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Risk Almay› Sevenler
Yaﬂamdan Daha Hoﬂnut
Uzun boylular, k›sa boylulara k›yasla risk almaya daha e¤ilimli; kad›nlar, erkeklere oranla
daha dikkatli; risk alma e¤ilimi yaﬂla birlikte
belirgin biçimde azal›yor. Bunlar Almanya ‹ﬂ
Araﬂt›rmalar› Enstitüsü (IZA), Bonn Üniversitesi ve Alman Ekonomik Araﬂt›rmalar Enstitüsü (DIW) araﬂt›rmac›lar›nca ortaklaﬂa yürütülen bir çal›ﬂman›n bulgular›. Araﬂt›rmac›lar,
ülkenin her taraf›ndan seçilmiﬂ 20.000 kiﬂiyle
yapt›klar› söyleﬂilerin ortaya koydu¤u verileri
deneylerle de do¤rulam›ﬂlar. Özellikle ilginç
bir bulgu da, risk almay› sevenlerin yaﬂamlar›yla daha bar›ﬂ›k olmalar›.
Söyleﬂilerde deneklerden bir piyangoda
100.000 euro kazand›klar›n› düﬂlemeleri istenmiﬂ. Bu paran›n belli bir bölümünü de
bankaya yat›racaklar. Bankadaki paray› iki
y›l içinde ikiye katlama olas›l›klar› %50. Ancak, paran›n yar›s›n›n batmas› olas›l›¤› da ayn› oranda. Araﬂt›rmay› yürütenlerden Profesör Armin Frank (Bonn Üniversitesi) kad›nlar›n erkeklere k›yasla 6000 euro daha az yat›rd›klar›n› söylüyor. Ayr›ca cinsiyetten ba¤›ms›z olarak gençler, yaﬂl›lara oranla daha büyük miktarlar› bankaya koyuyorlar. Yat›r›lan

miktar her y›l fark› için 350 euro art›yor. Ayr›ca, risk alma e¤ilimi boya göre de de¤iﬂiyor.
Her santimetre için bankaya yat›r›lan miktar
200 euro art›yor. E¤itimli anne-babalar›n çocuklar› da risk almaya daha hevesli.
Anketlerde deneklerin kendi haklar›nda söyledikleriyle yapt›klar› aras›nda genelde da¤lar
kadar fark oldu¤undan, araﬂt›rmac›lar denekler aras›ndan seçtikleri 450 kiﬂiye basit bir
ﬂans oyunu oynatm›ﬂlar. Ama bu kez sahici
parayla (300 euro)! Deneklerin piyangoda kazanacaklar› paran›n miktar› bu. Ama eli boﬂ
dönme olas›l›klar› da ayn›. Ama isterlerse piyangoya kat›lmadan kendilerine önerilen belli
bir miktar› (10, 50, 150, 200 euro) al›p gide-

bilecekler. Bu seçenek sunulduktan sonra
deneklerden, hangi sabit miktardan vazgeçip
ﬂanslar›n› denemek istedikleri sorulmuﬂ. Deneklerin havlu at›p kabul etti¤i haz›r para
miktar› ne kadar düﬂükse, risk alma e¤ilimleri de o ölçüde küçük. Sonuçta, deney sonuçlar›n›n da söyleﬂide ortaya ç›kan bulgularla
mükemmel biçimde örtüﬂtü¤ü ortaya ç›km›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lara göre, çeﬂitli istatistikler de
bulgular› do¤ruluyor. Örne¤in, trafik suçlar›,
ilgili yaﬂ grubundaki risk alma e¤ilimiyle paralellik gösteriyor. Bir baﬂka deyiﬂle genç sürücüler daha dikkatsiz araba kullan›yor.
Araﬂt›rmac›lar, özellikle risk alma e¤ilimiyle
yaﬂam›ndan hoﬂnut olmak aras›nda do¤rudan bir iliﬂki kurmakta zorlanm›ﬂlar. Nedeni,
insanlar›n yaﬂamlar›ndan memnun olduklar›
için mi iyimser olup risk ald›klar›, yoksa risk
almaktan korkmayan bir kimsenin yaﬂam›n›
kendi eline al›p istedi¤i gibi yönlendirdi¤i
için mi mutlu oldu¤u konusunun çok belli
olmamas›.
Bu arada risk almaya istekli olman›n insanlar›n iﬂ tercihlerini de etkiledi¤i anlaﬂ›l›yor.
Bonn Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›na göre
kendi iﬂlerini yürüten kiﬂiler daha az temkinli; kamu hizmetlerinde çal›ﬂanlar içinse
güvenlik daha önemli bir öncelik.
Bonn Üniversitesi Bülteni, 19 Eylül 2005

“Öteki” Korkusu
Filozof John Stuart Mill, 150 y›l önce “‹nsanlar yaln›zca zengin olmak de¤il, baﬂka insanlardan daha zengin olmak isterler” demiﬂ.
Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden sosyolog Glenn Firebaugh ve
Harvard’da doktora ö¤rencisi Laura Tach geniﬂ bir arﬂiv araﬂt›rmas›yla paran›n, sahibini ayn› statüdeki insanlar›n ilerisine taﬂ›mas›
koﬂuluyla, mutlulu¤u sat›n alabildi¤ini gösterdiler. Gelir düzeyleri
konusunda 30 y›l süreyle birikmiﬂ araﬂt›rma verilerini inceleyen
araﬂt›rmac›lar, çal›ﬂma yaﬂlar›nda 20.000 Amerikal›y› önce gelirlerine göre, daha sonra da “çok”, “oldukça” ya da “fazla say›lmaz” yan›tlar›yla belirlenen mutluluk kategorilerine göre s›n›fland›rm›ﬂlar.
Veriler yaﬂ, sa¤l›k, medeni durum, ›rk, çal›ﬂma durumu ve cinsiyet
gibi de¤iﬂkenleri de kapsad›¤›ndan Firebaugh ve Tach oldukça güvenilir karﬂ›laﬂt›rmalar yapabilmiﬂler. Vard›klar› sonuç, paran›n en
çok, sahibini emsallerinin önüne ç›kard›¤›nda mutluluk verdi¤i.

Yeni bulgular, baz› insanlar›n baﬂka ›rktan hemcinslerine karﬂ›
duyduklar› korkudan kolay s›yr›lamad›klar›n› ortaya koydu. Amerikal›
araﬂt›rmac›lar, New York’ta yaﬂayan beyaz ve zenci gençlerden oluﬂan
bir grup gence “düzgün yüzlü” beyaz ve zenci portreleri gösterirken
fazla ﬂiddetli olmayan elektrik ﬂoklar› uygulam›ﬂlar. Daha sonra bu
“ö¤retilmiﬂ korkuyu” üzerlerinden atmalar› için gençlere ayn› resimler,
bu kez elektrik ﬂoku olmaks›z›n seyrettirilmiﬂ. Deneklerin portrelerle
özdeﬂleﬂtikleri korkudan, resmin kendi ›rklar›na ait oldu¤unda
kurtulduklar› belirlenmiﬂ. Denekler, daha önce kendilerine ﬂok
deneyimiyle birlikte gösterilen resimleri ﬂoksuz seyrettiklerinde bile
korku duymay› sürdürmüﬂler. Bu kendi ›rk›n› tercih olgusu hem
beyaz, hem de zenci deneklerde gözlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lara göre,
kültürel çevremizin, öteki sosyal gruplar›n kimli¤i ve özellikleri
konusunda bize söyledikleri, kendimizinki d›ﬂ›ndaki gruplar›n
üyelerinden korkmay› ö¤renme konusunda evrimsel bir e¤ilimle
birleﬂiyor. Bu da, yabanc› bir grubun üyelerine karﬂ› duyulan korkuyu
sürekli k›l›yor.
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Komﬂudan Fazla Olsun Da…
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