Aﬂk Kadar, Cinsellik Kadar Gerekli mi?

K›skançl›k
Baz› kuramlara göre k›skançl›k, bir güvensizlik belirtisi, olgunlaﬂmam›ﬂ bir duygu ya da ruhsal
bir bozukluk olarak kabul edilirken, evrimsel psikologlar k›skançl›¤a yeni bir bak›ﬂ aç›s›
getiriyorlar. Onlara göre, k›skançl›k evrimsel süreç içinde kazand›¤›m›z bir duygu ve aﬂk›n
koruyucusu. Öyle ki bizim atalar›m›z k›skanç olmayanlar de¤il, k›skanç olanlard› diyorlar.
‹ﬂin ilginç yan›, k›skançl›¤›n, aﬂk›n koruyucusu oldu¤u kadar, onu parçalay›c› da olabildi¤i.
"Her insan evrimsel bir baﬂar› öyküsüdür. Atalar›m›zdan herhangi biri
bir buzul ça¤›n›, bir kurakl›¤›, bir düﬂman› ya da bir salg›n hastal›¤› atlatmay› baﬂaramasayd›, bizim atalar›m›z olamazlard›. Atalar›m›zdan herhangi biri,
en az›ndan kendi toplulu¤unda birlikte yaﬂad›¤› kiﬂilerle iﬂbirli¤i yapmay›
baﬂaramasayd› ya da toplumsal hiyerarﬂi içinde daha düﬂük bir konuma
geçseydi, topluluktan d›ﬂlan›p ölümle
yüz yüze kalabilirdi. Eﬂ seçme, kur
yapma ve eﬂ iliﬂkisini sürdürmede baﬂar›s›z olsayd›, daha önceden baﬂlam›ﬂ
olan atasal zincir onar›lamaz bir biçimde kopard› ve bugün biz olamazd›k. Her birimiz bugünkü varl›¤›m›z›,
hayatta kalma baﬂar›s›n› yakalam›ﬂ
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binlerce atasal kuﬂa¤a borçluyuz. Sonraki kuﬂaklar olarak, bizler geçmiﬂte
onlar›n baﬂar›l› olmalar›n› sa¤layan
tutkular›n› miras ald›k. Bu tutkular,
yaﬂam boyu süren hayatta kalma savaﬂ›, konumu koruma çabas› ve eﬂ iliﬂkisi aray›ﬂ› yolculu¤umuzda bizi ço¤unlukla bilinçsizce yönlendirdi." Bu görüﬂlerin sahibi Texas Üniversitesi’nden evrim psikolo¤u David Buss.
Evrimsel yaklaﬂ›m›n psikolojiyi anlamaya büyük katk›s› olaca¤›na inand›¤›
için bu alanda çal›ﬂt›¤›n› söyleyen
Buss, kad›n-erkek iliﬂkisinin evrimsel
yönüyle ilgileniyor. Buss, geçti¤imiz
y›llarda yapt›¤› araﬂt›rmalarda, kad›nlar›n ve erkeklerin tutkular›n›n özelliklerini, kökenlerini ve sonuçlar›n› in-

celiyor. Özellikle üzerinde durdu¤u
konularsa k›skançl›k, aldatma, aﬂk,
cinsellik ve cinsiyet rolleri. David
Buss’›n k›skançl›k üzerine, “Dangerous Passion-Why Jealousy is as Necessary as Love and Sex?” (Tehlikeli Tutku: K›skançl›k Neden Aﬂk ve Cinsellik
Kadar Gereklidir?) ad›nda bir de kitab› var.

Biz K›skanç Olan
Atalar›n Çocuklar›y›z
Darwin’in evrim kuram› "uyum
sa¤layan hayatta kal›r" düﬂüncesinden yola ç›kar. Uyum sorunlar›, genellikle yiyecek kaynaklar›, düﬂmanlar,

asalaklar, hastal›klar, iklim koﬂullar›
gibi etkenlerle s›n›rl› olarak düﬂünülür. Oysa, Darwin’e göre, uyum sa¤layarak hayatta kalma savaﬂ›n› yaln›zca
belirli bir noktadan bakarak aç›klamak olanaks›zd›. Darwin, farkl› cinsiyetler için farkl› uyum sorunlar›n›n
olabilece¤ini düﬂünüyordu. Bu nedenle evrim kuram›yla iliﬂkili olarak eﬂeysel seçilim kuram›n› ortaya koymuﬂtu.
Darwin’i uyum sorunlar›n›n farkl›
cinsiyetler için farkl› olabilece¤ini düﬂünmeye iten, baz› türlerde diﬂi ve erke¤in yap›sal olarak birbirinden
önemli ölçüde farkl› olmas›yd›. Tavuskuﬂlar›nda erke¤in çok renkli, gösteriﬂli bir kuyru¤unun
olup diﬂinin daha gösteriﬂsiz olmas› ya da
denizaslanlar›nda erke¤in diﬂinin dört kat›
a¤›rl›kta olmas› gibi.
Her iki cinsiyet ayn›
uyum sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ olsayd›, vücut biçimleri, büyüklükleri ya da çeﬂitli
yap›sal özellikleri ayn›
olmaz m›yd›? Neden
baz› türlerde diﬂiler ve
erkekler baz› yap›sal
özellikleri bak›m›ndan
farkl› da, baz› türlerde
böyle bir durum söz
konusu de¤il? Darwin,
eﬂeysel seçilim kuram›yla bu sorulara yan›t bulmaya çal›ﬂm›ﬂt›.
Eﬂeysel seçilim kuram›, özelliklerin evriminin eﬂ seçiminin sonuçlar›na ba¤l› olarak
belirlendi¤ini kabul eder. Eﬂeysel seçilimin iki tipi var: erkeklerin birbiriyle
yar›ﬂmas›yla ilgili olarak cinsiyet içi
seçilim ve eﬂ seçimiyle, özellikle de diﬂilerin eﬂ seçimiyle ilgili olarak da cinsiyetler aras› seçilim. Her iki eﬂeysel
seçilim tipi de farkl› uyum sorunlar›ndan kaynaklan›r. Erkek ve diﬂiler, evrimsel tarihlerinde farkl› uyum sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›ndan,
çiftleﬂme, cinsellik, sald›rganl›k özellikleri bak›m›ndan birbirlerinden büyük ölçüde farkl›d›rlar.
Diﬂi ve erke¤in evrimsel uyum aç›s›ndan temel farkl›l›klar›ndan biri "babal›k kuﬂkusu". Üreme biyolojisine
göz atarsak, diﬂi ve erke¤in ço¤alma

sürecindeki rollerinin fark› kolayl›kla
görülebilir. Döllenme diﬂinin vücudu
içinde gerçekleﬂti¤inden, diﬂinin yavru oluﬂumuna katk›s›, zaman ve enerji bak›m›ndan erke¤inkinden daha fazlad›r. Döllenmenin bu ﬂekilde gerçekleﬂmesinin, erke¤in "babal›k kuﬂkusu"
duymas›na neden oldu¤u düﬂünülüyor. Erkek aç›s›ndan, eﬂinin onu cinsel olarak aldatmas›, kal›tsal olarak
çocuklar›n babas›n›n kendisi oldu¤undan kuﬂku duymas›na neden olur ve
kendine güvenini tehlikeye düﬂürür.
Fark›nda olmadan baﬂka bir baban›n
çocuklar›na bakmak, yetiﬂtirmek
onun için zaman kayb›d›r. Elbette ev-

r›n› ileri sürüyor. Atasal annelerimizin
sorunu, eﬂinin duygusal olarak baﬂka
birine ilgi duymas›. Çünkü kad›nlar
aç›s›ndan erkeklerin tersine, iliﬂkinin
duygusal yönünü yitirmek cinsel yönünü yitirmekten daha önemli. Çünkü, kad›nlar eﬂlerinin duygusal kat›l›m›n›n yitirilmesini, iliﬂkinin bitmesinin iﬂareti olarak görüyorlar. Erkeklerin bir gecelik kaçamaklar›n›n kad›nlara ac› verdi¤ini, ancak ço¤u kad›n›n
merak etti¤i ﬂeyin erke¤in öteki kad›n› gerçekten sevip sevmedi¤i oldu¤unu belirtiyorlar. Buss’a göre, bizler aﬂk›n› yitirme olas›l›¤› do¤du¤unda k›skançl›k gösteren atasal annelerin ve
eﬂi baﬂka bir erkekle
cinsel iliﬂki kurdu¤unda k›skançl›k gösteren
babalar›n çocuklar›y›z.

K›skançl›¤›n
Evrimi

rimsel aç›dan! Erkeklerin bir iliﬂkinin
bitip bitmedi¤ini duygusal aldatmadan
çok cinsel aldatmaya ba¤l› olarak belirledikleri düﬂünülüyor. Kad›nlar›nsa
çocuklar›n›n kendilerine ait olmayabilece¤i ﬂeklinde bir kuﬂkuyu hiç duymad›klar› ortada. ‹ç döllenme, kad›nlarda çocuklar›n›n kal›tsal olarak kendilerine ait oldu¤unun garantisi. Öyle
ki hiçbir kad›n, do¤urdu¤u çocu¤un
kendine ait olup olmad›¤›n› akl›na bile getirmez. Biyolojik aç›dan kad›nlar,
erkeklerin kendilerine güvenemeyecekleri kadar kendilerine güvenirler.
Erkeklerin babal›k kuﬂkusu bir yana, David Buss atasal annelerimizin
bir sorunla daha karﬂ› karﬂ›ya oldukla-

Ünlü
antropolog
Margaret
Margaret Mead’inMead’in
1928’de
yay›mlanan “Coming of
Age in Samoa” (Samoa’da Gençlik Ça¤›)
adl› kitab›, yay›mland›¤›nda epeyce ses getirmiﬂti. Mead, dokuz ay
kadar gece gündüz birlikte yaﬂad›¤›, Pasifik
Okyanusu’ndaki Samoa
adas› halk›n› gözlemlemiﬂti. Ada halk›yla ilgili
olan kitab›nda davran›ﬂlar›m›z›n genlerimizle
de¤il, çevre koﬂullar›na
ba¤l› olarak belirlendi¤ini ileri sürüyordu. Adada yaﬂayanlarla ilgili olarak suçluluk, k›skançl›k,
öfke ve ﬂiddetten uzak bir tablo çiziyordu. Tek eﬂlilik burada yoktu, eﬂlerin boﬂanmas›, birinin evden gitmesiyle gerçekleﬂiyordu. Mead’in kitab›n›n
yay›mlanmas›ndan yaklaﬂ›k 50 y›l sonra, baﬂka bir bilimadam›, Derek Freeman, Mead’in düﬂüncelerinin do¤ru
olmad›¤›n› ileri sürdü. Bu s›rada Mead
art›k yaﬂam›yordu; ancak bilim dünyas›n›n en yo¤un tart›ﬂmalar›ndan biri
bu konu üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›. Freeman, di¤er toplumlarda oldu¤u gibi
Samoal›larda da k›skançl›k, öfke gibi
duygular›n var oldu¤unu ileri sürüyordu.
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K›skançl›¤›n
Karanl›k Yüzü

Norveçli ünlü ressam Edvard Munch’un çocuklu¤u ve ilk gençli¤i ac›larla dolu geçmiﬂti. Ailesinde yaﬂanan
hastal›klar ve ölümler nedeniyle ac›y› erken yaﬂlarda tan›yan Munch, tüm bu duygular›n› tablolar›na
aktarm›ﬂt›. Ölüm, hastal›k, endiﬂe, melankoli, yaln›zl›k, k›skançl›k… Hatta k›skançl›¤›n tad›n› daha iyi
anlayabilmek için sevgilisinin baﬂka bir adamla beraber olmas›na izin verdi¤i de söylenir.

Mead’inkine benzer ço¤u kuram,
k›skançl›¤›n çocukça bir duygu, kendine güvensizli¤in iﬂareti, ruhsal bozukluk ya da bozuk kiﬂilik özelli¤i oldu¤unu ileri sürse de evrimsel psikologlar k›skançl›¤› evrimsel bir uyum
olarak kabul ediyorlar. ‹nsanlar›n, ﬂeker, ya¤ ve protein yemeyi tercih etmeleri yemek seçeneklerini nas›l art›rd›ysa; ya da örümcek ve y›lan korkusuna benzer korkular, kendilerini tehlikeli hayvanlardan korumalar›na nas›l daha çok yard›m ettiyse, k›skançl›¤›n da böyle oldu¤u düﬂünülüyor. K›skançl›k bize hangi uyumsal yararlar›
sa¤l›yor? Bu sorunun yan›t›, evrimsel
psikologlara göre k›saca ﬂöyle: K›skançl›k, üreme için tehlike oluﬂturabilecek tüm d›ﬂ etkenlerle baﬂedebilmeyi sa¤layan ve atalar›m›za bu bak›mdan önemli ölçüde yard›m etmiﬂ olan
bir tutku. Bu tutku, bugün de bize
yard›m etmeyi sürdürüyor. Örne¤in,
k›skançl›k, iliﬂki için tehlike oluﬂturabilecek üçüncü bir kiﬂiyi sözel olarak
uyarabilmeyi ya da so¤uk bak›ﬂlarla
uzak tutabilmeyi sa¤lar. Eﬂle duygu
al›ﬂveriﬂini art›rarak onu d›ﬂa (baﬂka
iliﬂkilere) dönük olmaktan korur. Di¤er bir deyiﬂle aﬂk›n koruyucusudur.
K›skançl›k aﬂkla birlikte evrimleﬂmiﬂtir ve aldat›lma-terkedilme tehlikesine
karﬂ› bizi korur.
David Buss’a en s›k sorulan sorulardan biri, k›skançl›¤›n evrimsel nedenlerini bilmenin insanlara ne sa¤layaca¤›. O, bu sorular› özetle ﬂöyle yaB‹L‹M ve TEKN‹K 74 Nisan 2002

n›tl›yor: "Bizler, bu ilginç mekanizmalar› bilinçli olarak sürdürmüyoruz. Bu
tehlikeli tutkuya neden olan evrimsel
mant›¤›n fark›nda de¤iliz. Hiçbir erkek ‘kar›m baﬂka biriyle cinsel iliﬂki
kuruyor, kal›tsal babal›¤›m tehlikeye
girecek; böylece genlerim yeni kuﬂaklara aktar›lamayacak, eyvah’ ya da ‘kar›m do¤um kontrol hap› kullan›yor,
baﬂka biriyle cinsel iliﬂki kurarsa
önemli de¤il, çünkü babal›k kuﬂkusu
duymam› gerektiren bir durum yok’
diye düﬂünmez. Hiçbir kad›n da ‘eﬂim
baﬂka bir kad›na aﬂ›k; bu bana ve çocuklar›na olan duygusal ba¤›n› tehlikeye düﬂürüyor ve benim üreme baﬂar›m› azalt›yor’ diye düﬂünmez. K›skançl›k kör bir tutkudur, t›pk› ﬂekerli
yiyeceklere duydu¤umuz istek gibi."

Shakespeare’in ünlü eserlerinden
Othello’da, oyunun kahramanlar›ndan
soylu, ak›ll›, güçlü ve dürüst kiﬂilikli
Othello ve kar›s› Desdemona birbirlerini büyük bir aﬂkla sevmektedir. Ancak, Iago yetkiyi kendi yerine Cassio’ya veren Othello’ya kinlenir. Othello’nun büyük aﬂk›na ilk arma¤an›
olan mendili Desdemona kaybetmiﬂtir.
Anlam› çok büyük olan bu arma¤an›
Desdemona bir türlü bulamaz. Othello, kar›s›n›n mendili kaybetmesinden
kuﬂkulanmaya baﬂlar. Mendili ele geçiren Iago, Othello’nun Desdemona’ya
güvenini sarsacak bir plan kurar ve
bunu baﬂar›r. Iago’nun plan› sayesinde Othello Desdemona’n›n Cassio’yla
aﬂk yaﬂad›¤›ndan kuﬂkulanmaya baﬂlar. K›skançl›¤›n ateﬂiyle yan›p tutuﬂan Othello önce Cassio’yu, sonra kar›s›n› öldürür. Ancak, bu arada her ﬂeyin Iago’nun iﬂi oldu¤u ortaya ç›kar.
Bunun üzerine Othello kendini öldürür ve Iago idama mahkum olur. K›skançl›k aﬂk›n koruyucusu olarak evrimleﬂti denilmesine karﬂ›n, baz› durumlarda k›skançl›k bir iliﬂkiyi y›kabiliyor. T›pta Othello Sendromu denilen
aﬂ›r› k›skançl›k durumuna ba¤l› olarak ﬂiddet baﬂ gösterebiliyor. ‹ﬂ bu
noktaya geldi¤inde de ço¤unlukla kad›nlar ﬂiddete maruz kalabiliyor.
Gerçekten aﬂ›k olanlar m› k›skançl›k yaﬂ›yor, yoksa tersi mi? ABD’de yap›lan araﬂt›rmalarda kad›nlarla erkeklerin eﬂlerinin k›skançl›¤›n› derin aﬂk›n; k›skançl›k duygusu olmay›ﬂ›n›nsa

Sanat›n her dal› için zengin bir malzeme sunan k›skançl›¤› kullanan yazarlardan biri de Shakespeare.
Foto¤rafta Shakespeare’in ünlü oyunu Othello’nun 1995 y›l›nda Oliver Parker taraf›ndan çekilmiﬂ filminden
bir görüntü yer al›yor.

aﬂk›n azald›¤›n›n bir göstergesi oldu¤unu düﬂündükleri belirlenmiﬂ. Bir
araﬂt›rman›n sonuçlar›ysa, k›skançl›¤›n uzun süreli iliﬂkilerle ba¤lant›l› oldu¤una iliﬂkin ipuçlar› sa¤lam›ﬂ.

K›skand›rman›n Gücü
Evrimsel süreç içinde k›skançl›¤›n
bugünkü yerini almas›yla, eﬂlerde kas›tl› olarak birbirini k›skand›rma e¤ilimi baﬂlam›ﬂ. Bunun, iliﬂkinin gücünü
ölçmek için bir araç olarak kullan›ld›¤›n› söyleyen David Buss, her iki cinsiyetin de kas›tl› k›skand›rma oyunlar›
yapabildi¤ini söylüyor. Ancak yüzdeler farkl›; bir araﬂt›rmada kad›nlar›n %
31’inin, erkeklerinse % 17’sinin eﬂlerini kas›tl› olarak k›skand›rmaya çal›ﬂt›klar› belirlenmiﬂ. Erkeklerle kad›nlar
aras›ndaki bir baﬂka fark da k›skand›rmak için baﬂvurulan oyunlarla ilgili.
Kad›nlar›n baﬂvurduklar› k›skand›rma
yöntemlerinden birincisi, eﬂin de bulundu¤u ortamlarda kas›tl› olarak baﬂka erkeklerle arkadaﬂl›k etmek, ikincisi kas›tl› olarak eﬂini umursam›yor görünmek, üçüncüsüyse do¤rudan baﬂka erkeklere kur yapmak. Kad›nlar›n
bir baﬂka ustal›kl› k›skand›rma yöntemi de eﬂinin yan›nda baﬂka erkeklere
gülümsemek. Wayne State Üniversitesi’nden Antonia Abbey’nin bir araﬂt›rmas›na göre, kad›nlar›n erkeklere gülümseme amac›n›, kad›nlar ve erkekler farkl› nedenlere ba¤l›yor. Bir kad›n
bir baﬂka erke¤e gülümsedi¤inde erkekler bunun cinsellik amac› taﬂ›d›¤›n› düﬂünüyor. David Buss ve onunla
ayn› üniversiteden olan Martie Haselton, erkeklerin kad›nlar›n kendilerine

David Buss, k›skançl›¤›n bir iliﬂkiyi y›kabilece¤ini, yenileyebilece¤ini, hatta kimi zaman mutlu bir iliﬂkinin
anahtar› bile olabilece¤ini ileri sürüyor. Ona göre, k›skançl›k, eﬂleri bir arada tutmada güven duygusu kadar
önemli. Üstelik eﬂler aras›ndaki ba¤› güçlendirdi¤inden, aldatmaya karﬂ› bir erken uyar› sistemi olarak
evrimleﬂmiﬂ bir mekanizma.

gülümseyiﬂinden cinsel anlamlar ç›karmalar›n› "uyumsal bir önyarg›" ve
erkeklerin fark›nda olmadan geçici
cinsel iliﬂkilere yönelmelerinin bir sonucu olarak yorumluyor. Sonuçta bir
kad›n bir erke¤e eﬂinin yan›nda gülümsedi¤inde iki farkl› erkekte bu evrimsel mekanizmay› devreye sokmuﬂ
oluyor. Gülümsedi¤i erkek, onun kendisiyle cinsel iliﬂkiye girmek istedi¤ini
düﬂünüyor; eﬂiyse k›skan›yor ve öteki
erke¤i kendine rakip olarak görüyor.
David Buss, kad›nlar›n k›skançl›k nedeniyle zaman zaman ﬂiddetle karﬂ›
karﬂ›ya kalmalar›na karﬂ›n, neden böyle bir yola baﬂvurduklar›n› da sorguluyor. Bu amaçla yap›lan bir baﬂka araﬂt›rmada da 150 çifte eﬂlerini kas›tl›
olarak k›skand›r›p k›skand›rmad›klar›
ve bunu neden yapt›klar› sorulmuﬂ.
Sonuçlar, kad›nlardan % 40’›n›n iliﬂkinin gücünü ölçmek, % 38’inin eﬂinin
ilgisini çekmek, % 10’unun eﬂinin bir
hatas›na karﬂ›l›k öç almak, % 8’inin

kendine güvenini art›rmak ve kalan
küçük bir yüzdenin de eﬂini cezaland›rmak için kas›tl› k›skand›rma yoluna baﬂvurdu¤unu ortaya koymuﬂ.
Böylece kad›nlar, k›skand›rma yoluyla
eﬂlerinin iliﬂkiye duygusal kat›l›m›n›
ve iliﬂkilerinin derinli¤ini ölçüyorlarm›ﬂ. David Buss, kad›nlar›n iliﬂkilerinin gücünü ölçmeye gereksinim duydu¤u durumlarda, bu evrimsel mekanizmadan yararland›klar›n› düﬂünüyor. Her ne kadar eﬂ aç›s›ndan bir bedeli olsa da, kas›tl› k›skand›rman›n,
iliﬂkiye ait baﬂka türlü elde edilemeyecek bilgiler sa¤lad›¤›n› da söylüyor.
K›skanan erkeklerle ilgili bulgular da
var. K›skanan erkek, eﬂiyle daha çok
ilgilenmeye baﬂl›yor. Ancak David
Buss, k›skand›rman›n yarar› olsa da,
beceriklice ve zekice yap›lmad›¤›nda
istenmeyen sonuçlara neden oldu¤unu da gözard› etmemek gerekti¤ini savunuyor.
Sonuç olarak evrimsel psikologlar,
k›skançl›¤› yaﬂaman›n ac› veren bir
durum olmas›na karﬂ›n, bize gerçek
rakiplerimizden gelebilecek gerçek
tehlikeleri haber verebilecek bir uyar›
sistemi de oldu¤unu ileri sürüyorlar.
Evrim, bizi k›skançl›k, korku, öfke, neﬂe, utanma ve aﬂk gibi zengin bir duygu da¤arc›¤›yla donatm›ﬂ. K›skançl›k
gibi duygular›n ve tutkular›n anlaﬂ›lmas›n›n kad›n-erkek iliﬂkilerine epeyce yeni bak›ﬂ aç›s› kataca¤› aç›k.
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