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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Bebekyüz Siyasete
Gitmiyor
Bu iki erkekten hangisi daha bebekyüzlü?
Okurlar›n ço¤u, sa¤dakini iﬂaret edecektir. Foto¤raf›n sahibi 2004 y›l›nda ABD Kongre seçimlerini kaybetmiﬂ bir politikac›. Soldaki olgun ve iﬂini bilir görünümlü olansa, kazanan
rakibi. Asl›nda istatistikler, ABD senato seçimlerinde sonuçlar›n adaylar›n yüzlerine bak›larak %70 oran›nda do¤rulukla öngörülebildi¤ini gösteriyor.
Psikologlara göre olgunun nedeni, bebekyüzlü
bir kiﬂinin, ayn› yaﬂlarda ve ayn› cinsiyetten,
daha olgun ifadeli, ama ayn› derecede çekici
görünümlü birine k›yasla daha az becerikliymiﬂ gibi alg›lanmas›. Bu “ilk görüﬂte not verme” e¤iliminin kurban› olan insanlara bebekyüzlü ve iﬂbilir de¤il” damgas›n›n vurulmas›na
neden olan yüz özellikleri neler? Yüz ölçümleri ve bilgisayar modelleri, bebeklerle bebekyüzlü yetiﬂkinlerin yuvarlak yüz, kocaman
gözler, küçük burun, geniﬂ al›n ve küçük çene
gibi özellikleri paylaﬂt›¤›n› gösteriyor. Bu genel özelli¤in her ›rk ve her iki cinsiyet için de
geçerli oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Asl›nda kad›nlar›n
yüzlerinin erkeklere k›yasla daha yumuﬂak
hatl› olmas›, liderlik mevkilerine ulaﬂmak isteyenler için bir devzavantaj da oluﬂturuyor.
Peki neden ilk bak›ﬂta bebekyüzlü insanlar›
yeteneksiz diye damgal›yoruz? Sosyal alg›laman›n ekolojik kuram›na göre yaﬂ, sa¤l›k, kimlik ve duygular›n göstergelerini alg›lama yetene¤imiz evrimsel ve toplumsal yarar sa¤l›yor.

Dolay›s›yla bu özellikleri ortaya koyan yüz
hatlar›na tepki vermek için güçlü bir dürtüye
sahibiz. Ayr›ca, gerçekte bu özellikleri taﬂ›yanlara benzeyen insanlara da ayn› özellikleri “yak›ﬂt›rma” e¤ilimindeyiz. Bu örnekte de bebeklerle ilgili izlenimlerimizi (uysal olmalar›, çabuk kanmalar› ve güçsüzlükleri) “bebekyüzlü”
insanlara da taﬂ›yor ve daha olgun görünümlü
akranlar›na göre daha az becerikli olduklar›
önyarg›s›na var›yoruz. Buna karﬂ›l›k bebekyüzlü insanlara ilk bak›ﬂ›m›zda da, daha dürüst ve s›cak olduklar› izlenimini ediniyoruz.
Bu önyarg›lar›n sosyal ve siyasi sonuçlar› olmas› kaç›n›lmaz. Olgun ifadeli, iﬂbilir izlenimi
veren bireyler, yaln›zca parlamento seçimlerinde de¤il, liderlik ve entelektüel beceri gerektiren iﬂler için de avantajl› adaylar oluyorlar.
Buna karﬂ›l›k, samimiyet, s›cakl›k ve sab›r gerektiren iﬂler, bebekyüzlülerce üstleniliyor.
Yüz özelliklerinin ortama ba¤l› olarak avantaj
ya da dezavantaj sa¤layan etkileri, hukuk alan›nda da ortaya ç›k›yor. Yarg›çlar, olgun yüzlü
san›klar›n ihmalle ilgili suçlamalara karﬂ› yapt›klar› savunmalara daha çok inanma e¤ilimindeler. Buna karﬂ›l›k, s›cak, dürüst yüzleri kor-

kunç eylemlerle tezat oluﬂturan bebekyüzlü
san›klar›n “planlanm›ﬂ suç” iddialar›na karﬂ›
yapt›klar› savunmalar daha inand›r›c› görünüyor. Bu “iﬂbilirlik” izleniminin yarar›n›n ortama göre de¤iﬂmesinin bir örne¤i de e¤lence
dünyas›nda görülebiliyor. Toplumsal ve ekonomik zorluk dönemlerinde olgun görünümlü
aktrisler revaçta oluyor. Refah dönemlerindeyse, bir bebe¤in ›ﬂ›lt›s›na sahip olanlar› seçiyoruz. Peki, bebekyüzlü olmak, her zaman siyasette bir ayakba¤› m›? Araﬂt›rmac›lar, ABD
Kongresi için yap›lan seçimlerde, “olgun görünümlü” adaylar›n %30 oran›nda baﬂar›s›z oldu¤unu bulmuﬂlar. Bu durumun olas› aç›klamas›
olarak da yine ortam›n etkisine iﬂaret ediyorlar. Baz› seçimlerde, dürüst yönetim, yolsuzlukla mücadele gibi hedefler önem ve öncelik
kazan›yor. Böyle durumlarda da “dürüst insan” izlenimi veren bebekyüz özellikleri, “iﬂini
bilen” tiplemesine k›yasla avantaj sa¤l›yor. Tabii en iyisi, seçimi yaparken adaylar›n yüzlerine de¤il, söylediklerine ve yapt›klar›na bakmak. Çünkü yüz kal›tsal özelliklerimizi yans›t›yor. Eylemleri yönetense beyin. Asl›nda “iﬂbilir” görünümlü adaylar›n ABD kongre seçimlerinde rakiplerine karﬂ› %70 gibi ezici bir üstünlük sa¤lamalar›, tercihin yanl›ﬂl›¤›n› da gösteriyor. Çünkü araﬂt›rmalara göre bebekyüzlü
insanlar, ciddi ifadelilere karﬂ› biraz daha ak›ll›
ç›k›yorlar. Ayr›ca, verdikleri “toy” izlenimin
tersine daha iyi e¤itim alm›ﬂ, uysal ve güçsüz
görünümlerine karﬂ› da daha d›ﬂavurumcu ve
daha gözüpek oluyorlar. Kan›tlardan biri, askerlikte daha çok madalya almalar›.
Science, 10 Haziran 2005

Kim Nereye Bak›yor?
Michigan Üniversitesi (ABD)
araﬂt›rmalar›nca gerçekleﬂtirilen bir deney,
karmaﬂ›k görüntüleri kaydetmede beynin
izledi¤i yolun, kültürel farkl›l›klara göre
de¤iﬂti¤ini ortaya koydu. Deneyde 25
Amerikal› ve 27 Çinli doktora ö¤rencisine,
içinde göz hareketlerini izleyen bir
alg›lay›c› bulunan baﬂl›klar giydirildikten
sonra, her birine 3 saniye süreyle
izlemelerine izin verilen 36 foto¤raf
gösterilmiﬂ. Foto¤raflar, gerçek ortam›nda
görüntülenen nesnelere ait. Örne¤in,
ormanda dolaﬂan bir kaplan. Amerikal›lar›n
ön cephedeki nesneye daha çabuk
odaklan›p daha uzun süre inceledikleri,
Çinlilerinse geri plan› daha ayr›nt›l› biçimde
inceleyip, temel nesneyle uzun boylu
ilgilenmedikleri görülmüﬂ. Sonuçta Çinliler
geri plan› daha do¤ru biçimde an›msarken,
Amerikal›lar›n daha çok merkezdeki cisimle
ilgili ayr›nt›lar› ak›llar›nda tuttuklar› ortaya

ç›km›ﬂ. Araﬂt›rmay› yöneten sosyal psikolog
Richard Nisbett, sonuçlar›n daha geniﬂ
perspektifte kültürel farkl›l›klar› da ortaya
koydu¤u görüﬂünde: Do¤u Asyal›lar

dünyay› daha bütüncül, daha iliﬂkisel bir
çerçevede alg›larken, Amerikal›lar daha
bireyci ve nesne-odakl›.
Science, 2 Eylül 2005
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