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B‹L‹M VE TEKN

Aﬂka Giden Yol
Gülmekten Geçer...

“Aﬂk›n gözü madem kör, siz de mizah
anlay›ﬂ›n›zla dikkat çekmeye bak›n” diyor iki
yeni bilimsel çal›ﬂma. ABD’nin Westfield
State College ve Kanada’n›n McMaster
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›n›n yapt›klar›

LOJ‹ HABERLER‹

çal›ﬂmalar, kad›nlar›n esprili
erkeklere, erkeklerinse
esprilerine gülen kad›nlara
do¤ru ‘çekildiklerini’
göstermiﬂ. Komik ve esprili
insanlar›n çekici oldu¤u
düﬂüncesi bize çok bariz gibi
gelse de, bunun gerçekten de
böyle olup olmad›¤›n›
araﬂt›ran bilimsel çal›ﬂma
say›s› çok az.
Araﬂt›rmac›lar, 200’ün
üzerinde kad›n ve erkek
gönüllüye gösterdikleri
resimler (resim sahibinin
söyledikleri esprili ya da
yal›n cümleler de altta yer
almak üzere) ve yönelttikleri
çeﬂitli sorular sonucunda
kad›nlar›n, espirili erkekleri
eﬂ olarak ye¤ledikleri,
erkeklerinse kad›nlar›n espri üretme
yetilerine daha duyars›z kald›klar›
sonucuna varm›ﬂlar. Deneyin ikinci
bölümündeyse gönüllülerden, biri
gerçekten komik, di¤eriyse esprileri taktir

eden iki kurgusal karakteri hayal etmeleri
istenmiﬂ. Kad›nlar›n komik karakteri,
erkeklerinse komik olana gülen karakteri
seçtikleri görülmüﬂ.
New Mexico Üniversitesi’nde psikolog olan
Geoffrey Miller’›n kuram›na göre,
kad›nlar›n komik erkekleri ye¤lemelerinin
nedeni, bunun zekaya, zekan›n etkin ve
sa¤l›kl› bir beyine, sa¤l›kl› bir beyin
iﬂleyiﬂinin de sa¤lam genlere iﬂaret etmesi.
“Mizah, zeka ve yarat›c›l›¤› sergilemenin
çok etkili ve güçlü bir yolu” diyor Miller.
Tabii bu kuram tart›ﬂmalara aç›k olsa da
Miller, daha fazla say›da genin
tan›mlanmas›yla, kuram›n› do¤rulayacak
olanlar›n da ortaya ç›kaca¤›ndan ümitli.
Peki tüm bunlar, aﬂk› arayanlar için ne
anlama geliyor? Araﬂt›rmac›lardan Eric
Bressler, bilimcili¤inin verdi¤i a¤›rl›kla
yan›t vermeye çekinse de, bask›lara
dayanamay›p sonunda bayanlara ﬂu ça¤r›da
bulunuyor: “Han›mlar, karﬂ›n›zdaki bey sizi
ilgilendirmiyorsa, sak›n esprilerine
gülmeyin!”

“Bize göre, mekanizma daha önemli.
Ö¤renme ve geliﬂimi birbirinden ayr› iki
süreç olarak ele almak ve bir ‘de¤iﬂiklik’
oluﬂturmak üzere birlikte nas›l
çal›ﬂt›klar›n› görmek istiyoruz. Sözgelimi,
bugüne kadarki araﬂt›rmalar, yaﬂam›n ilk
y›l›nda bebe¤in davran›ﬂlar›n› beyin
korteksince denetlenir hale getiren
önemli beyinsel de¤iﬂiklikler

gerçekleﬂti¤ini gösteriyor. Gerçekten de
bebekte 5-6 ay civar›nda önemli
de¤iﬂimler gözleriz. Yapmak istedi¤imiz,
bebe¤in huy de¤iﬂimlerinden alg›lar›yla
ö¤renme sürecindeki de¤iﬂikliklere kadar,
yaﬂad›¤› bütün de¤iﬂimleri ayr›nt›lar›yla
inceleyerek, daha derin bir bilgi
birikimine sahip olmak.”

Nature, 23 Ocak 2006

Yeni “Bebek
Laboratuvar›”
‹ngiltere’deki Manchester Üniversitesi
psikologlar›n›n, üniversite bünyesinde
açt›klar› laboratuvar, ad›yla bile oldukça
ilginç: Babylab. Bebek gözüyle
bakabilseydik dünyan›n bizim için büyük
olas›l›kla görüntüler, sesler, kokular
vb.den oluﬂan karmaﬂ›k bir bilmeceden
ibaret olaca¤›n› savunan araﬂt›rmac›lar,
tüm bunlardan bir anlam ç›karman›n, bir
bebek için oldukça zor oldu¤unu
vurguluyorlar. Biliminsanlar›, bebeklerin
alg›lar›n›n nas›l geliﬂti¤ini anlamam›za
iliﬂkin büyük ad›mlar atm›ﬂ olsalar da,
dünyay› nas›l alg›lad›klar› konusunda
ö¤renecek daha çok ﬂeyimiz var.
Babylab’in kuruluﬂ amac›, bebeklerin
ö¤renme becerileriyle nörolojik
geliﬂimleri aras›ndaki ba¤lant›y› anlamak.
Ço¤u kiﬂi ve yine ço¤u psikologa göre
ö¤renme, her yaﬂtaki kiﬂide etkisini k›sa
zaman aral›klar›nda gösteren bir
de¤iﬂiklikler kümesi içeriyor; geliﬂimse
çocuklar› görece uzun süre içinde
etkileyen bir evrensel de¤iﬂiklikler dizisi.
“Ancak, bu düﬂünceler, arkadaki
mekanizmadan çok, asl›nda farkl› ç›kt›lar›
tan›ml›yor” diyor laboratuvar kurucular›.

Manchester Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 16 Mart 2006
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