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Gülmek Sana
Yak›ﬂ›y☺r!

Gülmeyi seviyoruz. Gülümsüyoruz, k›k›rd›yoruz, s›r›t›yoruz, yeri gelince kahkahalar at›yoruz. Espriler, f›kralar, mizah yaz›lar› yaﬂant›m›zda önemli bir yer tutuyor.
Birbirinden farkl› da olsa herkesin güldü¤ü, gülmekten hoﬂland›¤› bir ﬂeyler var. Gülmek bizi insan yapan
temel özelliklerden biri. Peki, gülme nedir? ‹nsanlar
neden ve ne zaman gülerler? Neden kimi insanlar bir
olay ya da duruma çok güler de, kimileri küçük bir tebessümle yetinir? Hiç düﬂündünüz mi, güldü¤ümüz
zaman vücudumuzda neler olur?
Gülmek her insan›n yapt›¤› bir eylem. Bebekli¤in erken
safhalar›ndan itibaren gülüyoruz. Bebekler henüz koB‹L‹M ve TEKN‹K 94 ﬁubat 2008

nuﬂmay› ö¤renmeden çok önce gülmeye baﬂl›yorlar. Ne
var ki, kimsenin gülüﬂü birbirine benzemiyor. Hem bu
kadar ortak hem bu kadar benzersiz bir eylem gülmek.
Gülüﬂlerin melodisi ve ritmi var, üstelik bunlar neredeyse
bir parmak izi gibi herkesin kendine özgü bir nitelikte.
Erkek ve kad›nlarda gülme olay› s›ras›nda diyafram
farkl› h›zlarda titreﬂiyor. Erkeklerin diyafram› saniyede
280, kad›nlar›nkiyse yaklaﬂ›k 500 kere titreﬂiyor. Bize
çok komik gelen bir olayda solu¤umuz a¤z›m›zdan öylesine h›zl› ç›k›yor ki bu konuda e¤itimli opera sanatç›lar› bile ç›kard›¤›m›z sesleri ç›karmakta zorluk çekiyorlar. Kahkahalarla gülme s›ras›nda insanda görülen en
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belirgin ﬂey diyafram›n titreﬂmesi. Bunun yan›nda
kalp at›ﬂlar›m›z h›zlan›yor,
göz bebeklerimiz büyüyor
ve parmak uçlar›m›z nemleniyor. Bedenimizin kahkaha
s›ras›ndaki davran›ﬂlar› bunlarla da s›n›rl› de¤il. Gülerken bacak kaslar›, bazen
de idrar kesesi kaslar› gevﬂiyor, solu¤umuz kesilinceye
kadar gülüyoruz. Bir sonraki “ha ha ha” için derin bir
nefes almam›z gerekiyor.
Her insan›n kiﬂili¤i birbirinden farkl›. Bu nedenle de
çeﬂitli durumlarda çeﬂitli ﬂeylere gülüyoruz. Güldü¤ümüz ﬂeylerin baﬂ›nda elbette komik ﬂeyler geliyor. Komik ﬂeyler sözle ifade edilen
ya da davran›ﬂlara dökülen
ﬂeyler olabilir. Sözgelimi f›kralar ya da palyaçolar gibi
komik davran›ﬂl› kiﬂiler bizi
güldürebilir. Kimi zaman da
bize tuhaf gelen ﬂeylere güleriz. Bunun nedeni al›ﬂ›k olmad›¤›m›z ﬂeylere ﬂaﬂ›rmam›zd›r. Bizi ﬂaﬂ›rtan ﬂeylerin
baz›lar› hoﬂumuza gider ve
gülmemize sebep olur.
Gülmenin nedenleri kimi zaman da fizikseldir. Sözgelimi, g›d›kland›¤›m›zda güleriz. Baﬂka biri bizi g›d›klad›¤›nda gülmemize karﬂ›n, kendi kendimizi g›d›klamak sonucunda gülmek pek de mümkün de¤il. Biliminsanlar› bunun, baﬂkalar› bizi g›d›klarken oluﬂan
tepkileri bilemedi¤imiz için ﬂaﬂ›rma unsurunun da
devrede oldu¤unu söylüyorlar. Kendimizi g›d›klarken
peﬂinden ne gelece¤ini bildi¤imiz için bu hareketler
bizi pek de güldürmüyor. Bebekler onlara “cee” yap›ld›¤›nda gülerler. Bir tehlikeyle karﬂ›laﬂmam›z›n ard›ndan, kendimizi yeniden güvende hissedersek rahatlar
ve güleriz. Gülme bizdeki olumlu duygular›n artmas›na, olumsuz duygular›n azalmas›na neden oluyor.
Zevk ald›¤›m›z bir oyuna kat›ld›¤›m›zda ya da sevdi¤imiz biriyle karﬂ›laﬂt›¤›m›zda gülüyoruz.

















Y›ld›z Tak›m›

Gülmenin özelliklerinden biri de bir toplulukla beraber
gerçekleﬂtirildi¤inde daha
güçlü olmas›. Gülmeyi baﬂkalar›yla paylaﬂmak dostça
ve toplumsal bir davran›ﬂ.
Gülmenin bir topluluk içinde kimi zaman bulaﬂ›c› olabilece¤i biliniyor. ‹nsanlar
genelde arkadaﬂlar›yla birlikteyken, tek baﬂlar›na güldüklerinden daha çok gülüyorlar. Bazen neden güldü¤ümüzü bilmeden, çevremizdekilerin gülüﬂlerine kat›l›r k›k›rdamaya baﬂlar›z. Bu,
komik olana gülmekten öte,
kendimizi iyi ve güvende
hissetmemizin getirdi¤i bir
rahatlamadan kaynaklanan
gülme olarak görülebilir.
Gülmenin insan sa¤l›¤›na
yararl› oldu¤u da biliniyor.
Morali düzgün, neﬂesi yerinde, gülen hastalar, di¤er
hastalara oranla daha h›zl›
iyileﬂiyorlar. Bu anlamda
gülmek büyük bir sa¤alt›c›
güce sahip diyebiliriz. Eskiden gülmenin yaln›zca insanlara özgü bir davran›ﬂ
oldu¤u düﬂünülürdü. Hayvanlar üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar gösteriyor ki, memeliler aras›nda gülme olarak niteleyebilece¤imiz
davran›ﬂlara s›kl›kla rastlan›yor. Bu da bize gülmenin
asl›nda do¤ada var olan bir davran›ﬂ oldu¤unu bir
kez daha gösteriyor. Gülmek belki de dünyayla paylaﬂt›¤›m›z ortak bir dil.
Ünlü bir söz, “e¤er gülersen dünya da seninle birlikte
güler” diyor. Arkadaﬂlar›m›zla birlikte hoﬂça vakit geçiriyorken gülmemiz kadar do¤al bir ﬂey yok. Siz de küçük bir gözlem yap›n ve çevrenizdeki insanlar›n ne zaman, nelere güldü¤ünü izleyin. ‹nsanlarla bir gülümsemeyi paylaﬂmak, o an kendinizi çiçekler açan bir
bahçede gibi hissetmenizi sa¤layacak.
Gökhan Tok
ﬁubat 2008
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