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YÜZ ‹FADELER‹ VE DUYGULAR
“Birinin cidden içten duygularla e¤lenerek mi yoksa yaln›zca “e¤leniyormuﬂças›na” taklit yaparak m› gülümsedi¤ini anlayabilir misiniz?” diye soracak olsam
birço¤umuz ikisi aras›ndaki fark›n kolayca ay›rt›na varabilece¤ini söyleyecektir. Çünkü her ne kadar bilincinde olmasak da, evrim süreci içerisinde birbirlerimizin
yüz ifadelerinden duygular›m›z› okuyabilme konusunda
yaﬂamsal aç›dan oldukça de¤erli do¤al yetiler geliﬂtirmiﬂ bulunuyoruz. Charles Darwin’den bu yana konu
hakk›nda araﬂt›rmalar›na devam eden bilim insanlar›,
yüz ifadelerini anlayabilme yolunda büyük mesafeler
kaydetmiﬂ bulunuyor. ‹ﬂte, bu yüz ifadelerinden biri de
e¤lendi¤imizi ortaya koyan bir gülüﬂe dair.

ﬁekilde, ilk foto¤rafta zigomatik yüz kas› elektriksel uyar›mla kas›lm›ﬂ birini görüyoruz. ‹kinci foto¤rafsa
yine ayn› kiﬂinin hoﬂuna giden bir f›kra anlat›ld›¤›nda
verdi¤i tepkisel yan›t› yans›t›yor. Bu durumda kiﬂinin
yaln›zca zigomatik de¤il orbiküler oküler kas› da kas›l›yor. Bilim insanlar›, karﬂ›m›zdaki kiﬂinin e¤lendi¤ini anlayabilmemizde bu ikinci kas›n önemli bir ipucu oldu¤unu vurguluyorlar. Bunun alt›nda yatan en önemli nedenlerden biriyse bu kas› normal ﬂartlar alt›nda istemimiz dâhilinde hareket ettiremiyor oluﬂumuz. Daha aç›k
bir deyiﬂle, kendi iste¤imizle kontrol edemedi¤imiz kaslar›n dâhil oldu¤u ifadeler bizlere daha gerçekçi geliyor. Bu bulgu, “Gözler yalan söylemez” deyiﬂini de destekler nitelikte. Çünkü her ne kadar dudaklar›m›zla gülüyormuﬂças›na taklit yapabilsek de göz kaslar›m›zla ﬂe-

KARANLIKTAN N‹Ç‹N KORKUYORUZ?

Hepimizin karanl›kla ilgili olarak anlatacak bir hikâyesi vard›r mutlaka: “Bir gece uyand›¤›mda yan› baﬂ›mda duran ceketimi y›lan sanarak s›çrad›m!” ya da “ Öyle karanl›kt› ki o yola sapmak istemedim” gibi… Ço¤umuzun korkusu çocuklukta bile kalm›ﬂ olsa, hayat›m›z›n bir döneminde mutlaka kaç›nm›ﬂ›zd›r ›ﬂ›ks›z ortamlardan. Peki, hiç düﬂündünüz mü niçin bu denli korkuyoruz karanl›ktan? ‹ﬂte, bu soruya yan›t aramadan önce en temel psikolojik mekanizmalar›m›zdan birine, ge-

killenebilen ifadeleri kontrol edebilmemiz mümkün de¤il. Dolay›s›yla birin duygular›na dair herhangi bir ç›kar›mda bulunacak oldu¤umuzda, fark›nda olmaks›z›n istemsiz kas hareketlerinin yol açt›¤› ifadelere daha fazla
güveniyoruz.
Kaynak: http://www.paulekman.com/pdfs/darwin.pdf

ALGILARIMIZ DUYGULARIMIZLA
ﬁEK‹LLEN‹YOR
Dinledi¤imiz herhangi bir melodi, geçmiﬂten bir
ﬂark›, ruha iﬂleyen bir tango, en sevdi¤imiz opera ya da
bir ninni duygu durumumuzu tamamen de¤iﬂtirip alg›lar›m›z üzerinde hat›r› say›l›r de¤iﬂimlere yol açabiliyor.
Duyular›m›z›n alg›lar›m›zla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok daha
nesnel olduklar›n›, alg›lar›m›z›n her türlü duygusal ve
zihinsel öznel etkilere aç›k oldu¤unu söylememiz yanl›ﬂ
olmaz. Bu ba¤lamda dinledi¤imiz bir müzik bile d›ﬂ
dünyay› farkl› alg›lamam›za neden olabiliyor.
Örne¤in, yap›lan araﬂt›rmalara göre hüzünlü bir
ﬂark›n›n ard›ndan bir tak›m yüz ifadelerini anlamland›r-

malar› istenen kat›l›mc›lar tarafs›z ifadeleri bile daha
üzgün olarak de¤erlendiriyorlar. Bu sonuçlardan yola
ç›kan araﬂt›rmac›lar depresyondaki hastalar›n çevrelerindeki yüzleri olduklar›ndan daha da olumsuz alg›layarak mutsuz olduklar›na ve mutsuz oldukça da alg›lar›ndaki de¤iﬂimin tetiklendi¤ine, bunun bir ﬂekilde devaml› bir devir oldu¤una dikkat çekiyorlar.
Kaynak: Bouhuys, A.L., Bloem, G.M., & Groothuis, T.G.G. (1995). Induction
of depressed and elated mood by music influences the perception of
facial emotional expressions in healthy subjects. Journal of Affective Disorders, 33, 215-226.

ZEKÂ

Hüzünlü ya da neﬂeli bir müzik dinledikten sonra, yukar›dakilere
benzer yüz ifadelerine dair yorumlar›m›z da de¤iﬂiyor. Di¤er bir
deyiﬂle duygu durumumuz, alg›lar›m›z› etkiliyor.

“Zekâ”, kiﬂinin zihinsel becerileri ve bilgi da¤arc›¤›n› ö¤renmek, problem çözmek ya da toplumda de¤er
gören sonuçlara ulaﬂmak için kullanabilmesi olarak tan›mlan›yor. Zekâ kapasitesine etki eden etmenlerse çeﬂitli. Geneti¤in tart›ﬂ›lmaz önemli bir yeri var. Tek yumurta ikizleriyle yap›lan çeﬂitli araﬂt›rmalar, kardeﬂlerin
birbirlerinden ayr› yetiﬂtirildiklerinde bile zekâ seviyelerinin az çok birbiriyle eﬂit düzeylerde oldu¤unu ortaya
koyuyor. Ancak tüm bu bulgular bir yana, en az genetik kadar önemli bir faktör de “çevresel koﬂullar ve yetiﬂtirilme ﬂekilleri”. Öyle ki, kendi çabalar›m›z, maruz
kald›¤›m›z uyaranlar›n çeﬂitlili¤i, yetiﬂti¤imiz aile ortam›
zekâ düzeyimizi artt›rabiliyor. Bu art›ﬂ, yeni sinir a¤lar›n›n oluﬂumu gibi fizyolojik kaynakl› olabilece¤i gibi,
bilgilerin uzun ve k›sa süreli belle¤imizdeki iﬂleyiﬂ kalitesi gibi psikolojik süreçlerimizde de kendisini benzer
ﬂekilde gösteriyor. Zekâm›z› ne kadar geliﬂtirebilece¤imize gelince… Zekâm›z› en fazla %x kadar geliﬂtirebiliriz gibi bir rakam verebilmemiz mümkün olmasa da, genetik alt yap›m›z›n s›n›rlar› d›ﬂ›na çok da fazla ç›kamayaca¤›m›z›, büyük s›çray›ﬂlar gözlemleyemeyece¤imizi
söyleyebiliriz. Ancak ö¤rendiklerimizi daha uzun süreli
olarak akl›m›zda tutabilmek, olaylar aras›nda daha geniﬂ ve net ba¤lant›lar kurabilmek, problemleri daha k›sa sürede çözebilmek, insanlarla daha iyi sosyal iliﬂkiler kurabilmek bizim elimizde.

lece¤i bilme güdümüze göz atal›m isterseniz.
Do¤al hayat içerisinde soyunu devam ettirmeye ve
sa¤l›kl› nesiller yetiﬂtirmeye u¤raﬂ veren bir canl› türü
olarak çevremizde ne olup bitti¤ini, bir sonraki aﬂamadaysa ne olup bitebilece¤ini bilme e¤ilimimiz bulunuyor. Daha aç›k konuﬂmam›z gerekirse, herhangi bir tehlike durumuna karﬂ› haz›rl›ks›z yakalanmamak ad›na
sürekli ve tutarl› ﬂartlar alt›nda gelece¤i az çok tahmin
ederek yaﬂamak istiyoruz. Anatomik ve fizyolojik yap›m›zsa karanl›kta iyi görüp çevremizi de¤erlendirmeye
uygun de¤il. Çünkü biyolojik döngüsüne göre sabah
uyan›p gece uyuyan bir türüz. Örne¤in, kimi hayvanlar,
gece görüﬂü ya da baﬂka türlü bir avantaj sa¤layan farkl› duyulara sahip oldu¤undan geceleri avlanabiliyor. Onlar›n karanl›ktan korktu¤unu söylememiz çok da mant›kl› de¤il. Dolay›s›yla, tehlikeleri karanl›kta duyumsamam›z oldukça güç oldu¤undan do¤al olarak karanl›ktan korkma e¤ilimi taﬂ›yoruz.

Karanl›k fobisiyse bambaﬂka bir durum. Fobiler,
genellikle kal›c› ve kiﬂiyi ola¤anüstü kayg›lara sürükleyen mant›k d›ﬂ› korkular› kaps›yor. Fobilerin psikolojik
ve biyolojik birçok nedeni olabiliyor. Psikologlar, fobilerin nedenini di¤er kayg› rahats›zl›klar› çerçevesinde
de¤erlendirmeye çal›ﬂsalar da kiﬂisel farklar fobilerin
nedeninde büyük rol oynuyor. Genellikle söz konusu
korkuyla iliﬂkili travmatik bir durumdan söz edebiliyoruz. Ancak yine de kiﬂiye özel nedenleri bulabilmek,
bir terapi sürecini gerektiriyor. Örne¤in, psikanalitik
kuram›n babas› Freud, nedeni belirsiz fobilerin bir tür
bast›r›lm›ﬂl›k oldu¤unu ileri sürüyor.
Sonuç olarak, basit korkular›m›zla fobilerimiz birbirlerinden farkl› iﬂleyiﬂler içeriyor. Karanl›k korkusuysa, gerek do¤al bir deneyim, gerekse fobi boyutunda
pek çok insan› etki alt›nda b›rakmaya devam ediyor.
Çünkü temelinde, bilinmezlik ve karanl›¤a karﬂ› insan
do¤as›n›n savunmas›zl›¤› yat›yor.

“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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