haberlerSubat2

1/27/06

6:29 PM

Page 17

B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Yüz Alg›lamas› Cinsel
Yönelimce Belirleniyor
Zürih Üniversitesi’nden (‹sviçre) araﬂt›rmac›lar, insanlar›n yüzleri alg›lamalar›nda cinsel
yönelimlerinin önemli rol oynad›¤›n› belirlediler. Bu sürecin, beynin ödül mekanizmas›n› yöneten bölgelerce yönetildi¤i düﬂünülüyor.
‹nsanlar›n görsel becerileri aras›nda en geliﬂmiﬂ olan›, yüz tan›ma becerisi. Geçmiﬂte
yap›lan beyin görüntüleme çal›ﬂmalar›, beynin yüz alg›lamada kulland›¤› beyin kabu¤u
(korteks) a¤›nda, bireylerdeki fiziksel farkl›l›klar›n yan›s›ra bak›ﬂ›n yönü ve konuﬂmayla ilgili hareketler gibi sosyal iﬂaretleri tan›yan görme korteksi bölgeleri, yüz ifadelerinin de¤erlendirildi¤i amigdala ve insula bölgeleri ve yüz güzelli¤inin de¤erlendirildi¤i
ön al›n lobu ve ödül devresinin yer ald›¤›n›
göstermiﬂti. Çeﬂitli çal›ﬂmalar ayr›ca, yüzlere
olan sinirsel tepkilerin, tan›ﬂ›kl›k, dikkat,
bellek, görsel imgeler ve duygular gibi biliﬂsel ögelerle biçimlendirldi¤ini ortaya koymuﬂtu. Örne¤in, yak›nlarda ortaya ç›kan deneysel kan›tlar, duygulu yüzlerin (ör: mutlu,
korkmuﬂ ya da k›zg›n yüzler), ifadesiz yüzlere k›yasla sinirsel etkinli¤i daha çok
tetikledi¤ini gösteriyor. Araﬂt›rmac›lar, bunu
alg›lanan yüzdeki ifadenin, alg›lay›c› için taﬂ›d›¤› biyolojik öneme ba¤l›yorlar. Ancak,
yüzlere olan tepkinin, alg›layan kiﬂinin cinsiyeti ya da cinsel yönelimiyle ilgili olup olmad›¤› konusunda bir aç›kl›k bulunmuyordu.
Sosyal iletiﬂim, öteki bireylerin niyetlerinin do¤ru de¤erlendirilmesini gerektirir. Bu amaçla erkek ve kad›nlar, potansiyel cinsel partnerleriyle baﬂar›l›
iliﬂkiler kurabilmek için “yüz okuma”
stratejileri geliﬂtirme e¤ilimindedirler.
Böyle olunca da heteroseksüel ya da
homoseksüel (eﬂcinsel) insanlar›n beyinlerinde, ayn› ya da karﬂ› cinsiyetten
yüzlere karﬂ› oluﬂan tepkiler için farkl›
türde etkinleﬂme biçimleri öngörülebilir. Zürih Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›
Felicitas Kranz ve Alumit Ishai de,
normal ve eﬂcinsel deneklerin, cinsel
olarak daha çekici gördükleri yüzlere
karﬂ› daha güçlü tepki vereceklerini
varsaym›ﬂlar. Özellikle, yüze bir kimlik
verildi¤i görme korteksinde erkek ve
diﬂi yüzlere her iki grubun da benzer
tepkiler verece¤ini, ama yüzlere bir
“de¤er” iliﬂtirilen amigdala ve ödül
devresinde tepkilerin farkl›laﬂaca¤›n›
öngörmüﬂler. Buradan yola ç›karak
da, normal cinsel yönelimdeki (heteroseksüel) kad›nlarla eﬂcinsel erkeklerin,

beyinlerinin bu bölgelerinde daha çok erkek
yüzlerine; normal erkeklerle eﬂcinsel kad›nlar›nsa, kad›n yüzlerinden çok erkek yüzlerine daha güçlü tepki verecekleri sonucuna
varm›ﬂlar.
Varsay›mlar›n› s›namak için araﬂt›rmac›lar,
23-29 yaﬂlar›nda 10 normal e¤ilimli kad›n,
10 eﬂcinsel erkek ve 10 eﬂcinsel kad›ndan
oluﬂan 40 dene¤e her iki cinsiyetten yüzler
gösterirken, beyinlerinin etkinleﬂen bölgelerini iﬂlevsel manyetik rezonans görüntüleme
yöntemiyle izlemiﬂler. Manyetik taray›c› içindeki deneklerden, yüzleri pasif biçimde izle-

meleri, ya da yüzlerin çekici oldu¤unu, bir
ﬂey ifade etmedi¤ini, ya da çekici olmad›¤›n›
iﬂaret edecek üç dü¤meden birine basmalar›
istenmiﬂ ve tepki süreleri kaydedilmiﬂ.
Cinsiyetleri ve cinsel e¤ilimleri ne olursa olsun tüm denekler hem erkek, hem de diﬂi
yüzlerinin çekici olup olmad›¤› konusunda
birbirine çok yak›n de¤erlendirmelerde bulunmuﬂlar. Bu da hem erkeklerin, hem de
kad›nlar›n ayn› ya da karﬂ› cinsten kiﬂilerin
güzelliklerini fark edip tepki verdiklerini
gösteriyor. ‹lginç olarak yine tüm denekler,
yine cinsiyet ve cinsel e¤ilim fark›ndan ba¤›ms›z olarak, beyinlerinin görme
korteksinde ve limbik sistemlerinde
neredeyse ayn› tepki örüntüleri sergilemiﬂler. Buralarda erkek ve kad›n
yüzlerine gösterilen tepkilerin büyüklü¤ü de ayn› olmuﬂ. Bunlar›n gösterdi¤i de, de¤iﬂmeyen (yüzlerin kimli¤i)
ve de¤iﬂken (yüz ifadeleri) özelliklerin, izlenen yüzün cinsiyeti ve izleyen kiﬂinin cinsel e¤iliminden ba¤›ms›z olarak, beyinlerde benzer biçimde
iﬂlendi¤i.
Buna karﬂ›l›k araﬂt›rmac›lar›n varsay›m›na uygun olarak, izleyen kiﬂinin
cinsel yönelimi dikkate al›nd›¤›nda,
izlenen yüzün talamus bölgesiyle
beynin ödül devresinin bir parças›
olan orbitofrontal korteksinde yol açt›¤› tepkilerde farkl›l›k görülmüﬂ:
Normal cinsel yönelimdeki kad›nlarla
eﬂcinsel erkekler, erkek yüzlerine
karﬂ› belirgin ölçüde daha büyük tepki verirken, normal erkeklerle eﬂcinsel kad›nlar, kad›n yüzlerine daha
güçlü tepki vermiﬂler.
Cell Press, 9 Ocak 2006
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