Yapılan çalıĢmalar az sayıda gönüllüye sahip (50) ve az 

sayıda değiĢkene (44) bağlı yapılmıĢtır. 

Gülümseme estetiğinde, özellikle tanı aĢamasında ortodontistlerin rolü büyüktür. 

Rastogi‘ye göre (37) gülümsemenin düzeltilmeye veya geliĢtirilmeye ihtiyacı olan 

çeĢitli elemanlarını sınıflayan ve tanımlayan karar aĢamasının ilk halkasını 

ortodontistler oluĢturur. Bu sebeple ortodontistlerin gülümseme estetiği hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmalarının önemi büyüktür.  
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Literatürdeki birçok çalıĢmaya göre (19, 34, 257) ortodontik tedavi sonucu oklüzyonda 

elde edilen baĢarı gülümseme estetiğine aynı oranda yansıyamamıĢtır. Diğer bir deyiĢle 

ortodontik tedavi sonuçları gülümseme estetiği açısından baĢarılı değildir. Bu durumun 

muhtemelen sebebi teĢhis ve tedavi planlamasında gülümseme estetiğinin yeteri kadar 

dikkate alınmaması ve literatürde gülümseme hakkında yetersiz bilginin bulunmasıdır 

(221, 257, 258). 

Ortodontide iyi bir tedavi planlaması yapabilmek için sadece problemin nereden 

kaynaklandığını öğrenmek yeterli değildir, nelerin normal olduğunun da bilinmesi 

gerekir (45). Bu nedenle estetik bir gülümsemenin oluĢturulmasına rehberlik edecek 

gülümseme tiplerine ait standartların ortaya konulabilmesi için gülümseme tiplerindeki 

çeĢitli bileĢenlerinin ortalamalarının bilinmesi gerekir (39). Bu sebeple daha estetik 

sonuçlar elde edebilmek için, poz ve doğal gülümsemeler gibi farklı dinamikleri 

inceleyen çalıĢmaların sayısı arttırılmalıdır (52). Fakat ortodonti literatüründe poz ve 

doğal gülümsemelerin karakteristik özelliklerini karĢılaĢtıran ve değerlendiren 

çalıĢmalar yetersizdir ve bu durum mevcut literatürde bir eksiklik oluĢturmaktadır. 

Bu sebeplerle çalıĢmamız, günümüzde daha ayrıntılı tedavi beklentilerine sahip olan 

hastaların beklentilerini karĢılayabilen daha kapsamlı gülümseme estetiği planlamaları 

yapılabilmesi için literatürde eksikliği bulunan poz ve doğal gülümseme bileĢenlerinin 

farklarını nicel olarak incelemek ve birbirleri ile karĢılaĢtırmak için yapılmıĢtır. 

5.1. ÇalıĢmaya Katılan Bireylerin Seçim Kriterleri 

Espeland ve Stenvik‘e (259) göre genç eriĢkinlerin primer ortodontik tedavi beklentileri 

daha güzel bir gülümsemeye kavuĢmaktır. Ayrıca Oliveira ve ark.‘nın (132) çalıĢmasına 

göre estetik beklentilerin en yüksek olduğu yaĢ grubunu genç eriĢkinler oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmamıza dahil edilen bireyler Maulik ve ark.‘nın (32) genç bireyler için tanımladığı 

yaĢ aralığı olan 14-35 yaĢ aralığında seçilmiĢtir. ÇalıĢmamıza katılan ortodontik tedavi 

talebi ile kliniğimize baĢvuran veya tedavileri tamamlanan hastaların yaĢları 14 ile 31 

arasında değiĢmektedir. ÇalıĢmamıza katılanların büyük çoğunluğunu oluĢturan 

herhangi bir tedavi talebi olmayan gönüllü katılımcılarsa fakültemizdeki öğrencilerden 

oluĢmaktadır ve yaĢları genellikle 18-24 arasında değiĢmektedir. ÇalıĢmamıza katılan 

gönüllülerin cinsiyetlerine göre oluĢturdukları grupların yaĢ ortalamaları (erkekler 
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21.68±3.4, kadınlar 22.21±2.95) iki grup arası yaĢa bağlı farklılık oluĢturmayacak 

Ģekilde birbirine yakındır.  

YaĢlanmayla beraber yüz kaslarının tonusunda kayıp meydana gelir ve üst dudağın 

elastikiyeti zamanla azalır. Dudakları ilgilendiren bu yapısal değiĢimler sonucunda üst 

dudak giderek uzar ve maksillar keser görünümü azalır (238). Alt dudakta ise 

yaĢlanmayla beraber aynı nedenlerle alt keser görünümünü artıracak Ģekilde aĢağı doğru 

sarkma oluĢur. Formby ve ark.‘nın (234) çalıĢmalarında 18 yaĢından 48 yaĢına kadar 

olan zaman içerisinde üst dudağın ortalama olarak 0.83 mm uzadığı bulunmuĢtur. 

Drummond ve Capelli ise (260) Formby ve ark.‘na göre daha küçük yaĢ ortalamalarına 

sahip olan; 19-24 yaĢ arasındaki bireyler ile 25-34 yaĢ arası bireyleri üst dudak 

uzunluğunun yaĢlanma ile değiĢimi bakımından karĢılaĢtırmıĢlar ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulamamıĢlardır. YaĢlanmayla beraber estetik alanda meydana gelen 

değiĢiklikleri en aza indirmek için çalıĢmamızda tek bir yaĢ grubu belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmamız gülümseme tiplerinin estetik değerlerini sorgulamadığından ve çalıĢmamıza 

katılan gönüllülerin poz fotoğrafları aynı gönüllülerin doğal gülümseme fotoğraflarıyla 

karĢılaĢtırıldığı için çalıĢmamıza katılan gönüllülerin daha önceden ortodontik tedavi 

görüp görmediği dahil edilme kriterlerine eklenmemiĢtir. Sadece ölçümlerin grup 

ortalamalarını etkilememesi açısından daha önceden görülmüĢ ortodontik tedavilerin 

çekimli olmamasına dikkat edilmiĢtir. 

Yapılacak ölçümlerde dudak komissürleri, yumuĢak doku menton gibi anatomik 

yapıların fotoğraf üzerinde doğru olarak seçilmesini engelleyecek bıyık, sakal gibi engel 

teĢkil edecek unsurlara sahip fotoğraflar çalıĢmadan çıkartılmıĢtır. 

5.2. Örneklem Grubunun Belirlenmesi 

ÇalıĢmamızda dahil edilecek birey sayısını belirlemek için yapılan güç analizinde en 

fazla gönüllüye ihtiyaç duyan ölçümde 35 gönüllünün yeterli olacağı bulunmuĢtur.  

ÇalıĢmamızda doğrusal ölçüme dayalı değiĢken sayısının çok olması ve buna bağlı 

ölçüm hatası ihtimalinin yüksek olması nedeniyle çalıĢmamıza 200 gönüllü dahil 

edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda ölçülen 26 değiĢkenden 21‘i doğrusal 4‘ü oransal 1‘i nitel 

ölçüme dayalıdır.  McNamara ve ark.‘nın (227) da belirttiği gibi fotoğraflar üzerinde 
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ölçüme dayalı yani nicel olarak yapılan çalıĢmalarda özellikle doğrusal ölçümlerde, 

kalibrasyon hatalarına bağlı ölçüm hatası yapılma ihtimali oransal ölçümlere göre daha 

yüksektir (261). Ayrıca çalıĢmamızda yapılan ölçümlerin milimetre cinsinden olması ve 

çok küçük farklara sahip hassas ölçümleri içermeleri seçilen anatomik noktaların konum 

farklılıklarına bağlı olarak ölçüm hatası yapılması ihtimalini arttırmaktadır. Yani 35 

hastanın 7 tanesinde kalibrasyona veya seçilen anatomik noktanın lokalizasyonuna bağlı 

yapılacak bir hata örneklem grubunun %20‘sini etkilerken, 100 hastanın 7‘sinde 

yapılacak bir hata örneklem grubunun %7‘sini etkileyecektir. Ayrıca bütün ölçümler 

aynı araĢtırmacı (Dt.Ekrem Oral) tarafından yapıldığından daha fazla sayıda ölçüm 

yapılması araĢtırmacının bu konuda daha fazla tecrübe kazanmasına sebep olacak ve 

ölçüm hatası yapma ihtimalini azaltacaktır. 

Bu sebepler göz önüne alındığında her örneklem grubunun 35 yerine 100 bireyden 

oluĢturulması özellikle doğrusal ölçümlerde yapılacak ölçüm hatalarının oranını 

azaltacaktır. 

5.3. Gülümseme Kayıtlarının Alınması 

Günümüzde her ne kadar 3 boyutlu görüntü teknolojileri büyük bir aĢama kaydetmiĢ 

olsa da maliyetlerinin yüksekliğinden ötürü yaygınlaĢamamıĢlardır. Bu sebeplerle 

günümüzde halen gülümseme değerlendirmesi temel olarak fotoğraf ve videolarla 

yapılmaktadır. 

Gülümseme değerlendirmesinde videoların kullanılmaya baĢlamasında rolü büyük olan 

Ackerman ve ark.‘na (34) göre video kamera kaydına dayalı yöntemler, özellikle 

dinamik özelliğe sahip doğal gülümsemenin kaydedilmesinde büyük öneme sahiptir. 

Doğal gülümseme ile ilgili çalıĢmalar yapan Van der Geld ve ark. (51) ve Dindaroğlu ve 

ark. (50) da dinamik bir yüz hareketi olan doğal gülümsemenin, dinamik bir kayıt cihazı 

olan video kameralarla kaydedilmesinin gerekliliğini belirtmiĢlerdir. Hatta Dindaroğlu 

ve ark. (50) doğal gülümsemenin fotoğraf makineleri gibi statik kayıt cihazlarıyla elde 

edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtmiĢlerdir. Diğer taraftan Schabel ve ark. 

(262) gülümseme kayıtlarının alınmasında dijital fotoğraf makinesine ve video kaydına 

dayalı kayıt yöntemlerini karĢılaĢtırmıĢlar ve dijital fotoğraf makineleri ile gülümseme 

değerlendirmesi için hızlı, doğru ve yeterli veri elde edilebildiğini göstermiĢlerdir. 

Ayrıca gülümsemenin elde edilmesinde statik veya dinamik kayıt cihazlarının 
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hangisinin seçildiğinden ziyade elde edilen verinin ne kadar iyi olduğunun fotoğrafları 

çeken kiĢinin yeteneğine bağlı olarak değiĢebileceğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca video 

kayıt yöntemiyle alınan görüntülerin çözünürlüklerinin düĢük olması ölçümlerin 

doğruluğunu etkileyebilmektedir (81).  

Doğal gülümsemenin video kayıt yöntemiyle kayıt edilmesinin gerekliliğini savunan 

araĢtırmacıların bu düĢüncelerindeki en büyük sebebi doğal gülümsemenin kısa bir 

zaman diliminde baĢlaması ve sona ermesinden dolayı kaydedilmesinin zor olmasıdır. 

Ackerman ve Ackerman‘a (147) göre gülümsemenin kaydedilmesi video kamera ile 

yapıldığında saniyede 15-30 kare görüntü elde edilirken, standart bir fotoğraf hastanın 

gülümsemesinin saniyenin 125‘de 1‘lik bir anını ifade etmektedir (167). Bu sebeple 

video kayıt yönteminin fotoğraf yöntemine göre tam olarak istenilen anı yakalamada 

daha baĢarılı olduğu belirtilmiĢtir. Görüntüleme teknolojilerinin ilerlemesiyle dijital 

fotoğraf makinelerinin görüntü yakalama ve tepki süreleri kısalmıĢtır. Böylelikle 

geçmiĢte video kameralar ile fotoğraf makineleri arasındaki belirli bir zaman diliminde 

yakalanan görüntü sayısı farkı; dijital fotoğraf makineleri ile dijital video kameralar 

arasında azalmıĢtır. ÇalıĢmamızda hem görüntü kalitesinin yüksek olması hem de kısa 

bir süre diliminde daha fazla görüntü kaydedebilmek için saniyede 3 kare fotoğraf 

çekebilen bir dijital fotoğraf makinesi (EOS 60D, Canon, Tokyo, Japonya) 

kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda kayıtların alınmasında dijital fotoğraf makinesinin tercih edilmesinin 

diğer sebepleri ise kullanım kolaylığı, daha hızlı görüntü elde edilebilmesi ve veri 

saklamak için daha az yere ihtiyaç duyulmasıdır. 

3 boyutlu bir objenin kayıtlarının 2 boyutlu olarak alınması bir dezavantajdır. 3 boyutlu 

görüntüleme sistemleri mevcuttur fakat bu sistemlerin pratik olmaması, doğal 

gülümsemesi alınacak gönüllünün kendisini rahat hissedemeyeceği derecede komplike 

yapıya sahip olmaları ve fiyatlarının yüksek olması sebepleriyle (254) çalıĢmamızda 

kullanılmaları tercih edilmemiĢtir. Ġlerleyen yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle bu 

cihazların dijital fotoğraf makinesi büyüklüğüne indirilip taĢınabilir hale getirilmesi 

doğal gülümsemenin kaydedilmesinde kullanılmalarını daha mümkün kılabilir. 
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5.3.1. Poz ve Doğal Gülümsemelerin Elde Edilmesi 

Hem poz hem de doğal gülümseme fotoğraflarının elde edilmesinin zorluklarını klinik 

olarak gözlemleyen Rigsbee ve ark. (49) hasta ile fotoğrafları çeken kiĢi arasındaki 

diyaloğun hafife alınmaması gerektiğini ve gülümsemenin elde edilmesi için belirli 

kelime veya cümle kalıpların kullanılmasını tavsiye etmiĢtirler. Benzer bir yöntem 

Zachrisson (241) tarafından da tavsiye edilmiĢ ve hastalardan ideal bir gülümseme pozu 

alabilmek için hastalara ―chesee‖ kelimesinin söyletilmesini tavsiye etmiĢtir. Sarver 

(12) ve Ackerman (147) da ―Chelsea eats cheesecake on the Chesapeake‖ cümle 

kalıbını kullanmayı tavsiye etmiĢlerdir. Tarantili ve ark. (81) bu tarz yöntemlerle elde 

edilen gülümsemeleri ―sözel gülümsemeler‖ olarak tanımlamıĢ ve sadece poz 

gülümsemelerinin elde edilmesinde kullanılabileceğini ifade etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmamızda poz gülümsemesi elde etmek için belirli cümle kalıplarını kullanmak 

yerine Walter ve ark.‘nın (253) çalıĢmasındaki gibi ―her zamanki gibi gülümse‖, 

―arkadaĢlarınla fotoğraf çekiniyormuĢ gibi gülümse‖ gibi gönüllülere sözel komutlar 

verilerek gündelik hayatlarındaki poz gülümsemelerini daha çok yansıtacak Ģekilde 

gülümsemeleri sağlanmıĢtır. 

Camara‘ya (45) göre gülümseme elde etmek için kelime veya cümle kalıpları pratik ve 

kullanıĢlı bir yöntem olsa da gülümseme elde edilmesinin en iyi yolu komik uyaran 

varlığına bağlıdır. Komik uyaran oluĢturabilmek için videolar, fotoğraflar ve hatta 

fotoğrafları çeken operatörün mizah yeteneği bile kullanılabilir. Van der Geld ve ark. 

(51) ve Tarantili ve ark. (81) çalıĢmalarında doğal gülümseme elde etmek için 

gönüllülere video izlettirmiĢlerdir. Dindaroğlu ve ark. (50) ve Houstis ve ark. (254) 

sözel komik uyaranla doğal gülümseme elde etmiĢlerdir. Sözel komik uyaranla doğal 

gülümseme elde edilmesinin videoya göre göreceli dezavantajı, daha çok operatörün 

mizah yeteneğine bağlı olmasıdır. Video izlettirerek doğal gülümseme elde edilmesi 

operatörden bağımsızdır fakat yoğun olarak hasta bakılan kliniklerde uygulamasının 

zahmetli olması ve uzun süre alması dezavantajıdır. 

ÇalıĢmamızı gerçekleĢtirdiğimiz Erciyes Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti 

Kliniği yoğun Ģekilde hasta bakan, aktif bir klinik olduğundan daha pratik olan sözel 

komik uyarana bağlı doğal gülümseme elde etme yöntemi uygulanmıĢtır.    
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5.4. Gülümseme Fotoğraflarının Seçilmesi ve Standardizasyonu 

Literatüre göre sefalostatlar kafa hareketlerini kontrol altına almak için röntgen ve 

fotoğraf çekimi için rutin olarak kullanılmaktadırlar. Fakat poz ve doğal gülümseme 

fotoğrafları çekilirken gönüllüler kendilerini rahat hissetmedikleri için hemen hemen 

tüm doğal gülümseme çalıĢmalarında olduğu gibi bizim çalıĢmamamızda da sefalostat 

kullanılmamıĢtır (44, 50, 51, 81, 254). Bunun yerine fotoğraf çekiminin baĢında 

gönüllülerin interpupiller düzlemleri yere paralel olacak Ģekilde baĢlarını sağa sola 

yatırmadan karĢılarında hayali bir aynada kendi gözlerine bakıyormuĢ gibi uzak bir 

noktaya bakacak Ģekilde baĢlarını konumlamaları istenmiĢ ve doğal gülümseme 

esnasında baĢ pozisyonu bozulan hastaların fotoğraf çekimleri tekrarlanmıĢtır. Her 

defasında istenilen baĢ pozisyonunu sağlayamayan gönüllüler çalıĢmadan çıkartılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızdaki poz ve doğal gülümsemeleri seçme ve tanımlama yöntemimiz Houstis 

ve ark. (254) ve Walter ve ark.‘nın (253) çalıĢmalarındaki gibi FACS kullanılmıĢtır. Her 

ne kadar günümüzde poz ve doğal gülümsemeleri ayırt etmek için bilgisayar 

programları geliĢtirilmiĢ olsa da bu programların temini zor, maliyeti yüksek ve temel 

olarak FACS‘a göre kurgulanmıĢ programlar olduklarından çalıĢmamızda kullanılmaları 

tercih edilmemiĢtir. Günümüzde halen mimikleri tanımlamada FACS pratik ve güvenilir 

bir yöntemdir (205). 

Gönüllülerin bütün fotoğrafları Erciyes Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti 

Bölümüne ait olan ve rutin olarak hasta fotoğraf kayıtlarının alındığı fotoğraf 

stüdyosunda çekilmiĢtir.  

Gülümsemenin değerlendirildiği çalıĢmalarda ıĢık kaynağı ve standardizasyon 

konusunda net bilgiler olmamasına rağmen; McNamara ve ark.‘nın (227) çalıĢmasında 

fotoğraf çekiminin her gönüllü için standardize edilmiĢ bir ıĢık kaynağı ile sabit bir 

mesafeden yapıldığı belirtilmiĢ fakat mesafe hakkında bilgi verilmemiĢtir. Sadece burun 

ucu ve çene ucu arası yüz bölgesini içine alacak Ģekilde çekilen fotoğraflar üzerinde 

çalıĢan Hulsey (19) kullandığı ıĢık kaynağı hakkında bilgi vermezken en net fotoğraf 

için gönüllü ile kameranın lensi arasındaki mesafenin 46,5 cm olarak belirlendiğini 

bildirmiĢtir. Tarantili ve ark.‘nın (81) çalıĢmalarında gizli kamera ile hastalardan doğal 

gülümseme görüntüleri elde ettikleri için çekilen gülümseme görüntülerinde ıĢık, çekim 

mesafesesi gibi hiçbir değiĢkenden bahsedilmemiĢtir. Peck ve Peck‘in (46) çalıĢmasında 
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fotoğraflar kullanılmamıĢ hastaların gülümsemeleri esnasında yüzlerinden direkt 

ölçümler yapılmıĢtır. Sachdeva ve ark.‘nın (224) çalıĢmalarında ıĢık kaynağı hakkında 

bilgi vermeden her hastanın fotoğrafı alınırken sabit bir ıĢık kaynağı kullanıldığından, 

hastanın sadece burun ucu ve çene arası görüntüsü alındığından ve her hastanın yüzü ile 

kamera lensi arasında yaklaĢık 1 metrelik sabit bir mesafe belirlendiğinden 

bahsetmiĢlerdir. 

Bizim çalıĢmamızda dijital fotoğraf makinemizde yüksek kalite görüntü için büyütme 

oranı yüksek olan 100 mm‘lik macro lens (1:2.8 L USM Ultrasonic Image Stabilizer, 

Canon, Tokyo, Japonya) kullanılmıĢtır. Gönüllülerin yüzlerinin sığabileceği Ģekilde en 

net fotoğrafları elde edebilmek için gönüllüler ile fotoğraf makinesinin lensi arasında 

yaklaĢık 215 cm‘lik sabit bir mesafe belirlenmiĢtir. Bu mesafeyi sabit tutabilmek için 

fotoğraf çekimleri konumu sabit olan bir üçayak üzerinde yapılmıĢtır. Gönüllülerin 

konumlarını sabit tutabilmek içinse tüm fotoğraf çekimlerinde gönüllülerin yerde sabit 

olan kırmızı bir çizginin hemen gerisinde durmaları istenmiĢtir. 

Gönüllülerin yerdeki kırmızı çizginin hemen gerisinde durmaları hem her gönüllünün 

kamera lensi ile arasındaki mesafeyi sabit tutmasını sağlamaktadır, hem de gönüllü ile 

arka fon arasında yaklaĢık 25-30 cm‘lik bir boĢluk oluĢturarak gönüllünün gölgesinin 

perdeye düĢmesini engellemektir. Bu sayede elde edilen fotoğraflara gönüllünün kendi 

gölgesi yansımamıĢ ve net görüntüler elde edilmiĢtir. Daha önceden de bahsettiğimiz 

gibi çalıĢmamızda ıĢık miktarından etkilenen ölçümler bulunmaktadır. Dindaroğlu ve 

ark.‘nın (50) yaptıkları çalıĢmada ıĢığı standardize etmek için görüntüleri günün hep 

aynı saatinde almıĢlardır. Fakat doğal ıĢık kaynakları hava durumu, mevsim gibi pek 

çok faktörden etkilendiği için tam olarak standardize edilmeleri mümkün değildir. Bu 

sebeple çalıĢmamızın fotoğrafları, içerisinde pencere olmayan ve ıĢık geçirmeyen bir 

kapıya sahip olan odada kapı kapalıyken, sabit bir arka fonda 3500 watt‘a ayarlı iki adet 

softbox (6000 watt Compact Plus, Multiblitz, Köln, Almanya) flaĢ kullanılarak 

alınmıĢtır. Böylelikle ıĢık miktarından etkilenen ölçümlerde fotoğraflara bağlı 

oluĢabilecek ölçüm hatalarını en aza indirmek hedeflenmiĢtir. 

5.5. Ölçümlerin Bilgisayar Programı ile Kalibrasyonu ve Değerlendirilmesi 

Doğrusal ölçümlerin düzgün olarak yapılabilmesi için McNamara ve ark.‘nın (223) 

belirttiği gibi fotoğrafların doğru olarak kalibre edilmesi önemli bir faktördür. 
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ÇalıĢmamızda Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) çalıĢmasına benzer olarak Dolphin 11.8 

Premium Imaging (Dolphin Imaging and Management Solutions, Chatsworth, CA, 

USA) bilgisayar programı kullanılmıĢtır. McNamara ve ark. (227) ve Ackerman ve 

ark.‘nın (34) ortodonti literatürüne sunduğu SmileMesh (TDG Computing, Philadelphia, 

USA) programını kullanmıĢlardır. SmileMesh programında fotoğrafların kalibrasyonu 

hastanın maksillar sağ santralin mesio-distal geniĢliğine göre yapılmaktadır. Ayrıca 

SmileMesh programında değiĢkenler standart olarak belirlenmiĢtir ve programın son 

sürümünde 16 adet ölçüm bulunmaktadır (167) yani program araĢtırmacıya programda 

olmayan farklı bir değiĢkeni ölçme imkanı tanımamaktadır (263). Ayrıca bu tip ölçüm 

programları yüksek maliyete sahiptirler (263). 

Bizim çalıĢmamızda kullandığımız Dolphin Imaging programı rutin olarak klinikte hali 

hazırda kullandığımız bir program olduğundan, maliyetleri yüksek olan bu tip bir ölçüm 

programı için harcama yapılmamıĢtır. Ayrıca Dolphin Imaging programı SmileMesh 

programının aksine kullanıcıya kısıtlama getirmeksizin istediği ölçümü yapma imkanı 

sunmaktadır. Bu sebeple bizim çalıĢmamızda da Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) 

çalıĢmasındaki gibi Dolphin Imaging programı kullanılmıĢtır. 

Dindaroğlu ve ark. kalibrasyon için fotoğraf çekimi esnasında gönüllülerden üzerinde 

cetvel bulunan ve camı bulunmayan kalibrasyon gözlüklerini takmalarını istemiĢlerdir. 

Böylece kalibrasyonlarını fotoğraftaki cetvel görüntüsünü ölçerek yapmıĢlardır. Bizim 

çalıĢmamızda ise kalibrasyon için McNamara ve ark.‘nın (227) kalibrasyon yöntemine 

benzer olarak maksillar sağ veya sol santral keserlerden konumu ve açısı daha düzgün 

olanının mesio-distal geniĢliği alınmıĢtır. ÇalıĢmamızda McNamara ve ark.‘nın 

kalibrasyon yönteminin bir modifikasyonunu kullanmamızın sebebi bu yöntemin daha 

pratik olması ve fotoğraf çekimi esnasında gönüllülerden daha rahat doğal gülümseme 

fotoğrafı alabilmemizdir. 

5.6. Poz ve Doğal Gülümseme Farklarının Cinsiyetlere Göre Değerlendirilmesi 

Erkeklerin anatomik özellikleri genel olarak kadınların anatomik özelliklerinden daha 

büyüktür (264). Weeden ve ark. (265) bu bilginin yüz hareketlerinde de geçerli olup 

olmadığını araĢtırmak için yaptıkları çalıĢmalarında gülümseme, yüz buruĢturma, yanak 

ĢiĢirme, ağız açma, dudak büzme, gözleri açma ve kapama gibi 7 yüz hareketinin 

erkeklerde kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha büyük olduğunu 
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bulmuĢlardır. Benzer olarak Ferrario ve ark. (266), Tzou ve ark. (267), Dawei ve ark. 

(268) da erkeklerin istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde kadınlardan daha büyük ve geniĢ 

yüz hareketlerine sahip olduklarını bulmuĢlardır. 

ÇalıĢmamızda da 100 kadın ile 100 erkek gönüllünün poz (T0) ve doğal (T1) 

gülümseme farkları (T0-T1) karĢılaĢtırılmıĢ ve 25 ölçümden 11 tanesinde istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (Tablo 4.4.). Ölçümlerin çoğunluğunda istatistiksel 

olarak farklılık bulunmamasına rağmen erkekler ve kadınlar genel olarak anatomik 

açıdan birbirlerinden farklı olduklarından erkekler ve kadınların T0-T1 ölçümlerinin 

ayrı ayrı değerlendirilmesi tercih edilmiĢtir. 

T0-T1 ölçümlerinin birbirleri arasındaki iliĢkilerinin değerlendirilmesi anatomik bir 

değiĢiklik belirtmek yerine, ölçümlerin etkileĢimlerinden bahsettiği için bu 

değerlendirmelerde grup ayrımı yapılması tercih edilmemiĢtir. 

5.7. Poz ve Doğal Gülümseme Farklarının Değerlendirilmesi 

Literatürde poz gülümsemesini estetik açıdan değerlendiren çok sayıda çalıĢma (34, 38, 

125, 227) bulunmasına rağmen, doğal gülümseme ile ilgili çok az sayıda çalıĢma 

bulunmaktadır ve bu durum gülümseme değerlendirmelerinde bir eksiklik 

oluĢturmaktadır. 

Dindaroğlu ve ark. (50) yaĢları 17-55 arasında değiĢen 67 bireyde (34 erkek, 33 kadın) 

poz ve doğal gülümseme arasındaki farklılıkları cinsiyet ayrımı yapmadan 

değerlendirmiĢler ve tüm ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulmuĢlardır. 

Benzer olarak Van der Geld ve ark. (44) da yaĢları 20-55 arasında değiĢen 122 erkek 

gönüllüde poz ve doğal gülümsemeleri karĢılaĢtırmıĢlar ve yaptıkları ölçümlerin büyük 

çoğunluğunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulmuĢlardır. 

Biz de poz ve doğal gülümsemeyi karĢılaĢtırdığımız çalıĢmamızda literatürle (44, 50) 

benzer Ģekilde erkeklerde 25 ölçümden 21‘inde, kadınlarda ise 25 ölçümden 22‘sinde 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) fark bulduk. Parametrelerimizde meydana gelen 

değiĢimleri incelersek: 
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1. Gülümseme GeniĢliği 

Gülümseme geniĢliği daha çok gülümseme indeksi, posterior koridor gibi gülümseme 

estetiğinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçümlerin hesaplanabilmesi için kullanılan 

bir ölçümdür. Gülümseme geniĢliği daha çok gülümsemenin Ģiddeti veya tipi hakkında 

bilgi vermektedir. 

Hess ve ark.‘nın (199) çalıĢmasına göre gülümseme geniĢliğinin miktarı ile 

gülümsemenin ifade ettiği mutluluk ve doğallık arasında pozitif iliĢki bulunmuĢtur. 

Diğer bir deyiĢle gülümseme geniĢliği arttıkça gülümseme daha doğal olarak ifade 

edilmektedir. Hatta bu durum dilimizde de kendisine yer bulmuĢtur; çok mutlu birisi 

için ―ağzı kulaklarına varmak‖ deyimi kullanılmaktadır. 

Farkas‘a (269) göre erkeklerde dudakların istirahat halindeki ortalama geniĢliği 55±3 

mm, kadınlardaysa 50±3 mm‘dir. 

Rigsbee ve ark.‘nın (49) çalıĢmasına göre estetik bir poz gülümsemesi için dudak 

komissürleri arası mesafe, dudakların istirahat haline göre %30 artmalıdır. 

McNamara ve ark. (223) yaĢları 10 ile 15 arasında değiĢen 33 kız ve 27 erkek olmak 

üzere 60 hastanın poz gülümsemelerini değerlendirdikleri çalıĢmalarında gülümseme 

geniĢliğini cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ortalama olarak 61.1±5.4 mm bulmuĢlardır. 

Tarantili ve ark. (81) ise yaĢları 7-14 arasında değiĢen ortalama olarak 10.5 yaĢında 9 

kız 6 erkek çocukta dudakların istirahat hali ile doğal gülümsemeyi karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Doğal gülümsemede komissürler arası mesafe dudakların istirahat haline göre ortalama 

olarak %27 artmıĢtır ve dudak komissürleri yukarıya ve yanlara doğru interpupiller 

hatla ortalama 47°‘lik açı yapacak Ģekilde hareket etmiĢtir.  

Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) çalıĢmasında gülümseme geniĢliği; poz gülümsemesinde 

ortalama olarak 61.09±5.43 mm, doğal gülümsemede 64.95±5.15 mm olarak 

bulunmuĢtur ve ortalamalar arası fark 3.86 mm‘dir. Van der Geld ve ark. (44) 

gülümseme geniĢliğini poz gülümsemesinde 65.8 mm, doğal gülümsemede 68.2 mm 

bulmuĢlar ve ortalama farkı 2.4 mm olarak belirtmiĢlerdir. Her iki çalıĢmada da 

gülümseme geniĢliği için poz ve doğal gülümsemeler istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde 

farklı bulunmuĢtur (p<0,001). 
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ÇalıĢmamızda erkekler için gülümseme geniĢliğini poz gülümsemesinde 65.63±5.61 

mm, doğal gülümseme 72.05±5.71 mm bulunmuĢtur ve aradaki fark 6.42 mm‘dir. 

Kadınlarda ise gülümseme geniĢliği; poz gülümsemesinde 64.48±5.56 mm, doğal 

gülümsemede 69.36 mm bulunmuĢtur ve iki gülümseme arasında ortalama olarak 

4.91±3.34 mm fark bulunmuĢtur. Kadınlar ve erkeklerin gülümseme geniĢliği 

ölçümlerindeki poz ve doğal gülümsemeler arası farkı istatistiksel olarak farklıdır 

(p<0,05). Hem kadınlarda hem de erkeklerde gülümseme geniĢliği poz ve doğal 

gülümsemelerde istatistiksel olarak farklıdır (p<0,001). 

Bizim çalıĢmamızda diğer çalıĢmalara göre genel olarak daha yüksek değerler çıkmıĢtır. 

Bunun sebebi Dindaroğlu ve ark.‘nın çalıĢmasında cinsiyet ayrımının yapılmamıĢ 

olması ve Van der Geld‘in çalıĢmasında sadece erkek gönüllüler kullanılmıĢ olmasıdır. 

Bizim çalıĢmamızdaki erkek gönüllülerle Van der Geld ve ark.‘nın çalıĢmasındaki erkek 

gönüllülerin poz gülümsemeleri hemen hemen aynı çıkarken, bizim çalıĢmamızdaki 

doğal gülümsemelerin değerleri ve dolayısıyla poz ve doğal gülümsemelerin farkı daha 

büyük çıkmıĢtır. Bu durumun sebebi de muhtemelen bizim çalıĢmamızın genel olarak 

20-25 yaĢındaki diĢ hekimliği öğrencilerinden oluĢurken Van der Geld‘in çalıĢmasının 

20-55 yaĢ arası askeri personelden oluĢmasıdır. Bu büyük sosyokültürel fark ister 

istemez doğal gülümsemelerin Ģiddetini gösteren gülümseme geniĢliği ölçümüne etki 

etmiĢtir. Yüz hareketlerini cinsiyet farklılıklarına göre inceleyen çalıĢmalara (265-268) 

benzer olarak bizim çalıĢmamızda da erkeklerin anatomik olarak daha büyük yüz 

yapılarına sahip olduklarından gülümseme geniĢliklerinin poz ve doğal gülümsemeler 

arası farkı kadınlarınkinden istatistiksel olarak daha büyük bulunmuĢtur. 

2.Gülümseme Yüksekliği 

Gülümseme yüksekliği de gülümseme indeksi gibi gülümseme estetiğini değerlendiren 

ölçümlerin hesaplanmasında kullanılan bir ölçümdür.  

Gülümseme yüksekliği gülümseme esnasında ağzın açılma miktarından doğrudan 

etkilenmektedir. Bu sebeple kahkaha olarak gerçekleĢen doğal gülümsemelerde ister 

istemez bu ölçüm yüksek çıkacaktır fakat diĢ hekimliği ve hatta diğer uzmanlık 

alanlarını içeren literatüre de bakıldığında, hiçbir çalıĢma doğal gülümseme ile 

kahkahayı birbirinden ayırmamıĢtır. Ayrıca Ackerman ve ark. (147) doğal gülümseme 

tanımlamasında doğal gülümseme için bazen kahkaha olarak gerçekleĢebilen 
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tanımlamasını kullanmıĢlardır. Bu sebeplerle çalıĢmamızda da kahkaha doğal 

gülümsemenin bir parçası olarak kabul edilmiĢ ve gülümseme yüksekliği ortalamalarını 

yükselteceği tahmin edildiği halde kahkaha Ģeklinde doğal gülümsemeleri alınan az 

sayıdaki gönüllü çalıĢmadan çıkartılmamıĢtır. 

Literatürde poz ve doğal gülümsemelerin gülümseme yüksekliklerini karĢılaĢtıran 

Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) çalıĢmasından baĢka çalıĢma bulunmamaktadır. Bu 

çalıĢmada gülümseme yüksekliği; poz gülümsemesi için 8.76±2.06 mm, doğal 

gülümseme için 15.15±4.05 mm‘dir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur 

(p<0,001). Bu sonuçlar bizim çalıĢmamızda her iki cinsiyet için de bulduğumuz 

sonuçlarla uyumludur (Tablo 4.5,6.)  

3. Gülümseme Ġndeksi 

Literatürde gülümseme indeksiyle ilgili olan çalıĢmalar genellikle gülümseme 

indeksinin yaĢlanma ile değiĢimini değerlendirmiĢler ve yaĢ ilerledikçe gülümseme 

indeksi değerinin arttığını bulmuĢlardır (224, 225).  

Gülümseme indeksini estetik açıdan değerlendiren Schabel ve ark.‘nın (270) 

çalıĢmasına göre gülümseme indeksinin büyüklüğü arttıkça gülümseme daha estetik 

bulunmuĢtur. Diğer bir deyiĢle dar ve yüksek gülümsemeler daha az estetik 

bulunmuĢtur. Bunun nedenini de gülümseme yüksekliği arttıkça yaĢlanmanın bir 

belirtisi olan alt keser görünümünün artmasına ve kozmetik diĢ hekimliği tarafından 

genel olarak estetik kabul edilmeyen (157) fazla diĢeti görünümünün oluĢmasına 

bağlamıĢlardır. McNamara ve ark.‘nın (227) çalıĢması da gülümseme indeksi ve 

mandibular keser görünümünün gülümsemeye estetik açıdan bir etkisinin olmadığını 

belirtmiĢtir. 

Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) çalıĢmasında gülümseme indeksi; poz gülümsemesinde 

ortalama olarak 7.32±1.71 mm, doğal gülümsemede 4.62±1.4 mm olarak bulunmuĢtur 

ve ortalamalar arası fark 2.7 mm‘dir. Buldukları fark istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0,001). 

Bizim çalıĢmamızda doğal gülümsemede gülümseme indeksi her iki cinsiyet için de 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) azalma göstermiĢtir (Tablo 4.5,6). Bu sonuçlar 
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Dindaroğlu ve ark.‘nın cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yaptıkları çalıĢmanın sonuçlarıyla 

uyumludur. 

McNamara ve ark. ve Schabel ve ark. poz gülümsemesinde gülümseme indeksini estetik 

açıdan değerlendirmiĢ, McNamara ve ark. gülümseme estetiği ve gülümseme indeksi 

arasında bir iliĢki bulamazken, Schabel ve ark. gülümseme indeksi değerinin artmasıyla 

gülümseme estetiğinin arttığını belirtmiĢlerdir. Bizim çalıĢmamızın sonuçları Schabel 

ve ark.‘nın çalıĢmasına göre yorumlanırsa, poz gülümsemesinin doğal gülümsemeye 

göre daha estetik olduğu düĢünülebilir. 

4. Maksillar Dentisyon GeniĢliği 

Maksillar dentisyon geniĢliği de gülümseme estetiğinin değerlendirilmesinde kullanılan 

ölçümlerin hesaplanabilmesi için kullanılan bir ölçümdür. Fakat literatürde gülümseme 

esnasında görülebilen maksimum maksillar dentisyon geniĢliğini estetik açıdan 

değerlendiren çalıĢmalar da mevcuttur. Bu çalıĢmalara göre gülümseme esnasında daha 

fazla sayıda diĢ görünümüne sahip gülümsemeler daha estetik bulunmuĢtur (159, 230, 

271, 272). 

Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) çalıĢmasında maksillar dentisyon geniĢliğini; poz 

gülümsemesinde ortalama olarak 48.41±4 mm, doğal gülümsemede 51.78±4.1 mm 

olarak bulmuĢtur ve ortalamalar arası fark 3.37 mm‘dir. 

Bizim çalıĢmamızda da doğal gülümseme esnasında görülebilen maksillar dentisyon 

geniĢliği poz gülümsemesine göre her iki cinsiyet için de istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0,001) Ģekilde artmıĢtır (Tablo 4.5,6.). ÇalıĢmamız Dindaroğlu ve ark.‘nın yaptıkları 

çalıĢma ile karĢılaĢtırıldığında bizim çalıĢmamızdaki değerler hem erkeklerde hem de 

kadınlarda biraz daha fazla bulunurken, Dindaroğlu ve ark‘nın cinsiyet ayrımı 

gözetmeksizin yaptıkları çalıĢmanın sonuçlarıyla genel olarak uyumludur. 

Bizim çalıĢmamızdaki her iki cinsiyete ait maksillar dentisyon geniĢliğinin de 

Dindaroğlu ve ark.‘nın çalıĢmasına göre daha yüksek çıkmıĢ olmasının sebebi 

çalıĢmamızın gülümseme geniĢliği değerlerinin de aynı çalıĢmaya göre yüksek 

olmasıdır. Sonuçta gülümseme geniĢliği arttıkça görülebilen maksillar dentisyon 



84 

geniĢliği de artacağı için sonuçlarımızın Dindaroğlu ve ark.‘nın verilerine göre yüksek 

olması beklenen bir sonuçtur. 

Maksillar dentisyon geniĢliğinin doğal gülümsemede istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0,001) Ģekilde artması, literatürdeki (159, 271, 272) gülümsemede daha fazla sayıda 

diĢin görünümünü estetik bulan çalıĢmalara göre değerlendirildiğinde doğal gülümseme 

poz gülümsemesine göre daha estetiktir diyebiliriz. 

5. Maksillar Ġnterkanin GeniĢlik 

Maksillar interkanin geniĢlik sınırları belli poz ve doğal gülümsemeler arasında sabit bir 

değerdir. ÇalıĢmamızda maksillar interkanin geniĢliği; sağ ve sol bukkal koridor 

miktarlarını ve bukkal koridor oranlarını hesaplayabilmek için ölçtük. Her iki 

gülümseme tipinde de sabit bir değer olmasına rağmen her iki grupta da poz ve doğal 

gülümsemeler arası farkının da istatistiğini yaptık. Elde ettiğimiz verilere göre maksillar 

interkanin geniĢliğin hem erkeklerdeki hem de kadınlardaki poz ve doğal gülümsemeler 

arası farkı istatistiksel olarak anlamlı değildir ve neredeyse sıfır olarak erkeklerde 

0.04±0.38, kadınlarda 0.02±0.24 bulunmuĢtur (Tablo 4.4). Bu verilere göre 

çalıĢmamızda kullandığımız kalibrasyon yöntemi ve sefalostat kullanmamamıza rağmen 

standardizasyon yöntemimiz baĢarılı olmuĢtur diyebiliriz.  

6. Posterior Koridor Miktarları ve Oranı 

Literatürde gülümseme estetiği ile ilgili az sayıda çalıĢma olmasına rağmen, gülümseme 

estetiğinin onlarca bileĢeninden bir tanesi olan negatif boĢluklarla ilgili gülümseme 

estetiği literatürünün neredeyse yarısını oluĢturacak kadar çok çalıĢma yapılmıĢtır. 

Negatif boĢluklarla ilgili çalıĢmalarda çalıĢmacılar negatif boĢlukları kendi 

yöntemlerine ve kendi verdikleri isimlere göre ölçmüĢlerdir (273). Biz de çalıĢmamızda 

negatif boĢlukları posterior ve bukkal koridor olmak üzere ikiye ayırarak değerlendiren 

McNamara ve ark.‘nın (227) çalıĢmasını örnek aldık. Ayrıca McNamara ve ark.‘nın 

çalıĢmasını örnek almamızın diğer bir nedeni de hesap hatalarını en aza indirmek için 

posterior ve bukkal koridor hesaplamalarını iç dudak komissürlerine göre daha belirgin 

olan dıĢ dudak komissürlerini dikkate alarak yapmalarıdır. 
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Negatif alanlarla ilgili literatürdeki diğer bir karıĢıklık da negatif alanların gülümseme 

estetiğine olan etkileridir. Literatürdeki çalıĢmaların sonuçları ağırlıklı olarak ikiye 

ayrılmıĢtır. Bazı çalıĢmalar; negatif alanların gülümseme estetiğine olumlu veya 

olumsuz katkısının olmadığını iddia ederken (19, 150, 153, 227, 273, 274), diğer 

çalıĢmalar da minimal negatif boĢlukların en estetik olduğundan bahsetmektedir (148, 

152, 154, 156, 159).  

Literatürde bizim çalıĢmamızdaki ölçüm yöntemine benzer olarak negatif boĢlukları poz 

ve doğal gülümseme tiplerine göre değerlendiren bir çalıĢma yoktur. McNamara ve 

ark.‘nın çalıĢması negatif boĢluklarla estetik arasında iliĢki bulamadığı için elimizdeki 

verileri estetik açıdan karĢılaĢtırabileceğimiz bir referans bulunmamaktadır. 

Erkeklerde poz gülümsemesine göre doğal gülümsemede sağ posterior koridor miktarı 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde artıĢ gösterirken, sol posterior koridor 

miktarındaki artıĢ istatistiksel olarak bir anlam ifade etmemektedir. Kadınlarda ise hem 

sağ hem de sol posterior koridor miktarları poz gülümsemesine göre doğal 

gülümsemede istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) artıĢ göstermiĢtir. Posterior koridor 

oranında ise erkeklerde ve kadınlarda da istatistiksel olarak anlamı bir değiĢim 

olmamıĢtır (Tablo 4.5,6.). 

Kadınlarda sağ ve sol posterior koridor miktarları anlamı (p<0,001) Ģekilde artıĢ 

gösterirken, erkeklerde sadece sağ posterior koridor miktarının anlamlı Ģekilde artıĢ 

gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ritter ve ark. daha geride olan posterior koridor 

ölçümlerinin minimal ıĢık değiĢimlerinden bile çok fazla etkilenebileceğini bildirmiĢtir 

(153). Bu sebeple doğal gülümseme esnasında erkek gönüllülerin poz gülümsemesine 

göre hafifçe baĢlarını sağa veya sola çevirmeleri sol posterior koridor miktarının 

önemsiz çıkmasına sebep olmuĢ olabilir. 

Hem erkeklerde hem de kadınlarda posterior koridor oranı değiĢimlerinin istatistiksel 

olarak anlamsız çıkmasının nedeni posterior koridor oranı hesaplamasında kullanılan iki 

değiĢkenin de poz gülümsemesine göre doğal gülümsemede hemen hemen aynı oranda 

artıĢ göstermesidir. 
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7. Bukkal Koridor Miktarları ve Oranı 

Poz gülümsemesine göre doğal gülümsemedeki sağ ve sol bukkal koridor miktarları her 

iki cinsiyette de istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde artarken, bukkal koridor oranı her iki 

cinsiyette de istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde azalmıĢtır (p<0,001) (Tablo 4.5,6.).  

ÇalıĢmamızda sağ ve sol bukkal koridor miktarları; gülümseme esnasında maksilladaki 

kaninlerin distal yüzeyleri ile dıĢ dudak komissürleri arası mesafe olarak ölçülmüĢtür. 

Diğer bir deyiĢle miktar ölçümleri dudak komissürleri ile kaninlerin distalleri arası 

mesafenin mm cinsinden değeridir. ÇalıĢmamızda bukkal koridor oranı ise interkanin 

geniĢliğin gülümseme geniĢliğine oranı olarak ifade edilmiĢtir (227). Bu oran maksillar 

interkanin geniĢliğinin gülümsemedeki oranını vermektedir. Bu sebeple maksillar 

interkanin geniĢliğin poz gülümsemesindeki değeri doğal gülümseme esnasında da sabit 

kaldığı ve gülümseme geniĢliği doğal gülümsemede istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde 

arttığı için maksillar interkanin geniĢliği yani bukkal koridor oranının hem kadınlarda 

hem de erkeklerde anlamlı Ģekilde azalması ve karanlık kısımları ifade eden bukkal 

koridor miktarlarının her iki cinsiyette de anlamlı Ģekilde artması beklenen bir sonuçtur. 

8. Maksillar Keser görünümleri (12,11,21,22) 

Literatürde gülümseme estetiği ile keser görünümlerini doğrudan inceleyen çalıĢma 

sayısı azdır. Bunun sebebi üst dudak çizgisinin değerlendirildiği çalıĢmalar gülümseme 

esnasında keser görünümünün ne kadar olması gerektiğini belirtmektedir. Bu 

çalıĢmaların sonuçlarına göre de gülümseme esnasında maksillar keser diĢlerin 

tamamının görünmesi en estetik bulunmuĢtur (19).  

Rigsbee ve ark. (49) direkt keser görünümü miktarını estetik açıdan değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında poz gülümsemesi için cinisiyet belirtmeden 10 mm‘lik keser 

görünümümüm en ideal estetiği sağladığından bahsetmiĢlerdir. 

Rashed ve ark. (275) cinsiyet ve sağ-sol maksillar santral keser ayrımı yapmadan 

yaptığı çalıĢmasına göre maksillar santral keser görünümü; poz gülümsemesinde %78, 

doğal gülümsemede %99 bulmuĢlar ve ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0,001) fark bulmuĢlardır. 
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Dindaroğlu ve ark. (50) cinsiyet ve sağ-sol maksillar santral keser ayrımı yapmadan 

yaptıkları çalıĢmalarına göre maksillar santral keser görünümünü; poz gülümsemesinde 

ortalama 7.26±1.8 mm, doğal gülümsemede ortalama 9.07±1.52 mm bulmuĢlardır. 

Buldukları fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

Bizim çalıĢmamızda literatürdeki diğer çalıĢmalara benzer olarak her iki cinsiyette de ve 

4 maksillar keserin tümünde doğal gülümsemede, poz gülümsemesine göre maksillar 

keser görünümlerinde istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) artıĢ bulunmuĢtur. 

Literatürdeki ve bizim çalıĢmamızdaki gibi doğal gülümseme esnasında maksillar keser 

görünümünün istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde artması, doğal gülümsemede 

gülümseme yüksekliği de anlamlı Ģekilde arttığı için beklenen bir sonuçtur. 

Bu artıĢlar istatistiksel olarak anlamlı (p<0,01)  Ģekilde erkeklerde kadınlardan daha 

fazla olmuĢtur. Bu da erkeklerdeki gülümseme yüksekliğindeki artıĢın kadınlardan daha 

fazla olması ve erkeklerin poz gülümsemelerinde kadınlara göre maksillar keserlerini 

daha az göstermeleri ile açıklanabilir.  

9. Dudak Kalınlıkları 

McNamara ve ark.‘nın (227) 18 gülümseme ölçümünü estetik açıdan değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında hem ortodontistler hem de meslek dıĢı bireyler tarafından estetiğe etkisi 

bulunan tek ölçüm üst dudak kalınlığıdır. Aynı çalıĢmada alt dudak kalınlığı da meslek 

dıĢı bireyler tarafından estetik açıdan önemli bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre 

dudak kalınlıkları arttıkça estetik değerlerinin de arttığı bulunmuĢtur. 

Dindaroğlu ve ark.‘nın (50) çalıĢmasında üst dudak kalınlığını; poz gülümsemesinde 

ortalama olarak 4.83±1.39 mm, doğal gülümsemede 4.13±1.38 mm bulmuĢlardır. Aynı 

çalıĢmada alt dudak kalınlığını ise; poz gülümsemesinde 8.74±1.34 mm, doğal 

gülümsemede 7.78±1.21 mm bulmuĢlardır. Buldukları farklar istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,001). 

ÇalıĢmamızda hem erkeklerin hem de kadınların doğal gülümsemelerinde poz 

gülümsemesine göre dudak kalınlıklarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) Ģekilde 

azalma olduğu bulunmuĢtur. 
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ÇalıĢmamızın sonuçları Dindaroğlu ve ark.‘nın sonuçları ile uyumludur. Bu sonuçlar 

McNamara ve ark.‘nın çalıĢmasının sonuçlarına göre yorumlanırsa poz gülümsemesi 

doğal gülümsemeye göre daha estetik olarak değerlendirilebilir. 

Dudak kalınlıklarının poz gülümsemesine göre doğal gülümsemede azalması yüz 

kaslarının daha fazla kasılmasına bağlı olarak cildin gerilmesinden dolayı beklenen bir 

sonuçtur. 

10. Üst Dudak Kurvatürü 

Literatürde genelde üst dudak kurvatürü yarı-nicel olarak değerlendirilmiĢtir ve bizim 

çalıĢmamızda kullandığımız ölçüm metodu Hulsey‘in (19) çalıĢmasında belirtildiği gibi 

CLow noktası ile interkomissüral çizgi arasında yapılan ve bizim oluĢturduğumuz bir 

ölçümdür. Bu sebeple literatürde benzer bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

Yarı-nicel olarak üst dudak kurvatürünü gülümseme estetiği açısından değerlendiren 

çalıĢmalar mevcuttur. Daha önceden de belirttiğimiz gibi bu çalıĢmalara göre pozitif üst 

dudak kurvatürü en estetik bulunmuĢtur (28, 276). 

ÇalıĢmamızda kadınların ve erkelerin üst dudak kurvatürü ölçümlerinde poz ve doğal 

gülümsemeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır ve her iki 

cinsiyette de istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde doğal gülümsemede poz 

gülümsemesine göre üst dudak kurvatürünün değeri azalmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle doğal 

gülümsemede üst dudak kurvatürü poz gülümsemesine göre düzleĢmekte yani daha az 

estetik olarak değerlendirilmektedir.  

Rubin ve ark.‘nın (108) çalıĢmasında gülümsemenin II. evresindeki artmıĢ levator labi 

süperior aktivitesinin üst dudak tüberkülünü yukarı doğru çekerek üst dudak 

kurvatürünün değerini azalttığı bildirilmiĢtir. Bu araĢtırmanın sonuçları bizim 

çalıĢmamızın sonuçlarıyla uyumludur.  Ackerman ve ark. (34) ise I. evre gülümsemeyi 

poz gülümsemesi, II. evre gülümsemeyi de doğal gülümseme olarak 

değerlendirmiĢlerdir (125). 
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11. Gülümseme Simetrisi 

Gülümseme simetrisi ile ilgili literatürde yapılan çalıĢmalarda simetrik gülümsemelerin 

daha estetik (270) ve daha doğal (183, 214, 256) olduğu bulunmuĢtur. 

ÇalıĢmamızdaki gülümseme simetrisi ölçümü, literatürde de gülümseme simetrisi ile 

ilgili çoğu çalıĢmanın kullandığı Hulsey‘in (19) tanıttığı yönteme göre yapılmıĢtır. Her 

iki cinsiyette de poz gülümsemesi ile doğal gülümseme arasında gülümseme simetrisi 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

ÇalıĢmamızdaki sonuçlara göre her iki gülümseme tipi de estetik gülümseme olarak 

değerlendirilebilir. 

12. Dudak Uzunlukları 

Dudak uzunlukları da keser görünümleri gibi çalıĢmalarda tek baĢlarına nadir olarak 

değerlendirilmiĢtir. Genellikle üst dudak çizgisini inceleyen çalıĢmalar içinde 

değerlendirilmiĢtir. 

Dindaroğlu ve ark. (50) çalıĢmalarında üst dudak uzunluğunu; poz gülümsemesinde 

ortalama olarak 16.16±2.85 mm, doğal gülümsemede 13.87±2.34 mm bulmuĢlardır. 

Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

ÇalıĢmamızda hem erkeklerin hem de kadınların doğal gülümsemelerinde poz 

gülümsemesine göre üst dudak uzunlukları istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde 

azalmıĢtır. Bu sonuçlar Dindaroğlu ve ark.‘nın sonuçlarıyla uyumludur. 

Dindaroğlu ve ark.‘nın çalıĢmasından farklı olarak bizim çalıĢmamızda alt dudak 

uzunluğu da değerlendiriliĢ ve her iki cinsiyette de doğal gülümsemede poz 

gülümsemesine göre istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu bulunmuĢtur. Poz ve 

doğal gülümsemeleri alt dudak uzunluğunu bakımından değerlendiren bir çalıĢma 

literatürde bulunmamaktadır. Ancak doğal gülümseme esnasında alt dudağı aĢağı yönde 

üst dudağı yukarı yönde çeken kasların aktivasyonları poz gülümsemesine göre daha 

fazla olduğu için bu durum beklenen bir sonuçtur.  
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13. Ġnterkantal mesafe 

Literatürde doğal gülümseme esnasında orbicularis oculi kasının aktivasyonuna bağlı 

olarak gözlerin kısıldığı ve gözlerin dıĢ yanlarında kaz ayağı Ģeklinde kırıĢıklıkların 

oluĢtuğu belirtilmektedir (203). 

Tarantili ve ark.‘nın (81) çalıĢmasına göre, interkantal mesafe doğal gülümsemede 

%5.1±4 artmaktadır. Bu çalıĢmaya benzer olarak bizim çalıĢmamızda da doğal 

gülümsemede interkantal mesafe her iki cinsiyette de istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0,001) Ģekilde artmıĢtır. 

Bizim çalıĢmamızdan farklı olarak Tarantili ve ark. istirahat hali ile doğal gülümsemeyi 

karĢılaĢtırmıĢtır. Poz gülümsemesinde de orbicularis oculi aktivasyonu olmadığı için 

bizim yaptığımız karĢılaĢtırma ile Tarantili ve ark.‘nın karĢılaĢtırması arasında pek fark 

yoktur ve bulunan sonuçlar bizim çalıĢmamızdaki sonuçlarla uyumludur. Doğal 

gülümsemede orbicularis oculi kasının kasılmasına bağlı olarak göz kenarları daha 

geniĢ bir Ģekil aldığından interkantal mesafenin artması beklenen bir sonuçtur. 

14. Üst dudak Elevasyon Miktarı 

Literatürdeki çalıĢmalara göre doğal gülümsemede üst dudak elevasyon miktarının poz 

gülümsemeye göre daha fazla olduğu bilinmektedir (125). Rubin‘e (108) göre 

dudakların istirahat halinden doğal gülümsemeye geçiĢinde üst dudak 2-12 mm arası 

yukarı kalkmaktadır. Zachrisson‘a (241) göreyse bu miktar ortalama olarak 7-8 mm 

arasında değiĢmektedir. 

Ölçüm Ģeklini örnek aldığımız Peck ve ark.‘nın (163) çalıĢmalarında dudakların 

istirahat konumu ile doğal gülümsemeyi karĢılaĢtırmıĢlar ve üst dudak elevasyon 

miktarının erkeklerde ortalama 9.8±2.2 mm, kadınlarda ortalama 10.5±2.1 mm arttığını 

bulmuĢlardır. 

Üst dudak elevasyon miktarlarını değerlendiren tüm çalıĢmalarla uyumlu olarak bizim 

çalıĢmamızda da her iki cinsiyette de poz gülümsemesine göre doğal gülümsemede 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde üst dudak elevasyon miktarında artıĢ 

bulunmuĢtur (Tablo 4.5,6.).  
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Rubin‘in (180) de belirttiği gibi doğal gülümseme esnasında üst dudağı yukarı doğru 

çeken kasların artmıĢ aktivasyonu neticesinde üst dudak elevasyon miktarının artması 

beklenen bir sonuçtur. 

15. Üst Dudak Çizgisi 

Gülümseme esnasında maksillar diĢeti görünümü miktarının gülümseme estetiğinde 

önemi büyüktür (253). Üst dudak çizgisi ortodontistler (219, 277), periodontologlar 

(146), prostodontistler (278) ve çene cerrahları (279) için değerli bir ölçümdür. 

Literatürdeki çoğu çalıĢmaya göre gülümseme esnasında diĢetinin ya hiç görünmemesi 

(19, 280) ya da az bir miktar (46, 125) görülmesi idealken, 3 mm‘ye kadar diĢeti 

görünümünü kabul edilebilir bulan çalıĢmalar da mevcuttur (149, 157, 170). Üst dudak 

çizgisinin cinsiyet farklılıklarını inceleyen çalıĢmalara göre kadınların üst dudak 

çizgisinin erkeklerinkine oranı 2.5‘a 1 (243) ve 2‘ye 1 (39) olarak bulunmuĢtur. Ayrıca 

bu çalıĢmalara göre gülümseme esnasında diĢeti görünümü varlığı kadınlara has bir 

özelliktir. Üst dudak çizgisi yaĢlanmayla beraber azalır, baĢka bir ifadeyle gülümseme 

esnasındaki diĢeti görünümü yaĢlanmayla beraber azalmaktadır (256). 

Crispin ve Watson‘un (281) 425 kiĢi üzerinde yaptığı çalıĢmada poz gülümsemesi 

esnasında bireylerin %66‘sının diĢeti görünümü mevcutken, doğal gülümsemede bu 

oranın  %84 olduğu tespit edilmiĢtir. 

Dindaroğlu ve ark. (50) üst dudak çizgisini; poz gülümsemesinde 0.04±0.26 mm, doğal 

gülümsemedeyse 1.04±1.42 mm bulmuĢlardır. Bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,001). 

Bizim çalıĢmamızda da Dindaroğlu ve ark.‘nın çalıĢmasına benzer olarak üst dudak 

çizgisi doğal gülümsemede poz gülümsemesine göre her iki cinsiyette de istatistiksel 

olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde artmıĢtır. Ancak bizim çalıĢmamızdaki poz 

gülümsemesi değerleri Dindaroğlu ve ark.‘nın çalıĢmasındaki poz gülümsemesi 

değerlerine göre biraz daha düĢük bulunmuĢtur. Bu durum muhtemelen bizim 

çalıĢmamızda poz gülümseme fotoğrafları alınırken Dindaroğlu ve ark.‘nın 

çalıĢmasındaki gibi ―sözel gülümseme‖ metodu yerine gönüllülerden arkadaĢlarıyla 

fotoğraf çektiriyormuĢ gibi her zamanki gülümsemeleri ile gülmeleri istendiği için 

metot farklılığına bağlı meydana gelmiĢtir.  
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ÇalıĢmamızda literatürdeki bilgilere benzer olarak kadınların doğal gülümsemedeki üst 

dudak çizgileri erkeklerin yaklaĢık iki katı olarak bulunmuĢtur. Buna rağmen kadınlar 

ve erkeklerin poz ve doğal gülümsemeleri arası farklarının benzer bulunması, üst dudak 

elevasyon miktarlarının hemen hemen aynı olması ve erkeklerin poz gülümsemelerinde 

kadınlara göre daha az gülümsemeleri sonucu olmuĢtur ve beklenen bir sonuçtur. 

16. Alt Dudak Hareketi 

Literatürde üst dudağa göre alt dudak ile ilgili çok daha az çalıĢma yapılmıĢ olsa da 

estetik açıdan alt dudak da en az üst dudak kadar önemlidir (45). 

ÇalıĢmamızdaki alt dudak hareketi ölçüm yöntemini örnek aldığımız McNamara ve 

ark.‘nın (227) çalıĢmasında alt dudak hareketinin ortodontistler için estetik açıdan 

önemli bir değiĢken olduğu bulunmuĢtur ve alt dudak hareketinin miktarı arttıkça 

gülümsemelerin daha estetik olacağından bahsedilmiĢtir. 

Dindaroğlu ve ark. (50) alt dudak hareketini; poz gülümsemesinde 1.66±2.02 mm, doğal 

gülümsemedeyse 6.24±3.94 mm bulmuĢlardır. Bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,001). 

ÇalıĢmamızda Dindaroğlu ve ark.‘nın çalıĢmasına benzer olarak her iki cinsiyette de 

doğal gülümsemede poz gülümsemesine göre alt dudak hareketinin istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0,001) Ģekilde arttığı bulunmuĢtur (Tablo 4.5,6.). 

Camara ve ark. (45) çalıĢmasında belirttiği gibi alt dudak hareketi gülümseme 

esnasındaki ağız açıklığı miktarından etkilenmektedir. Daha önceden de belirttiğimiz 

gibi doğal gülümsemede gülümseme yüksekliği poz gülümsemesine göre istatistiksel 

olarak anlamlı Ģekilde arttığı için bu durum beklenen bir sonuçtur. 

17. Mandibular DiĢlerin Görülebilmesi/Görülememesi 

Literatürde diğer ölçümlerde olduğu gibi gülümseme esnasında mandibular diĢlerin 

görülmesi estetik açıdan değerlendirilmiĢtir ve genel olarak mandibular diĢlerin 

gülümseme esnasında görülebilmesi yaĢlı bir gülümseme ile iliĢkilendirildiği için estetik 

bulunmamaktadır (241, 270). Fakat çalıĢmamızdaki mandibular diĢlerin görünürlüğünü 

değerlendiren yöntemi örnek aldığımız McNamara ve ark.‘nın (227) çalıĢmasında 
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estetik ile gülümseme esnasında mandibular diĢlerin görülmesi arasında bir iliĢki 

bulunmamıĢtır. 

Bizim çalıĢmamız da Camara ve ark.‘nın (45) çalıĢmasında belirttiği gibi doğal 

gülümseme esnasında gülümseme yüksekliğinin artıĢına bağlı olarak alt dudak 

hareketinin artması doğal gülümsemede mandibular diĢlerin görünürlüğünü her iki 

cinsiyette de istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) Ģekilde arttırmıĢtır.  

5.8. Parametrelerin Birbirleriyle ĠliĢkilerinin Değerlendirilmesi 

Literatürde az sayıda bulunan poz ve doğal gülümsemeleri karĢılaĢtıran çalıĢmalar 

içerisinde poz ve doğal gülümsemeler arasında oluĢan farklılıkların korelasyonlarını 

değerlendiren bir çalıĢmaya eriĢilememiĢtir. 

Poz ve doğal gülümsemelerin farkları arasındaki iliĢkiler, cinsiyet ayrımı yapılmadan ve 

200 gönüllünün verileri üzerinden Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiĢtir. 

Korelasyon katsayılarının mutlak değerleri 0.00-0.19 arasında ise ölçümler arası 

iliĢkinin çok zayıf olduğu, 0.20-0.39 arasında ise ölçümler arası iliĢkinin zayıf olduğu, 

0.40-0.59 arasında ise ölçümler arası iliĢkinin orta dereceli olduğu, 0.60-0.79 arasında 

ise ölçümler arası iliĢkinin güçlü olduğu ve 0.80-1.00 arasında ise ölçümler arası 

iliĢkinin çok güçlü olduğu kabul edilmiĢtir (Tablo 4.8.). 

Yukarıda belirtilen Ģekilde poz ve doğal gülümsemeler arasında değiĢmeyen sabit bir 

ölçüm olan ve hem erkek hem de kadınlarda değeri neredeyse sıfır olan maksillar 

interkanin geniĢliğinin diğer ölçümlerle iliĢkisi yorumlandığında, 1 ölçüm ile arasında 

zayıf, 3 ölçüm ile arasında çok zayıf korelasyon bulunmuĢtur. Bu sonuca göre yapılan 

korelasyon istatistiğinin hassasiyetinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle 

korelasyon tablosunda orta ve orta derecenin üzerindeki (0.40 ve üzeri) korelasyonları 

klinik olarak dikkate almak daha faydalı olacağı düĢünülebilir (Tablo 4.8.). 

Gülümsemenin Ģiddeti hakkında bilgi veren bir ölçüm olduğu kabul edilen gülümseme 

geniĢliği ile 24 ölçümün 17 tanesi arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) iliĢki 

bulunmaktadır. Gülümseme geniĢliği ile istatistiksel olarak anlamlı iliĢkiye sahip 17 

ölçümün 10 tanesi ile aralarındaki iliĢki orta ve üzeri derecede güce sahiptir. Transvers 

düzlemde bir ölçüm olan gülümseme geniĢliği ile orta derecenin altında iliĢkiye sahip 
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ölçümler daha çok vertikal düzlemdeki maksillar keser görünümleri, gülümseme 

yüksekliği gibi ölçümlerden oluĢmaktadır. 24 ölçümden 7 tanesinde ise gülümseme 

geniĢliği ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmamaktadır. Bu 7 ölçüm 

içerisinde her ne kadar gülümseme geniĢliği ile aynı düzlemde olan ve hesaplama 

iĢlemlerinde doğrudan iliĢkisi olan gülümseme indeksi ve maksillar interkanin geniĢliği 

gibi ölçümler bulunsa da, daha önceden de belirttiğimiz gibi değerlendirdiğimiz iliĢkiler 

doğrudan ölçümlerin değil poz ve doğal gülümsemelerin farklarının iliĢkisi olduğundan 

bu durum normaldir. 

Genel olarak parametrelerin birbirleri ile olan iliĢkileri incelendiğinde; aralarında en 

yüksek iliĢki bulunan 3 parametre aĢağıdaki gibidir:  

En yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) pozitif yönlü korelasyon (0,960) üst 

dudak elevasyon miktarı ile üst dudak çizgisi arasında bulunmuĢtur. Bulunan bu sonuç 

Peck ve ark.‘nın (163) çalıĢmasında belirttiği gibi üst dudak çizgisinin en çok üst 

dudağın elevasyon miktarından etkilenmesi sonucuyla uyumludur. 

Ġkinci en yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) negatif yönlü korelasyon (-

0,944)  bukkal koridor oranı ile gülümseme geniĢliği arasında bulunmuĢtur. Bukkal 

koridor oranının hesaplamasında kullanılan maksillar interkanin geniĢlik her iki 

gülümsemede de sabite yakın bir değer olduğundan gülümseme geniĢliğindeki 

değiĢiklik bukkal koridor oranı ile doğrudan iliĢkilidir.  

Üçüncü en yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) pozitif yönlü korelasyon 

(0,901) sağ ve sol maksillar santral keser görünümleri arasında bulunmuĢtur. Konum 

olarak birbirlerine komĢu olan sağ ve sol santral keserde bu sonuçların elde edilmesi 

beklenen bir sonuçtur. 
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6. SONUÇLAR 

ÇalıĢmamızda yaĢları 14-31 arasında değiĢen 100 erkek ve yaĢları 14-29 arasında 

değiĢen 100 kadın gönüllünün poz ve doğal gülümseme fotoğrafları bir bilgisayar 

programı yardımıyla 26 farklı değiĢkene göre karĢılaĢtırılmıĢtır ve elde edilen sonuçlar 

Ģu Ģekildedir; 

 Her iki cinsiyet için de poz ve doğal gülümsemelerin farklı olduğu,  

 Ölçümlerin çoğunda cinsiyet farklılığı olmadığı, 

 Gönüllülerin tamamında poz gülümsemesi esnasında mandibular diĢ görünümü 

% 68.5 iken doğal gülümsemede % 91 olduğu, 

 Gülümseme geniĢliğinin her iki cinsiyette de doğal gülümsemede yüksek 

olduğu, 

 Doğal gülümsemede her iki cinsiyette de bukkal koridor oranı azalırken bukkal 

koridor miktarlarında artıĢ olduğu, 

 Poz gülümsemesine göre doğal gülümsemede gülümseme yüksekliği her iki 

cinsiyette de artarken gülümseme indeksinin azaldığı, 

 Doğal gülümseme esnasında görülebilen maksillar dentisyon geniĢliğinin her iki 

cinsiyette de poz gülümsemesine göre daha fazla olduğu, 

 Her iki cinsiyette de doğal gülümsemede poz gülümsemesine göre diĢ ve diĢeti 

görünümlerinin arttığı, 

 Poz gülümsemesine göre doğal gülümsemede her iki cinsiyette de alt dudak 

hareketinde ve üst dudak elevasyon miktarında artıĢ olduğu, 

 Doğal gülümsemede alt ve üst dudak kalınlıkları ve uzunluklarının azaldığı, 

 Doğal gülümsemede her iki cinsiyette de interkantal mesafenin arttığı, 

 Her iki cinsiyette de gülümseme tipleri arasında simetri açısından bir fark 

olmadığı, 
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 Doğal gülümsemede kadınlardaki ortalama diĢeti görünümünün erkeklerdekinin 

yaklaĢık 2 katı olduğu, 

 Her iki cinsiyette de doğal gülümsemede üst dudak kurvatürünün azaldığı, 

 Yapılan ölçümler arasında en yüksek iliĢki pozitif yönlü ve çok güçlü olmak 

üzere üst dudak elevasyon miktarı ile üst dudak çizgisi arasında olduğu 

bulunmuĢtur. 

 ÇalıĢmamızın sonuçlarına göre poz ve doğal gülümsemeler arasında önemli 

farklılıklar mevcuttur. Hastaların beklentilerine cevap verebilen daha estetik 

tedaviler planlayabilmek için bu farklılıklar da göz önüne alınarak tedavi 

planlamaları yapılmalıdır. Bu amaçla literatürde bir eksiklik olan doğal 

gülümseme ile ilgili çalıĢmaların sayısı arttırılmalıdır. 
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EK-1: BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

 

 
ASGARĠ BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ 

GÖNÜLLÜ OLUR FORMU ÖRNEĞĠ 

Doküman Adı: KADB-F.23-R.00 

Yayın Tarihi: 18.04.2013 

Sayfa No: 121/3 

Onaylayan: Daire BaĢkanı 

 

 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

Katılımcının    

Adı, Soyadı, Adresi  : 

 

 

Varsa protokol ve Tel. No : 

 

BĠLGĠLENDĠRME 

Bu klinik çalıĢma bir araĢtırma olup, çalıĢmada amacımız, ortodontik tedavileri 

yapılacak olan ve/veya tedavisi tamamlanmıĢ olan hastalardan/ailelerinden onam 

alındıktan sonra “Genç EriĢkin Bireylerde Poz ve Doğal Gülümsemelerin 

Değerlendirilmesi ve KarĢılaĢtırılması” çalıĢmasının araĢtırılmasıdır. 

Fakültemize ortodontik tedavi için baĢvuran hastalardan tedavi öncesinde ve 

sonrasında arĢiv, teĢhis ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla rutinde alınan 

fotoğraf kayıtları üzerinde çalıĢılacaktır. 

ÇalıĢmamızda beyaz ırka mensup 14-35 yaĢ arası kadın ve erkek gönüllülerde 

yapılacaktır. Hastaların baĢlangıç ve/veya bitim kayıtları için rutinde alınması gereken 

gülümseme fotoğrafı, çalıĢmamız için her iki gülümseme tipi için de ayrı ayrı 

alınacaktır. Bu fotoğraflar Dolphin 11.8 Premium Imaging (Dolphin Imaging and 

Management Solutions, Chatsworth, CA, USA) programına yüklenerek 

standardizasyonları, kalibrasyonları ve ölçümleri yapılacaktır.  

AraĢtırma ortalama 1 ay sürecektir ve çalıĢmamızın 100 kadın 100 erkek olmak 

üzere 200 gönüllüde yapılması planlanmaktadır. 
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ÇalıĢmamız boyunca gönüllülerden alınacak olan iki tip gülümseme fotoğrafı 

haricinde baĢka kayıt alınmayacaktır. 

ÇalıĢmanın tüm aĢamaları yurt içinde yapılacaktır. 

AraĢtırma boyunca gönüllülere herhangi bir ödeme yapılmayacak veya 

gönüllülerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

Bu çalıĢmaya katılmayı kabul eden gönüllü veya yasal temsilcisi bilgilendirildiği 

konuları yapmakla sorumludur. 

Etik Kurul, izleyiciler, yoklama yapan kiĢiler, bakanlık ve ilgili diğer sağlık 

otoriteleri gönüllünün orijinal tıbbi kayıtlarına doğrudan eriĢebilecekler, ancak bu 

bilgiler gizli tutulacaktır, BGOF‘un imzalanmasıyla gönüllü veya yasal temsilcisi söz 

konusu eriĢime izin vermiĢ olur. 

ÇalıĢma öncesinde bu araĢtırma çalıĢmasına katılmayı istediğinize dair bu evrağı 

imzalamanız gerekmektedir. 

Bu çalıĢmaya katılmakta özgürsünüz. BaĢlangıçta kabul edip daha sonra fikir 

değiĢtirip, hiçbir gerekçe göstermeden çalıĢmadan ayrılabilirsiniz. Bu durumda sizinle 

ilgili tıbbi özende bir değiĢiklik olmayacaktır. 

Ġlgili mevzuat gereğince gönüllünün kimliğini ortaya çıkaracak kayıtlar gizli 

tutulacaktır. Kimliğinizi açığa çıkaracak kayıtlar araĢtırmanın yayınlanması halinde dahi 

gizli tutulacaktır. 

Tüm sorunlarınız ve anlamadığınız noktaların aydınlatılması için Erciyes 

Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı doktorlarından ArĢ. Gör. 

Dt. Ekrem ORAL’a 03522076666-29103 numaralı telefondan bizzat baĢvurarak bilgi 

alabilirsiniz. 

Fakültemiz Etik Kurulu bu çalıĢmanın Helsinki Deklerasyonu‘nda belirtilen 

maddelere göre; ahlaki, vicdani ve tıbbi kurallara uygun olduğunu onaylamıĢ olup 

çalıĢma denetime açıktır. 

 

GÖNÜLLÜ OLURU: 

BilgilendirilmiĢ Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. Bana 

yukarıda konusu ve amacı belirtilen araĢtırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama “Prof. 

Dr. Ġbrahim YAVUZ ve ArĢ. Gör. Dt. Ekrem Oral” tarafından yapıldı.  
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Bunun, denetime açık bir çalıĢma olduğu bana anlatıldı. AraĢtırmaya gönüllü 

olarak katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araĢtırmadan 

ayrılabileceğimi biliyorum. 

Fotoğraflarımın uzmanlık tezi, bilimsel makaleler gibi yayınlarda sansürsüz 

olarak yayınlanmasına izin veriyorum. 

Söz konusu araĢtırmada çocuğuma/bana yapılması planlanan iĢlemleri ve anket 

çalıĢmasını hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı kabul ediyorum. 

 

Gönüllü/Yasal Temsilcisi 

Adı, Soyadı:   Ġmza:   Tarih:  

 

Gönüllünün anne- babasının 

Adı, Soyadı:   Ġmza:   Tarih: 

 

Gönüllünün vasisinin 

Adı, Soyadı:   Ġmza:   Tarih: 

 

Bilgilendirmeyi yapan araĢtırmacının 

Adı, Soyadı:   Ġmza:   Tarih:                 

 

 

Not: Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasisinin onamı alınacaktır. 
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EK-2: ETĠK KURUL KARARI 
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