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B‹L‹M VE TEKN

Psikoloji

Z›tlar Birbirini
Çeker mi?
M›knat›s kutuplar› için do¤ru da, galiba halk
aras›nda yayg›n inan›ﬂ›n tersine mutlu bir
evlili¤in anahtar›, eﬂler aras›ndaki
benzerlikler.
Iowa Üniversitesi’nden (ABD) psikolog Eva
C. Klohnen ile, master ö¤rencisi Shanhong
Luo taraf›ndan yap›lan ve 291 yeni evli çifti
kapsayan araﬂt›rma, insanlar›n tav›rlar›,
dinleri, de¤erleri benzeﬂen kiﬂilerle
evlendiklerini ortaya koydu. Ancak mutlu bir
evlilikte as›l rol oynayan›n, eﬂlerin
kiﬂiliklerindeki benzerlik. Çiftler, Iowa
Evlilik De¤erlendirme Projesi baﬂlad›¤›nda
evliliklerinin ilk y›l›n› doldurmam›ﬂlar ve
evlilik öncesinde ortalama 3,5 y›l

Cinslerin Mizah Anlay›ﬂ›
Eﬂlerin birbirlerinde arad›klar› o özellik,
mizah duygusu, san›landan daha karmaﬂ›k
ç›kt›. Kanada’daki McMaster
üniversitesinden bir master ö¤rencisinin
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“ç›kt›klar›n›” bildirmiﬂler. Çal›ﬂmada çiftler
geniﬂ bir dizi kiﬂilik özelli¤i, tav›rlar ve iliﬂki
kalitesi göstergeleri temelinde
de¤erlendirmeye tabi tutulmuﬂlar.
Sonuçlar, çiftlerin tav›rlar› ve de¤erleri
bak›m›ndan birbirlerine hayli yak›n
olduklar›n› gösteriyor. Ancak, ba¤l›l›k,
d›ﬂadönüklük, sorumluluk ve pozitif ya da
negatif duygular gibi kiﬂilikle iliﬂkili
alanlarda rastlant›dan daha ileride kayda
de¤er bir benzerlik görülmemiﬂ. Z›tlar›n
birbirini çekti¤i konusunda bir kan›t yok.
Araﬂt›rman›n en ilgi çekici yönü,
araﬂt›rmac›lar›n evlilik kalitesini ve eﬂlerin
mutlulu¤unu de¤erlendirdiklerinde, kiﬂilik
benzerli¤inin evlili¤in tatminkarl›¤›yla ilgili
oldu¤unu ortaya koymas›. Buna karﬂ›l›k,
tav›rlar›n evlili¤in verdi¤i tatminde rol
oynamad›¤› görülmüﬂ.
Araﬂt›rmac›lara göre insanlar, benzer
tav›rlara, de¤erlere ve inançlara sahip olan
insanlar› çekici buluyor ve evlenme karar›na
etki eden faktörler aras›nda bu benzerli¤in
pay› da var. Nedeni, tav›rlar›n kolayca
görülen baﬂat özelliklerden olmas› ve
insanlar›n yaﬂam biçimlerinde önemli role
sahip bulunmalar›. Kiﬂilikle ilgili özelliklerin
tan›nmas› ve do¤ru biçimde alg›lanmas›ysa
görece uzun zaman al›yor ve iliﬂkinin geç
dönemlerinden önce önemli bir rol
oynamas› beklenmiyor.
Araﬂt›rmac›lar, “‹nsanlar düzenli bir iliﬂkiye
karar verdiklerinde evlilikteki mutlulu¤u
etkileyen, kiﬂiliklerdeki benzerlikler oluyor.
Çünkü, düzenli bir beraberlik, taraflar
aras›nda sürekli iliﬂkileri içeriyor ve günlük
yaﬂam›n getirdi¤i görevler ve sorunlarla baﬂa
ç›kmak için kapsaml› bir eﬂgüdüm
gerektiriyor.
Kiﬂilikteki benzerlikler bu süreci
kolaylaﬂt›r›rken, kiﬂilik farkl›l›klar› günlük
yaﬂamda sürtüﬂme ve gerginliklere yol
açabiliyor.
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yapt›¤› bir araﬂt›rma, mizah duygusunun
kad›n ve erkeklerce farkl› tan›mland›¤›n›
ortaya koydu.
Eric Bressler, 150 ö¤renciyi kapsayan bir
anketin sonucunda kad›nlar›n mizah
duygusuna sahip biri denince ak›llar›na
gelenin “kendilerini güldüren biri”
oldu¤unun ortaya ç›kt›¤›n› bildiriyor. Ayn›
araﬂt›rmaya kat›lan erkekler içinse mizah
duygusu “yapt›klar› esprileri takdir edenler”
anlam›na geliyor.
Bressler’e göre “üreticilerle (sizi
güldürenler), al›c›lar (birisi bir espri patlatt›
m› gülenler) aras›nda göze çarpan bir fark

Asyal› Erkekler
Bedenlerinden Hoﬂnut

Amerikal› psikiyatr Harrison Pope (McLean
Hastanesi Belmont-Massachusetts) yönetimindeki bir ekipçe bir grup Amerikal› ve Avrupal›
erkek üzerinde yap›lan bir araﬂt›rma, “ideal
beden” anlay›ﬂlar›n›n, kendi sahip olduklar›ndan 13 kg daha fazla kas gerektirdi¤ini ortaya
koymuﬂtu. Pope daha sonra Asya’da durumun
ne oldu¤unu belirlemek için, ö¤rencisi Jeffrey
Yang’la birlikte ayn› araﬂt›rmay› geçti¤imiz y›l
Tayvan’da da gerçekleﬂtirmiﬂ. 55 heteroseksüel erke¤e bir dizi foto¤raf gösterilerek önce
kendi bedenlerine en çok benzeyeni, daha
sonra da zihinlerindeki ideal beden tan›m›na
en çok benzeyeni seçmeleri istenmiﬂ.
American Journal of Psychiatry dergisinin
ﬁubat say›s›nda yay›mlanan araﬂt›rma sonuçlar›na göre Asyal› erkeklerin ideal bedenleri,
kendi bedenlerinden yaln›zca 2 kg daha fazla
kas taﬂ›yor. Araﬂt›rmac›lar ayr›ca ABD ve Tayvan’daki kad›n dergilerinde yer alan ilanlar›
da incelemiﬂler ve aralar›ndaki farklar›n kendi
bulgular›n› do¤rulad›¤›n› görmüﬂler. ‹lanlarda
Asyal› erkekler hemen hemen hiç soyunuk
durumda görünmezken, ABD dergilerindeki
ilanlarda erkeklerin %43’ü paz›lar›n›, gö¤üs
ya da bacak kaslar›n› gururla sergiliyor.
Science, 11 ﬁubat 2005

var. Kad›n deneklerle yap›lan söyleﬂilerin
%62’sinde mizah üreten erkeklerin tercih
edildi¤i ortaya ç›km›ﬂ. Buna karﬂ›l›k erkek
deneklerin %65’i, mizahlar›n› takdir eden
kad›nlar› seçtikleri görülmüﬂ.
Bressler, farkl› iliﬂki düzeylerini
irdeledi¤inde de önemli farklar belirlemiﬂ:
“‹liﬂki düzeyi arkadaﬂl›ksa, erkekler espri
üreten kad›nlar›n yan›nda olmaktan
hoﬂlan›yorlar. Ama iﬂ cinsel iliﬂkiye geldi
mi, yaln›zca esprilerini be¤enen kad›nlar›
tercih ediyorlar”.
McMaster Üniversitesi Bas›n Bülteni

