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C‹NS‹YET VE BEY‹N
Davran›fllar›n beyinsel iflleyifllerin bir ürünü oldu¤unu kabullenecek olursak kad›n ve erkek davran›fllar› aras›ndaki farkl›l›klar›n da beyin yap›lar›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanabilece¤i varsay›m› öne
sürülebilir. Nitekim bilim insanlar› yüzy›llardan beri
kad›n ve erkeklerin beyinleri aras›nda ne gibi farkl›l›klar oldu¤u konusunda araflt›rmalar yap›yor. Ancak yap›sal bu farkl›l›klar›n ifllevsel olarak ne anlam
ifade etti¤i sinir bilimdeki son geliflmelerle yeni yeni aç›kl›¤a kavufluyor.
Bugüne de¤in erkek ve kad›nlar›n beyinlerini
karfl›laflt›ran çal›flmalar genellikle üç ana noktaya
odaklan›yor: Beynin büyüklü¤ü, iki beyin yar›m küresini birbirine ba¤layan temel sinir yap›s› olan korpus kallozum ve hipotalamus.

Beynin Büyüklü¤ü
Yap›lan çal›flmalar›n hemen hemen hepsi do¤um
sonras›nda erkek bebeklerin beyinlerinin k›z bebeklerin beyinlerine oranla % 12 – 20 daha büyük oldu¤unu gösteriyor. Ancak bu bulguyu tek bafl›na de¤erlendirmemekte fayda var. Çünkü her iki cinsiyetin de beyin büyüklü¤ünün kiloya oran› eflit. Yetiflkinlerdeyse ortalama bir erke¤in beyni herhangi bir
kad›n›nkine oranla % 11 – 12 daha büyük. Ancak
erke¤in beden a¤›rl›¤›n›n da daha yüksek oldu¤unu
düflünecek olursak, salt beyin büyüklü¤ünün zekâ
karfl›laflt›rmas› yapmak için yeterli olmad›¤›n› söyleyebiliyoruz. Dolay›s›yla erkek beyninin daha büyük
oldu¤unu ifade eden bulgular ifllevsel anlamlardan
kopuk düflünüldü¤ünde belirli ç›kar›mlara uzak kal›yor. Çünkü beynin büyüklü¤ü zekâ ya da düflünme
flekli konusunda pek de geçerli bir ipucu de¤il.

Sol tarafta bir insan sa¤ taraftaysa bir fil beyni
görüyoruz. E¤er ki zekâ salt beyin büyüklü¤üyle iliflkili olsayd› insan beyninin fil beynine göre daha büyük olmas› gerekirdi.
Kad›n ve erkeklerin zihinsel yetilerde de farkl›l›klar gösterdikleri halk aras›ndaki yayg›n inançlardan. Örne¤in, kad›nlar›n sözel zekâlar› daha iyiyken
erkeklerin uzamsal ve mekânsal zekâlar›n›n daha iyi
oldu¤u düflünülüyor. Ancak bu konunun üzerine giden araflt›rmalar›n ço¤u, beyinde bu farkl›l›¤a dair
herhangi bir ipucu yakalayabilmifl de¤il.

Korpus Kallozum
Sa¤ ve sol beyin yar›m kürelerini birbirine ba¤layan ana yolak corpus callosum olarak adland›r›l›yor. Kimi araflt›rmac›lar, kad›n beyninde korpus kallozumun erkek beynine oranla daha geliflmifl ve büyük oldu¤unu iddia ediyor. Ancak bu konuda da tam
bir bilimsel anlaflmaya var›labilmifl de¤il. Çünkü tersi bulgular da varl›k sürdürmekte.

Hipotalamus
Kad›n ve erkekler aras›nda en bariz farkl›l›klar›n
görüldü¤ü beyin bölgesi hipotalamus. Hipotalamus
preoptik ve süprakiazmatik çekirdek bölgeleri olmak üzere iki farkl› k›s›mdan olufluyor. Preoptik
alan çiftleflme davran›fllar›ndan sorumlu. Bu alan
hacimsel olarak erkek beyninde daha büyük. Ayn›
zamanda daha fazla hücre bulunduruyor. Bu farkl›-

Niçin Esniyoruz?

Esneme Niçin Bulaflfl››c›?

Bilim dünyas› y›llarca esnemenin fizyolojik olarak ifllevselli¤ini sorgulad›. Sürece göz att›¤›m›zda ilk araflt›rmalar›n karbon dioksiti atarak bedenimize daha fazla oksijen almam›z için esnedi¤imizi varsayd›klar›na flahit oluyoruz. Bu varsay›mlara göre can›m›z s›k›ld›¤›nda daha yavafl nefes almaya bafll›yoruz. Nefesimiz yavafllad›kça da,
ci¤erlerimize daha az hava gidiyor. Kan›m›zdaki karbondioksit miktar› art›p belli bir seviyeye ulaflt›¤›nda beynimize bir mesaj gidiyor ve esniyoruz. Bu varsay›mlar
1987 y›l›nda Dr. Robert Provine taraf›ndan yap›lan bir
deneyle sorgulanmaya bafll›yor. Farkl› yo¤unluklarda oksijen ve karbondioksite maruz b›rak›lan deneklerin hiçbiri birbirlerinden daha az ya da fazla esneme davran›fl›
sergilemedi¤i gözlemleniyor. Dolay›s›yla Dr. Provine, esnemenin de t›pk› gerinme gibi kan bas›nc› ve kalp at›fl h›z›m›z› artt›r›p kaslar›m›z› rahatlatma ifllevi sundu¤unu düflünüyor. Öyle ki a¤z›m›z› kapal› tutarak esnemeye çal›flt›¤›m›zda, bir flekilde tatmin olamad›¤›m›z› da hissedebiliyoruz. Bugün, Dr. Provine’in varsay›m› halen geçerlili¤ini korumakta.

Sizin de üstteki foto¤rafa bakt›kça içinizden esnemek
geliyor mu? E¤er ki yan›t›n›z evetse bu gayet do¤al. Çünkü esneme bir flekilde “bulafl›c›” bir davran›fl. Esnemenin
ifllevselli¤i gibi niçin bulafl›c› oldu¤u da büyük tart›flma
konusu. Bir grup araflt›rmac›, karfl›m›zdaki biri esnedi¤imizde için bizim de esnedi¤imizi ayna nöronlarla aç›klamaya çal›fl›yor. Ayna nöronlar kimi omurgal›lar›n hareketi s›ras›nda ya da ayn› hareketi özellikle de kendi türle-

l›ksa 4 yafl›ndan itibaren oluflmaya bafll›yor. 4 yafl›ndan itibaren k›z çocuklar›nda bu beyin alan›ndaki
hücre say›s› erkeklere oranla daha düflük seviyede
kal›yor. Süprakiazmatik çekirdek bölgesiyse biyolojik saatler ve do¤urganl›k döngülerinden sorumlu.
Erkek beyninde bu beyin bölgesi küre biçimindeyken kad›n beyninde daha uzun bir yap›da. Ancak
hücre say›s›nda herhangi bir farkl›l›k yok. Bilim insanlar› bu biçimsel farkl›l›¤›n beynin söz konusu bölgesiyle di¤er bölgeleri aras›ndaki iletiflimde farkl›l›klar yaratabilece¤ini düflünüyor.
Sonuç olarak yap›lan bu çal›flmalar davran›fllar›m›zdaki farkl›l›klar›n cinsiyet farkl›l›¤›ndan çok bireysel farkl›l›klardan kaynakland›¤›na iflaret ediyor.
Bir di¤er ç›kar›m›m›zsa, karmafl›k davran›fllar›n yap›sal beyin farkl›l›klar›nda çok hormonlar, bedenimizdeki di¤er kimyasallar ve en önemlisi de psikolojik iflleyifllerden etkileniyor oluflu.
Kaynak: http://faculty.washington.edu/chudler/heshe.html

rinden baflka bir canl›da gözlemlediklerinde etkinleflen
bir sinir hücresi çeflidi. Türümüzdeki bir tak›m davran›fllar› di¤er bireyleri taklit ederek bu sinir hücreleri yard›m›yla kazand›¤›m›za inan›l›yor. Dolay›s›yla biri esnedi¤inde ayna nöronlar etkinlefliyor ve biz de bu davran›fl› bir
çeflit dürtüyle taklit ediyoruz. Esnemenin bulafl›c›l›¤›na
dair tek varsay›m ayna nöronlar de¤il elbette. Konuya evrimsel aç›dan bakacak olursak uzmanlar, evrimsel süreç
içerisinde esnemenin hayvan gruplar›n›n sosyal davran›fllar›n› düzenledi¤ini düflünüyor. Geçmifl bir zamanda
gruptan bir üye herhangi bir olaya iflaret etmek ad›na esnedi¤inde, di¤erleri de yan›t olarak esniyor olabilirlerdi.
Esnemenin bugün halen bulafl›c› olufluysa evrimsel bir
miras olarak addediliyor. Her ne kadar ifllevini yitirmifl olsa da halen varl›k sürdürmeye devam ediyor olabilece¤i
varsay›l›yor. Bu iki varsay›m›n do¤ru olup olmad›klar›n›
bilemiyoruz. Esnemenin niçin bulafl›c› oldu¤u yan›t arayan gizemlerden biri olarak varl›k sürdürmeye devam
ediyor.
Kaynak: http://faculty.washington.edu/chudler/yawning.html

“Einstein’›n beyni flu anda nerede?” ve çok daha fazlas›… Her hafta güncellenen psikoloji köflemizle internette bulufluyoruz:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/index.htm Psikolojiye dair yazm›fl oldu¤unuz popüler bilim yaz›lar›n›z› i n c i a y h a n @ y a h o o . f r e-posta adresine
gönderebilir, fikirlerinizi ve ilgi çeken haberleri sitemizde bizlerle paylaflabilirsiniz.
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