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LOJ‹ HABERLER‹

Psikoloji
Bu Testosteron Çok
Komik!
Çal›ﬂma bu ya, ‹ngiltere’deki Newcastle
upon Tyne Üniversitesi’nden Sam Shuster da, sokaklarda tek tekerlekli bisikletiyle dolaﬂ›rken ald›¤› tepkileri bir y›l
boyunca gözleyip inceledi¤i bir araﬂt›rma yay›mlam›ﬂ. Araﬂt›rman›n kendisi
kadar, sonuçlar› da ilginç: Mizah ve espri anlay›ﬂ›n›n erkeklik hormonlar›,
özellikle de testosteronla yak›ndan iliﬂkili oldu¤u.
Shuster, s›rf e¤lencesine ve hobi olarak
baﬂlad›¤› tek tekerlekli bisiklet sürme
iﬂinin, ald›¤› tepkileri izledikçe kendisi
için baﬂka bir boyut kazand›¤›n› söylüyor. Araﬂt›rmac›n›n dikkatini en çok çeken, ald›¤› çok say›daki tepkinin gruplara göre birbirine inan›lmaz ölçüde benzedi¤i, hatta bir süre sonra bunlar›n
cinsiyet ve yaﬂa göre tahmin edilebilir
hale bile geldi¤i olmuﬂ. Tabii bunun bir
anlam› da, altta yatan biyolojik bir sürecin olabilirli¤i.
Araﬂt›rma kapsam›nda 400’den fazla
kiﬂinin tepkilerini kaydedip belgeleyen
Shuster’›n bulgular› ﬂöyle: Kiﬂilerin %

90’› gözlerini dikip bakmak ya da el
sallamak gibi fiziksel tepkiler; ço¤u
erkek olmak üzere yar›ya yak›n› da
sözel tepkiler veriyor. Bu tepkilerde
cinsiyet farklar› çok belirgin. Yetiﬂkin
kad›nlar›n % 95’i daha çok övgü dolu,
cesaretlendirici sözcükler kullan›rken,
espri yapanlar›n›n say›s› çok az.
Kad›nlar›nkine benzer tepki veren
erkeklerin oran›ysa yaln›zca % 25.
Ço¤u, içinde belli ölçülerde sald›rganl›k
da bar›nd›ran keskin espri ve ﬂakalara
yöneliyor. Bunlar›n ilginç bir özelli¤i de
farkl› kiﬂiler taraf›ndan gösterilseler de
genelde çok benzer ve yineleyen
tepkilerden oluﬂmas›. (“Tekerle¤ini mi
kaybettin?” gibi.) Shuster, erkeklerdeki
tepkilerin yaﬂa da ba¤l› oldu¤unu,
çocuklarda merak, ergenlik
ça¤›ndakilerde fiziksel ve sözel

“Birﬂey Olmaz” Diyenlere...

ﬁiddet içerikli video oyunlar›n›n,
filmlerin vb.nin etkilerini anlamak için
biraz dikkat, biraz gözlemcilik yeterli.
Araﬂt›rmalar da bunlara maruz kalma
süresiyle ﬂiddete e¤ilim aras›nda bir
iliﬂkinin varl›¤›n› göstermiﬂ bulunuyor.
Ancak konuyla ilgili dolays›z veriler çok
az. ABD’deki Columbia Üniversitesi T›p
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Merkezi araﬂt›rmac›lar›n›n iﬂlevsel
manyetik rezonans (fMRI) görüntüleme
tekni¤iyle yapt›klar› bir çal›ﬂmaysa,
ﬂiddet içerikli programlar›n beyin
üzerindeki etkilerini k›smen de olsa
ortaya koyuyor. Sonuçlara göre
sald›rgan davran›ﬂlar› bask›lamada rol
alan beyin bölgelerinin etkinlikleri,

sald›rganl›¤›n (düﬂürmeye çal›ﬂmak
gibi) daha bask›n oldu¤unu, yaﬂ
ilerledikçe sözel tepkilerin artmaya
baﬂlayarak (ﬂakac›l›k gibi) bunlar›n
yetiﬂkin erkeklerde tipik esprilere
dönüﬂtü¤ünü söylüyor; yani
tekrarlay›c›, mizahi, içinde küçümseme
ve küçük dozlarda da olsa
sald›rganl›¤›n gizlenmiﬂ oldu¤u espriler.
Bu tutum, yaﬂ›n daha da artmas›yla
keskinli¤inden kaybediyor. Esprilerinde
en sald›rgan tavr› sergileyen grup,
özellikle de araba sürmekte olan genç
erkekler; yani üreme yetene¤i
bak›m›ndan en üst düzeyde olan grup.
Shuster’a göre tek tekerlekli bisiklet
kullanan bir adam›n görüntüsünün
gerçekten de komik olmas›, bu
bulgular› aç›klamak için yeterli de¤il.
Cinsiyetler aras›ndaki fark genlerle
aç›klanabilir; ancak erkeklerdeki
tepkinin yaﬂla çizdi¤i e¤rinin aç›klamas›
daha karmaﬂ›k. “Espri anlay›ﬂ› ve alg›
biçiminin çizdi¤i e¤ri de bu paralelde”
diyor araﬂt›rmac›. “‹lginç olan, ilk baﬂlardaki yal›n sald›rganl›¤›n, daha sonra
sözel esprilere yönelerek, daha hafiflemiﬂ biçimiyle de olsa burada
gizlenmesi. Sald›rganl›k ve mizah
anlay›ﬂ› daha sonra birbirinden
ayr›larak ikisi de kendi yaﬂamlar›n›
ba¤›ms›z biçimde sürdürüyorlar.”
BMJ, Aral›k 2007

ﬂiddet içerikli programlar›n belirli
s›kl›kta izlenmesiyle düﬂebiliyor. Bu
etkinlik de¤iﬂikliklerinin gözlendi¤i
bölgeler, frontal lobun (al›n lobu) bir
bölümü ve duygular›n iﬂlenmesinden
sorumlu “amigdala”. Önemli bir bulgu
da bu bölgelerin, içerikleri rahats›z
edici olsa da ﬂiddet içermeyen film ya
da programlar›n (gerilim filmleri gibi)
seyredilmesinden etkilenmemesi.
“ﬁiddet, popüler medya araçlar›n›n
içeri¤inde s›kl›kla yer al›r oldu” diyor
araﬂt›rmac›lardan Christopher Kelly.
“Bulgular›m›z, bu tür program ya da
yay›nlar›n izlenmesinin, sald›rganl›k
benzeri davran›ﬂlar› denetleyen beyin
bölgelerini etkiledi¤ini kesin biçimde
ortaya koyuyor. Bundan sonraki
ad›msa, bu de¤iﬂimlerin davran›ﬂa nas›l
yans›d›¤›n› çok ayr›nt›l› ve titiz biçimde
incelemek olmal›.”
Columbia University Bas›n Duyurusu, 6 Aral›k 2007

