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Romantik Aﬂk›n
Do¤uﬂu

AﬁK
“…Size olan içten sevgim o denli büyüktür ki
Ancak derin denizleri kurutabildi¤inde biri,
ve karﬂ› koyup durdurabildi¤inde dalgalar›n›
iﬂte yaln›zca o zaman, vazgeçebilirim sevmekten sizi.
Yalan›m yok; tüm düﬂüncelerim, an›lar›m,
zevklerim ve tutkular›mda siz vars›n›z.
Siz ki terk edemedi¤im, bir an bile olsa unutamad›¤›m…”
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Yukar›da, aﬂk›n karﬂ› konulamaz do¤as›na iﬂaret eden bu sat›rlar 14. yüzy›l
Frans›z ﬂairlerinden Guillaume de Machaut’ya ait. Bestelenmiﬂ ve güzel ezgiler eﬂli¤inde aﬂka masals› bir tat katm›ﬂ
bu parçalar, aﬂka sahip oldu¤undan daha derin anlamlar yükleyen Frans›z
bestekârlar›n›n ortaya koydu¤u en güzel örneklerden. Bu bestekârlar ki bundan yaklaﬂ›k 800 y›l öncesinde, zihinlerimizdeki “romantik aﬂk” kavram›n›
do¤uran kültürel ö¤elerin uzant›lar›n›
ortaya koyan sanatç› çalg›c›lar. O dönemde, romantizmin iﬂlendi¤i bu ﬂark›lar halk aras›nda ilgi gördükçe yay›lmaya baﬂl›yor ve zihnimizdeki “aﬂk” tasvirlerinin ilk oluﬂumlar›n› meydana getiriyor. Daha aç›k konuﬂmam›z gerekirse bugünkü anlam›yla romantizm, türe
özgü bir duygu ve güdü paketi de¤il.
Romantizm daha çok, 11. yüzy›ldan itibaren Frans›z ﬂair/çalg›c›lar›n›n yarat›c›l›¤›yla ﬂekillenmiﬂ ﬂiirlerin bir uzant›s› ve günümüz popüler kültüründeki
çeﬂitli karﬂ›l›klar› olarak varl›k buluyor.
Hepimiz, çocuklu¤umuzdan itibaren
romantik aﬂk›n “do¤al” bir olay oldu¤unu düﬂünerek büyüyoruz. Öyle ki,
aﬂk› ilk tan›d›¤›m›zda kalbimizi dolduran o hislerin yo¤unlu¤u ve duydu¤umuz karﬂ› konulamaz tutku bu düﬂüncemizi perçinliyor. Oysa aﬂk›n do¤as›ndaki romantizm, kayna¤›n› do¤adan
çok ﬂairlerin ve sanatkârlar›n sihirli
sözcükleriyle yaratt›klar› kültürel
ürünlerden al›yor. Belki de bu yüzden
birço¤umuz, yaﬂad›¤› aﬂk› bir kahramanla özdeﬂleﬂtiriyor. Kimi zaman Leyla ile Mecnun, kimi zaman Kerem ile
Asl›, kimi zamansa Romeo ve Juliette…
Öyleyse yaklaﬂ›k 8 yüzy›ld›r, sanatç›lar›n ellerinden ç›kma bir oyunu ›srarla
oynuyoruz. ﬁark›lardaki, romanlardaki, filmlerdeki sahneler zihinlerimizde
öyle bir “aﬂk” örne¤i oluﬂturuyor ki, ne
zaman hayallerimizin kahraman›yla
benzeﬂen biriyle karﬂ›laﬂ›yoruz, ona çocuklu¤umuzdan beri dinledi¤imiz masallardaki gibi kör bir tutkuyla kap›labiliyoruz. K›sacas›, mum ›ﬂ›¤›nda akﬂam yeme¤i, k›rm›z› güller, yavaﬂ bir
parçada dans gibi aﬂktaki romantik
ö¤eleri, yaﬂad›¤›m›z toplumun kültürel
birikimlerinden, okuyup izlediklerimizden ö¤reniyoruz.
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Aﬂk Bir Duygu Mu?
Aﬂk, psikolojide ço¤u kez duygusal
bir iﬂleyiﬂten çok sosyal bir iliﬂki olarak tan›mlan›yor. Kültürel ö¤elerle
ﬂekillenen bir yap› sergiledi¤ini de
göz önünde bulundurdu¤umuzda, aﬂk›n temel bir duygudan çok sosyal
amaçlar bar›nd›rmas› da mant›k kazan›yor. Bu çerçevede aﬂk, iki âﬂ›k aras›ndaki düzenli, sosyal iliﬂki olarak da
tan›mlanabiliyor. Öyleyse birine âﬂ›k
olmak daha çok bir kan›y› belirtiyor.
O anda, o kiﬂiyle yaﬂanan sosyal ba¤,
“âﬂ›k olmak” eylemiyle betimleniyor.
Örne¤in, bir aﬂ›¤a sevgilisine karﬂ›
her saniye tutku duyup duymad›¤›n›
soracak olursak, alaca¤›m›z yan›t genellikle olumsuz olacakt›r. Sevgiliyle
geçirilen her anda tutkunun hissedilmeyiﬂini, aﬂk›n yorucu fizyolojisiyle
de ba¤daﬂt›rmam›z mümkün. Aﬂk,
kalp at›ﬂ›, adrenalin salg›s›, göz bebeklerinin büyümesi, terleme gibi
sempatik sinir sistemi iﬂlevleriyle yak›n iliﬂkili oldu¤undan, bu sistemin
uzun zaman dilimleri boyunca uyar›lm›ﬂl›¤› sa¤l›¤›m›z› ciddi tehlikelere
atabilirdi. Bu nedenle de heyecanlar,
iliﬂkinin belli anlar›nda t›rman›ﬂa geçerken, ayn› kuvvetle varl›k sürdürmesi pek de söz konusu olmuyor.
“Aﬂk beni yordu” gibi halk söylemleri,
içeriklerinde iﬂte tam da sözünü etti-

Kaçan Sevgili
Neden K›ymetli?
Günlük yaﬂamda s›k s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir
durum. Çok sevdi¤imiz, üzerine titredi¤imiz
sevgili e¤er ki kendisini çekiyor, bize ac› çektiriyorsa, ona olan sevgimiz daha da büyüyüp bir
tak›nt› halini bile alabiliyor. Bunun nedenini
farkl› iki yaklaﬂ›mla irdeleyebilmemiz mümkün.
‹lki, 1960’l› y›llarda Stanley Schachter taraf›ndan ortaya koyulan fizyolojik uyar›lm›ﬂl›k çal›ﬂmalar›ndan temel al›yor. Schachter’›n fizyolojik
uyar›lm›ﬂl›k yaratan ve stres durumlar›yla iliﬂkili epinefrin hormonuyla yapt›¤› çal›ﬂmalarda, bu
hormonun enjekte edildi¤i kat›l›mc›lar bir tür
korku, kayg›, öfke ve aﬂk duygular›n› da beraberinde deneyimliyorlar. Çünkü tüm bu duygular asl›nda, sözü geçen hormonla tetiklenen
sempatik sinir sistemi tepkileriyle yak›ndan
ba¤lant›l›. Bu bilgiyle yola ç›kan bilim insanlar›,
sonras›nda herhangi bir aﬂk ö¤esinden (çekici
bir kad›n ya da erkek) ba¤›ms›z olarak ortamda
varl›k sürdüren tehlike durumlar›n›n da, tutku
hissini kuvvetlendirebilece¤ini ve hissedilen aﬂk›n gücünü artt›rabilece¤ini keﬂfediyorlar. Ör-

¤imiz bu sürekli heyecan durumundan kaynakl› bedensel tükenmiﬂlik ve
yorgunluklara gönderme yap›yor.
Her ne kadar aﬂk›n baﬂl› baﬂ›na temel bir duygu oldu¤unu söyleyemesek de öfke, utanç, k›skançl›k gibi
pek çok duyguyu bar›nd›rd›¤›n›n ve
salt anl›k bir his olarak deneyimlenebildi¤inin alt›n› çizmemizde yarar var.
‹liﬂkideki bu duygusal iniﬂ ve ç›k›ﬂlar,
birkaç saat gibi k›sa zaman dilimlerinde gerçekleﬂebildi¤i gibi, romantik
içeri¤i yüksek bir aﬂktan hayat arkadaﬂl›¤›na do¤ru y›llar› kapsayan bir
de¤iﬂimi de ifade edebiliyor. Zaman
içerisinde birine duyulan tutku, yerini

“Platonik aﬂk” kavram›, içeri¤inde cinsellik
bar›nd›rmayan sevgi ve aﬂk anlam› taﬂ›yor. Ancak
bu betim, ço¤u kez Platon’un, güzellikle birbirine
ba¤lanan âﬂ›klar› bilgeli¤e iten bir his olarak “aﬂk”
hakk›ndaki görüﬂleriyle kar›ﬂt›r›labiliyor.
Dolay›s›yla, platonik aﬂkla, Platon’a göre aﬂk›
birbiriyle kar›ﬂt›rmamak gerek.

ba¤l›l›k ve dostlu¤a b›rakarak fiziksel
çekimlerin önemini gitgide arka planda b›rak›yor. Yaﬂl›l›k döneminde eﬂlerin biyolojik olarak üretkenli¤i tükenmiﬂ oldu¤undan, enerjinin cinselli¤e
aktar›lmas›ndan çok iliﬂki, ﬂefkat ve
fedakârl›k boyutunda birbirine destek
tabanl› ilerlemeye baﬂl›yor.
Aﬂkla paralel ilerleyen pek çok temadan bahsedebiliyoruz. Arzu ve ba¤l›l›k bunlardan yaln›zca ikisi. Birine
karﬂ› arzu duyma eylemi karﬂ›l›kl›
gerçekleﬂebilece¤i gibi, kimi zaman
sevgi tek tarafl› da kalabiliyor. Bu
noktada, dilimizde ço¤unlukla “karﬂ›l›ks›z aﬂk” anlam›nda kullan›lan platonik aﬂk kavram›n›n, asl›nda cinselne¤in, yap›lan bir çal›ﬂmada, kontrol ﬂartlar› alt›nda bir erke¤in çok da ilgisini çekmeyecek bir
karﬂ› cinse, geçilmesi zor bir köprü aﬂ›larak ulaﬂ›labildi¤inde erkeklerce daha çekici olarak yorumlan›yor. Çünkü köprüyü aﬂmak ad›na bedende salg›lanan stres hormonlar› ve yükselen kay-

Sevdi¤imiz birinin sürekli olarak kendisini geri
çekmesi ve duygular›m›z› karﬂ›l›ks›z b›rakmas› bizi
derinden üzdü¤ü gibi ona hissetti¤imiz tutkuyu da
giderek körüklüyor.

g› durumu, benzer tepkilerle varl›k gösteren
“aﬂk” hislerini de tetikliyor.
Öyleyse, sevdi¤imiz bir kiﬂinin bizden kaçmas› da benzer bir kayg› ve stres durumu yarat›p
ona olan tutkumuzu sürekli olarak körüklemeye
devam ediyor olabilir. Peki, bu durumda sözünü
etti¤imiz kayg› ve stres, kayna¤›n› nereden al›yor? ‹ﬂte bu soruysa bizi sorumuza çözüm niteli¤indeki ikinci yaklaﬂ›ma getiriyor. Psikolojik tüm
iﬂleyiﬂlerimizin hayat›m›zdaki çeliﬂkileri çözmeye
ve gelece¤imizi tahmin edilebilir bir süre¤enli¤e
oturtmaya yönelik çal›ﬂt›¤›n› biliyoruz. Tüm bu
ç›kar›mlar›n hizmet etti¤i amaç ortak: Genellemelere giderek yorumlar yapmak, çevreyi anlamak ve gelece¤e dair beklentiler oluﬂturmak. Bu
beklentiyi oluﬂturma e¤ilimi benzer ﬂekilde sosyal iliﬂkilerimize de yans›yor. Örne¤in, arkadaﬂl›klar›m›zda, aile içi iliﬂkilerimizde de yak›nlar›m›z›n bize karﬂ› davran›ﬂlar›nda tutarl›l›k bekliyoruz. Sa¤l›kl› iliﬂkiler kurabilmenin temelinde
de iﬂte bu süreklilik yat›yor. ‹kili iliﬂkilere uyarlayacak olursak karﬂ›m›zdaki kiﬂi bize karﬂ› tutarl› de¤il de günden güne farkl› davran›yorsa,
bir sonraki gün ondan nas›l bir tepki alaca¤›m›z› tahmin edemedi¤imizden bu durum bizde
stres ve kayg› yarat›yor. Ve döngünün baﬂ›na dönüyoruz. Stres ve kayg›, tutkuyu besliyor.
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K›skançl›k, evrimsel olarak sadakatsizli¤e
karﬂ› geliﬂtirdi¤imiz bir silah olarak görülüyor.

Oedipus Kompleksi ve
Psikofizyolojik
Bulgular
Oedipus kompleksi Freud taraf›ndan, erkek
çocu¤un annesine duydu¤u bilinç d›ﬂ› arzular› ve
bu aﬂktan kaynakl› k›skançl›¤› nedeniyle, annesiyle beraberli¤inden ötürü babas›n›n ölümünü
istedi¤i durum olarak tan›mlan›yor. Freud, ikili
iliﬂkilerde aﬂk›n gücünü erken çocukluk döneminde taraflar›n ebeveynleriyle olan iliﬂkisini
tekrar keﬂfediﬂinden ald›¤›n› varsay›yor. Bu varsay›m temelinde kimi psikologlar, çocukluklar›nda ebeveynleriyle herhangi bir patolojik iliﬂki geliﬂtiren kiﬂilerin, ileride romantik iliﬂkilerine de
bunu yans›tacaklar›n› düﬂünüyorlar. Sevgilisine
karﬂ› çocukça davranan, sürekli olarak sevgilileri taraf›ndan sevilmedi¤ini düﬂünen kiﬂilerin durumlar›, genellikle bu yaklaﬂ›mla aç›klan›yor.
Fizyolojik olarak, cinsellikle annelik (besleyip büyütme) hislerini hem etkileﬂimli hem de
ba¤›ms›z olarak düzenleyen hormonal sistemler
bulunuyor. Her ne kadar anne-çocuk aras›ndaki
iliﬂkinin yap›s› cinsel ö¤eler içermese de Freud,
her ikisinin de ortak özellikler bar›nd›rabilece¤i-

lik içermeyen, arkadaﬂça sevgi anlam›
taﬂ›d›¤›na de¤inmemizde yarar var.
Çünkü kimi kez sevgi, kiﬂiler aras›nda cinsellikle iliﬂkili arzu hisleri bulundurmadan da varl›k gösterebiliyor.
Bu duruma, gerek romantik iliﬂkilerde, gerekse arkadaﬂl›k iliﬂkilerinde
rastlayabiliyoruz.
Ba¤l›l›ksa arzudan farkl› bir yap›
gösteriyor. Ba¤l›l›k, bir histen ve duygudan çok, düzenli bir sosyal iliﬂki isteminin d›ﬂa vurumu olarak yorumlan›yor. Örne¤in, evlenip çocuk yapmak
ve sosyal bir yap› olarak aile kurmak,
ba¤l›l›k hisleriyle yak›n iliﬂki içinde
bulunuyor. Peki, romantik bir iliﬂkide
herhangi bir cinsel istemin olmay›ﬂ›n›
nas›l aç›klayabiliriz. Aﬂk›n, soyun devam›n› sa¤layan bir mekanizma oldu¤unu düﬂündü¤ümüzde, sevgilinin
karﬂ›s›ndakine herhangi bir cinsel arzu duymay›ﬂ› ilk baﬂta kula¤a hiç de
yatk›n gelmiyor. Sözünü etti¤imiz
böylesi bir iliﬂki, bize anne-çocuk aras›ndaki ba¤l›l›k hislerinin yo¤unlaﬂt›¤› ancak herhangi bir cinsel arzunun
yer bulmad›¤› sevgiyi hat›rlat›yor. Anne-çocuk aras›ndaki aﬂk›n ensest (aile
içi cinsellik) tabular içerdi¤ine parmak basan analitik/ Freudyen yaklaﬂ›mlar, cinselli¤i d›ﬂar›da b›rakan ikili
iliﬂkilerde de taraflar›n ensest tabular›n› romantik iliﬂkilerine de genellemiﬂ olabileceklerini varsay›yor.
B‹L‹M ve TEKN‹K 36 Ocak 2007

Freud’un bir terimi olarak Oedipus kompleksi, erkek çocu¤un annesine duydu¤u arzu nedeniyle babas›n› öldürme iste¤i olarak tan›mlan›yor.

ni düﬂünüyor. Bugün, gerek romantik iliﬂkilerde
gerekse annelikle iliﬂkili güdülerde ad› geçen
oksitosin (bkz: “Aﬂk›n Fizyolojisi”) hormonu,
analitik görüﬂlü savunan araﬂt›rmac›larca Freud’un varsay›m›na kan›t olarak gösteriliyor.
Kaynak: Lane R. D.& Nadel L. Cognitive Neuroscience of Emotion.
Oxford University Press. 2002.

Evlilik, Sadakat ve
Evrim
‹kili iliﬂkilerde, özellikle de erkeklerin eﬂlerini aldatma olay› oldukça s›k
gözlenen bir durum. Ancak, yine de kimi sevgililer eﬂlerine daha sad›k kal›yorken, kimileri toplumun bekledi¤inden daha düﬂük bir ba¤l›l›k ve sadakat
gösteriyor. Özellikle de bizim türümüzde, kad›nlar›n deride oluﬂan k›zar›kl›klar ya da net bir koku gibi yumurtlama
döneminde olduklar›na yönelik her-

Cinsellik
Ödüllendirildi¤inde…
Cinselli¤in temel güdülerden biri oldu¤unu
biliyoruz. Ancak yemek yeme, su içme, bar›nma
gibi di¤er temel güdülerle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda cinselli¤in daha farkl› bir noktada durdu¤unu söyleyebiliyoruz. Çünkü di¤er tüm temel güdüler birebir
kiﬂinin hayatta kal›m›yla iliﬂkiliyken, cinsellik bir bireyin de¤il, soyun devam›n› sa¤l›yor. ‹ﬂte bu yüzden, araﬂt›rmac›lar orgazm›n cinsel eyleme geçmemiz ad›na evrilmiﬂ bir ödül mekanizmas› oldu¤unu düﬂünüyor. Ö¤renme literatüründen
de bildi¤imiz gibi ödül, davra-

hangi aç›k ve net bir sinyal vermiyor
oluﬂlar›, araﬂt›rmac›lar› insandaki cinselli¤in, bir an önce üreme güdüsünden farkl› etkiler alt›nda olabilece¤i fikrine yönlendiriyor. Evrim psikologlar›,
bilincinde olmad›¤›m›z kimi biliﬂsel düﬂünce yönelimlerinin, cinsel uyar›lm›ﬂl›¤›m›z üzerinde söz sahibi oldu¤undan bahsediyorlar. Her ne kadar erkek
bedeni, kad›n bedeninin erkekte yaratt›¤› kuvvetli uyar›lm›ﬂl›¤› yaratamasa
da, yine de kad›nlar da erkeklerin d›ﬂ
görünüﬂünden bir tak›m cinsel ve sosyal mesajlar ç›karabiliyorlar. Örne¤in,
son y›llarda kel erkeklerin kad›nlara
gizliden gizliye daha yumuﬂak ve nazik
olduklar›na dair, sakall› erkeklerinse
tam tersi bir mesaj verdi¤i tart›ﬂ›l›yor.
Evlilik, daha aç›k bir tan›mla taraflar›n birbirlerine karﬂ› duyduklar›
uzun süreli ba¤l›l›k, her iki cinsin de
iliﬂkiye büyük yat›r›mlar yapmas› anlan›ﬂlar› pekiﬂtirmemizde oldukça etkili bir yol. Kiﬂisel olarak birebir hayatta kal›m savaﬂ›m›za etki etmeyen cinsel eylem de, iﬂte bu ﬂekilde tetiklenmiﬂ oluyor. ﬁehvet duygular› da iliﬂkili bir
aç›klama buluyor. Bilim çevrelerinde evrimin,
cinsel arzu düﬂüncelerle beraber, çeﬂitli ve sa¤l›kl› genler yaratabilmek ad›na sosyal normlar› çi¤neyen
çok eﬂlilik potansiyelini de
beyne inﬂa etti¤i varsay›l›yor. Erkek orgazm› birebir
üremeyle iliﬂkili oldu¤undan
daha kolay gerçekleﬂiyorken, kad›nlar bu hissi yaﬂamadan da hamile kalabildiklerinden toplumda kad›n orgazm›na daha seyrek rastlan›yor.
Kaynak: Lazarus R. S. , Emotion and
Adaptation. Oxford University Press,
1991.

askin

12/25/05

6:39 PM

Page 37

m› taﬂ›yor. Bu kurum, toplum ve sosyal normlarla da s›k› iliﬂki içerisinde
bulundu¤undan, gerek kad›n, gerekse
erkek evlenece¤i eﬂe karar verirken oldukça hassas ve seçici davran›yor. Bu
noktada, her iki taraf›n birbirinden
beklentileri büyük farkl›l›klar gösteriyor. Kad›nlar, evlenecekleri erkeklerde

kaynaklar›n› kendilerine ve çocuklar›na yat›rabilecek, fiziksel olarak güçlü,
iyi birer baba olabilecek, maddi olarak
aileyi refah içinde yaﬂatabilecek özellikler ar›yorlar. Erkeklerin kad›nlarda
arad›klar›ysa güzellik, gençlik gibi daha çok sa¤l›¤a ve üretkenli¤e yönelik
iﬂaretler oluyor.

Bahsetti¤imiz bu özellikler, daha
çok uzun süreli iliﬂkilerde aranan özellikler. K›sa süreli iliﬂkilerde durumun
boyutu biraz daha farkl›. Sadakatsizlik, daha aç›k bir deyiﬂle bir sevgilinin
varl›¤›nda baﬂka biriyle duygusal ya da
fiziksel herhangi bir iliﬂki kurma, daha
çok erkeklerde rastlanan bir durum.

ilgisi olan çiftlerin, bir süre sonra ayn› ﬂekilde
hareket edip, konuﬂmaya baﬂlamalar›. Bu, kiﬂide
karﬂ›s›ndaki ile iyi iletiﬂim kurdu¤u hissi yarat›yor. Ancak benzerlik söz konusu oldu¤unda, bahsetti¤imizin fiziksel özelliklerden çok be¤eni ve
hobiler oldu¤unun alt›n› çizelim. Çünkü fiziksel
olarak birbirine benzeyen kiﬂilerin, genetik havuzlar› da benzer olaca¤›ndan, melez bir soy elde etme olas›l›¤› düﬂük oluyor. Oysa evrim her
zaman, bizleri çeﬂitlili¤e yönlendiriyor.

4.) Fiziksel olarak farkl› olana…
Z›t kutuplar birbirini çekiyor da diyebiliriz.
Fiziksel olarak birbirinden farkl› kiﬂilerin çocuklar›n›n da genetik olarak çeﬂitlili¤e sahip olaca¤›n› düﬂünürsek, do¤al olarak kendimize benzemeyene karﬂ› ilgi duyma e¤ilimimiz bulunuyor.

Kimlere Âﬂ›k
Oluyoruz?
1.) Yak›n›m›zda kim varsa…
Yeryüzünde milyarlarca kiﬂi yaﬂ›yor. Hayat›m›z boyunca karﬂ›laﬂ›p iliﬂki kurabildiklerimizse
bu nüfusun çok az bir k›sm›n› oluﬂturuyor. Dolay›s›yla, ayn› mekânda bulunuyor olmak, gerek arkadaﬂl›k gerekse romantik iliﬂkilerin baﬂlang›c›nda tetikleyici güç oluyor. Üniversite ö¤rencileri
aras›nda yap›lan çal›ﬂmalar öyle gösteriyor ki,
ayn› apartmanda oturan ö¤renciler birbirleriyle
s›k› dostluklar kurabiliyorlar. Fiziksel olarak bir
uyarana ne kadar maruz kal›yorsak, ona al›ﬂkanl›¤›m›z ve dolay›s›yla sevgimiz de o ölçüde art›yor. Bilim insanlar›, yak›n›m›zdaki kiﬂilerle kurdu¤umuz iliﬂkileri de bu denklemle aç›kl›yorlar.
Ancak, bu noktada üzerine düﬂünmemiz gereken
farkl› bir etken daha var: Ayn› mekânda bulunuyor olmak, asl›nda bir ölçüde de ayn› sosyoekonomik gruptan ve statüden geliyor olmak demek.
Dolay›s›yla kiﬂilerin birbirleriyle anlaﬂabilme olas›l›klar›, ayn› ortam› paylaﬂt›klar›nda zaten yüksek oluyor.
2.) Fiziksel olarak çekici bulduklar›m›za…
Özellikle de ilk bak›ﬂta aﬂk, karﬂ›m›zdaki kiﬂinin bize ne denli çekici gelip gelmedi¤iyle belirlenen bir olay. Yap›lan araﬂt›rmalar öyle gösteriyor ki, erkekler karﬂ›lar›ndaki kad›n›n fiziksel
çekicili¤inden daha çok etkileniyorlar. Kad›nlarsa, her ne kadar söylemlerinde çekicili¤in çok da
fazla önemli olmad›¤›n› vurgulasalar da, davran›ﬂlar›nda onlar da en az erkekler kadar fiziksel
olarak çekici olana yönleniyorlar.
Fiziksel Olarak Kimler Çekici?
Fiziksel çekicilik unsurlar› kültürden kültüre
büyük farkl›l›klar gösterebiliyor. Özellikle de
medyan›n sürekli olarak belli güzellik ölçütlerini
dikte ediyor oluﬂu, o kültürdeki be¤enileri de ﬂekillendiriyor. Bu çerçevede büyük gözler, kemikli bir yüz yap›s› ve içten bir gülümseme karﬂ› tarafta be¤eni duygular› oluﬂturabiliyor. Kad›nlarda küçük çene, erkeklerdeyse büyük çene diﬂil
ve eril bir karakteristik oldu¤undan karﬂ› cinse
çekici geliyor. Büyük gözler ve narin bir göz yap›s› kad›na “bebeksi” bir görünüm veriyor. Bebeklerde de bu ﬂekilde evrilmiﬂ olan bu yüz yap›s›, karﬂ›daki kiﬂide o yüze sahip canl›y› sevme,
onu koruyup kollama iste¤i uyand›r›yor. Uzmanlar, birine karﬂ› çekim hissetmemizde yüzdeki simetrinin de önemine vurgu yap›yorlar. Çünkü yüzü simetrik olan kiﬂiler, karﬂ› tarafça genetik olarak daha sa¤l›kl› alg›lan›yor.
3.) Kendimize benzeyene…
Çal›ﬂmalar›n ortaya ç›kard›¤› bir di¤er bulguysa “aynalama” olarak ad› geçen ve birbirine

Kaynak: http://academics.vmi.edu/psy/jg/interpers-attract.htm

Ayn› kiﬂinin, bilgisayar ortam›nda yüzündeki bir tak›m özelliklerle oynanarak daha çekici ya da daha az çekici k›l›nd›¤› foto¤raflar›n› görüyoruz. Sol taraftaki yüz dar, ince ve uzun bir yüz, simetrik hatlar, büyük
gözler dolay›s›yla daha çekici görünüyor. Bunun yan› s›ra, bu özelliklerin yüze yaﬂça daha “büyük” ve dolay›s›yla da daha kad›ns› bir görünüm verdi¤ini de ekleyelim.
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Delicesine Sevmek
Aﬂ›k oldu¤umuz zaman ço¤umuzun gözleri
kör olur, bakt›¤›m›z her yerde sevgiliyi görürüz.
Bu durum kimi zaman öyle bir ç›kmaza girebilir
ki, sevdi¤imiz kiﬂiyi bir saplant› haline dönüﬂtürebiliriz. Bilim insanlar›n›n yapt›¤› son araﬂt›rmalar, “kara sevda” olarak nitelendirebilece¤imiz delicesine aﬂ›k olma durumunun beyin kimyas› bak›m›ndan ak›l hastal›klar›yla benzeﬂti¤ini
ortaya koyuyor. Antropolog Helen Fisher taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma deney kat›l›mc›lar›n›n sevdiklerinin yüzüne bakarken etkinleﬂen beyin bölgelerinin zevk ve ödül merkezleri olan kar›nsal
tegmental bölge ve caudate çekirde¤i oldu¤unu

Araﬂt›rmac›lar, bunu k›sa süreli iliﬂkilerin erkeklerin soyunun devam›na daha fazla katk›da bulundu¤u fikriyle
aç›kl›yor. Her ne kadar amaç, her partnerden bir çocuk elde etmek olmasa
da, bilinçalt›nda bu gerçeklik yat›yor.
Ancak farkl› eﬂlerle iliﬂkiye girmek, kad›nlara bu anlamda bir avantaj sa¤lam›yor. Bu nedenle de kad›nlar›n niçin
k›sa süreli iliﬂkilerde bulundu¤u, var
olandan daha iyi niteliklere sahip bir
eﬂ bulabilme ümidi taﬂ›malar›yla aç›klan›yor. Kabul gören bir di¤er yaklaﬂ›msa, kad›nlar›n k›sa süreli iliﬂkilerle
ald›klar› mücevher, hediye gibi kaynaklar›n önemine vurgu yap›yor.
Evrimsel olarak sadakatsizli¤e ve
çok eﬂlili¤e yönelik e¤ilimlerimizin bulunmas›, ona karﬂ› bir mekanizma olarak k›skançl›k duygusunu geliﬂtirmemize neden olmuﬂ. K›skançl›k, büyük
de¤er verdi¤imiz eﬂimizi baﬂka birine
kapt›rma tehlikesi ortaya ç›kar ç›kmaz
iﬂlemeye baﬂl›yor. Kad›nlar›n ve erkeklerin k›skançl›klar› da farkl›l›k gösteriyor. Anatomik olarak biz insanlar, döllenmenin ve çocuk oluﬂumunun rahimde gerçekleﬂti¤i ve annenin kritik
rol oynad›¤› bir türüz. Dolay›s›yla, anne çocu¤un kendisine ait olup olmad›¤›ndan 100 % emin olabiliyorken bu
durum erkek için her zaman ﬂüpheli.
Erke¤in, baban›n kendisi olup olmad›¤›na dair kayg› taﬂ›yor olmas› do¤al. ‹ﬂte bu nedenle de, erkekler eﬂlerinin
cinsel yönden sad›k oluﬂuna daha fazla önem veriyorlar. Ancak kad›nlar için
baﬂka ﬂartlar söz konusu. Kad›n için
önemli olan kendisine ve çocu¤una gerek manevi gerekse maddi kollama
sa¤layan güçlü bir eﬂe sahip olabilmek. Dolay›s›yla erke¤in sadakatsizli¤i
yaln›zca cinsel boyut içeriyorsa, kad›n›n bunu kabullenebilmesi daha kolay
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ortaya koyuyor. Bu bölgeler, dopamin nörotransmiterinin al›c›lar›n›n yo¤unlaﬂt›¤› merkezler.
Dopamin, sa¤l›kl› dozlarda yüksek enerji, yo¤un
dikkat ve ödül alma motivasyonuyla iliﬂkili. ‹ﬂte
bu ba¤lant›, bizlere aﬂ›k oldu¤umuzda niçin kendimizi zinde, risk almaya haz›r ve cesur hissetti¤imizi de aç›kl›yor. Her ne kadar aﬂk bizleri zinde k›lsa da, araﬂt›rmac›lar aﬂkta mutluluk hormonu olarak an›lan seratoninin düﬂüklü¤ünden
de bahsetmekteler. Düﬂük seratonin hormonuysa kayg› ve depresyonla iliﬂkilendiriliyor. Öyleyse, birine karﬂ› tutku duydu¤umuz halde karﬂ›l›k
alamad›¤›m›zda ya da sevdi¤imizden çeliﬂkili
davran›ﬂlar gördü¤ümüzde niçin dünya baﬂ›m›za
y›k›lm›ﬂ gibi hissetti¤imizi seratonin seviyesinin
düﬂüklü¤üyle iliﬂkilendirebiliyoruz.

oluyor. Duygusal sadakatsizlikse, gerek çocu¤a gerekse kendisine ayr›lan
kaynaklar›n bölünme tehlikesini ortaya ç›kard›¤›ndan kad›n için daha kayg›
verici bir durum yarat›yor.

Aﬂk›n Fizyolojisi
Kalbimiz Duracak Gibi Oldu¤unda…:
Birine karﬂ› yo¤un çekim hissetti¤imizi var sayal›m. Bedenimizde ne gibi
de¤iﬂiklikler oluyor? Beynimiz bir tak›m kimyasallar›n salg›s›n› tetikliyor.
Adrenalin türevi kimyasallardan feniletilamin (PEA) sinir hücreleriyle dopamin ve norepinefrin aras›ndaki bilgi
ak›ﬂ›n› h›zland›r›yor. Dopamin iyi hissetmemize yol aç›yor. Norepinefrin ise
adrenalinin salg›s›n› tetikliyor. Tüm bu
kimyasallar, hoﬂland›¤›m›z kiﬂiyi gördü¤ümüzde niçin yüzümüzün k›zar›p,
kalbimizin h›zl› att›¤›n› da aç›kl›yor.
Çünkü adrenalin, heyecanland›¤›m›z

Giderek daha da büyüyen makyaj endüstrisi sayesindeyse günümüzde kad›nlar art›k yaln›zca belli dönemlerde de¤il, her gün karﬂ› cins için cazip bir
portre çizebiliyorlar. Bunun s›rr›, küçük hilelerle
erkeklere çekici gelen do¤al fizyolojik yan›tlar› taklit
edebilmelerinde.

durumlarda salg›lanan bir hormon.
Herhangi bir tehlike s›ras›nda, stres
durumlar›nda ya da ad›ndan söz etti¤imiz fiziksel çekim s›ras›nda salg›lanarak sempatik sinir sistemini devreye
sokuyor. Tüm bu tepkiler, kad›nlarda
yanaklar›n ve dudaklar›n k›zarmas›na
neden oluyor. Evrimsel psikologlar, bu
görüntünün erkekleri etkiledi¤inde
hemfikir. Do¤urganl›¤›n yüksek oldu¤u dönemlerde de ayn› fizyolojik tepkiyi veren kad›nlardaki bu dönemsel de¤iﬂim, onlar› karﬂ› cins için daha çekici k›l›yor.
Ba¤l›l›k ve Hormonlar:
Tüm memeli hayvanlarda oldu¤u gibi bizlerde de 2 hormon, cinsellikle
iliﬂkili davran›ﬂlar›m›z›n düzenlenmesinde kilit rol oynuyor: vazopresin ve
oksitosin. Oksitosin daha çok kad›nlar›n cinsel ve sosyal davran›ﬂlar›nda söz
sahibiyken, vazopresin (ki yap› olarak
oksitosinden yaln›zca bir aminoasitle
ayr›l›yor) erkeklerin cinselli¤ini kontrol ediyor. Bu kontrol, kad›nlara kur
yapma davran›ﬂ›n›n yan› s›ra güç, erkekler aras› rekabet ve sald›rganl›k
hislerini de düzenliyor.
Kad›nlar›n cinsel davran›ﬂlar›n›n
düzenlenmesinde ad› geçen oksitosin,
ayn› zamanda bebe¤in do¤umu sonras› ebeveynlik ve korumac›-kollamac›
hisleri de tetikliyor. Bu hisler yaln›zca
annede de¤il, eﬂ zamanl› olarak babada da, salg›lanan oksitosin sayesinde
etkili oluyor. Dolay›s›yla oksitosin, erkekle kad›n› sakin ve birbirlerinin hislerine daha duyarl› bir duruma getiriyor. Birine karﬂ› ba¤l›l›k duygular› geliﬂtirmeyse sakinlik, düﬂük kayg› düzeyi ve rahatl›kla iliﬂkilendirilen endorfinle ba¤daﬂt›r›l›yor.
Aﬂk ve Beyin:
Beynin farkl› alanlar›n›n, sevgi duygusu ile iliﬂkilendirildi¤i bulgulara göre, dopamin aktivitesinin yo¤un oldu¤u beyin alanlar›, sevdi¤imiz birini gördü¤ümüzde etkinleﬂiyor.
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Ayn› ﬂekilde, cinsel uyar›lm›ﬂl›k,
mutluluk hisleri ve kokain kullan›m›yla tetiklenen “öforik” yo¤un mutluluk
ile ba¤daﬂt›r›lan beyin bölgeleri de aﬂk
s›ras›nda ayn› anda uyar›l›yor. Ad› geçen di¤er beyin bölgeleriyse ﬂöyle:
Septal Bölge: Haz hissi ile iliﬂkili
Frontal (Ön) Lob: Beynimizin evrim basama¤›ndaki son halkas›, üst düzey biliﬂsel iﬂlevler yürütüyor. Aﬂktaki
güven, sayg›, arkadaﬂl›kla iliﬂkilendiriliyor.
Amigdala ve hipotalamus: Beyne
giden tüm duyu sistemleriyle ba¤lant›l› olan amigdala, hipotalamusla beraber duygu merkezi olarak adland›r›l›yor.
Bilim insanlar›, beynin aﬂkla ilintilendirilebilecek özel bir tak›m bölgeleri oldu¤unu ispatlayabilmek ad›na bir
çal›ﬂma yapm›ﬂlar. Kad›n ve erkek kat›l›mc›lara s›ras›yla, âﬂ›k olduklar› ve

bir de âﬂ›k olduklar› kiﬂinin yaﬂ ve cinsiyetinde bir arkadaﬂlar›n›n foto¤raflar› gösterilmiﬂ. Kat›l›mc›lar›n beraber
olduklar› kiﬂinin foto¤raf›na bakarken
iki beyin bölgelerinin normalden daha
aktif oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ: ‹lki, iﬂtahla
yak›n iliﬂkili olan “orta insula bölgesi”,
di¤eriyse keyif verici duygular›n merkezi say›labilecek “ön singulate bölgesi”. Bu bulgu da aﬂk›n bir duygudan ziyade beynin ödül merkezleriyle de ilgisi olan bir motivasyon sistemi, dürtü
oldu¤u yönündeki varsay›mlar› kan›tlar nitelikte görünüyor. ‹nsanlar›n di¤er memeli türleriyle k›yasland›¤›nda
en çok farkl›l›k ve geliﬂim göstermiﬂ
beyin bölgesi “prefrontal (ön) korteks.
Kimi varsay›mlara göre ön kortekste
bilgi bilinçli olarak detayl›ca iﬂlenirken, beynimiz kendimize uygun bir eﬂ
seçimiyle iliﬂkilendirilebilecek tüm
duygular› ve zihinsel hesaplamalar› da
eﬂ zamanl› olarak aktive ediyor.

Yap›lan son beyin metabolizmas› çal›ﬂmalar›, sald›rganl›kla iliﬂkili beyin
bölgesi olan temporal lobun erkeklerde, koruyup kollama ve bak›mla iliﬂkili singulate bölgesininse kad›nlarda daha aktif oldu¤unu ortaya koyuyor.

Romantik Aﬂkta
Ba¤lanma
Uzmanlar, çocuklu¤umuzda annemizle kurmuﬂ oldu¤umuz ba¤l›l›¤›n
ileride romantik iliﬂkilerdeki tutumlar›m›zla da örtüﬂtü¤ünü düﬂünüyorlar.
Literatürde 3 çeﬂit romantik ba¤lanma
çeﬂidi bulunuyor. Karﬂ›m›zdakine hissetti¤imiz tutku ve adanm›ﬂl›¤›n yüksek oldu¤u ilk romantik ba¤lanma çeﬂidine güvenli ba¤lanma ad› veriliyor.
Eﬂine güvenli ba¤lanan bireylerin kendilerine olan güvenleri de yüksek oluyor ve aﬂk› bir saplant› haline getirmeden, sa¤l›kl›ca yaﬂ›yorlar. ‹kinci romantik ba¤lanma çeﬂidi kaç›nmac›
ba¤lanma. Bu bireylerin gerek kendilerine olan güvenleri, gerekse iliﬂkideki
tutku ve adanm›ﬂl›k düzeyleri düﬂük
oluyor. Aﬂk› bir saplant› haline getirmiyorlar. Eﬂe kayg›l› bir ﬂekilde ba¤lanan
âﬂ›klar son grup olan çeliﬂkili grup.
Çeliﬂkiyle ba¤lanan bireylerin aﬂka
adanm›ﬂl›klar›ysa düﬂük oluyor. Uzmanlar, iliﬂkilerde çiftlerin birbirlerine
olan destekleri ve aralar›ndaki özel
iliﬂkinin niteli¤inin sayd›¤›m›z bu romantik ba¤lanma stilleriyle yak›n bir ilgi içerisinde bulundu¤unu düﬂünüyorlar. Aﬂa¤›da, bu farkl› ba¤lanma
stillerinin kiﬂilerin iliﬂkilerine nas›l
yans›d›¤›n› görüyoruz:

1) Güvenli Ba¤lanma: Di¤erleriyle yak›nl›k kurmakta zorluk çekmiyorum.
Onlara kolayca ba¤lan›p, onlar›n da bana rahatça ba¤lanabilmelerine f›rsat tan›yorum. ‹liﬂkilerimde ço¤unlukla, terk
edilir miyim ya da birisi hayat›ma fazlas›yla m› giriyor gibi kayg›lar taﬂ›m›yorum.
2) Kaç›nmac› Ba¤lanma: Bir ﬂekilde
di¤erleriyle fazla içli d›ﬂl› olmaktan hoﬂlanm›yorum. Onlara tamamen güven
duymakta zorlan›yorum. Ayn› ﬂekilde
onlar›n da bana yaklaﬂmas›ndan kaç›n›yorum. Ço¤unlukla, iliﬂkilerimde karﬂ›
taraf benden kendisine daha yak›n davranmam› istiyor.
3) Kayg›l›/Çeliﬂkili Ba¤lanma: Ço¤unlukla beraber oldu¤um kiﬂinin beni
sevmedi¤ine dair endiﬂe taﬂ›yorum. Benimle beraber olmak istemedi¤ini düﬂünüyorum. Bazen içinde bulundu¤um
iliﬂkiyi sonland›r›p bambaﬂka biriyle tekrar baﬂlamak istiyorum. Ve bu arzu kimi
zaman insanlar›n benden so¤umas›na
neden oluyor.
Sosyo-davran›ﬂsal geliﬂimimize bakt›¤›m›zda ba¤lanma, gözlenen ilk mekanizma olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle de, sosyal hayat›m›za dair oluﬂturaca¤›m›z biliﬂsel modellerin (düﬂünce biçimlerinin) oluﬂumunda büyük rol oynuyor.
Yaﬂama göz açt›¤›m›z›n ilk y›llar›nda
ba¤land›¤›m›z figürden –ki bu ço¤unlukla anne oluyor- neler beklememiz gerekti¤ini ö¤reniyor, kendi de¤erimize dair ç›kar›mlarda bulunuyoruz. Daha sonra, ne zaman ki cinsel geliﬂimimizi tamamlay›p olgun bireyler oluyoruz, çocukluk döneminde oluﬂturdu¤umuz zihinsel ﬂemalar, bu kez de ikili iliﬂkide
eﬂimize karﬂ› hissettiklerimizi ve onunla
aram›zdaki iliﬂkinin özelliklerini belirlemeye baﬂl›yor. E¤er ki erken dönemde
ba¤land›¤›m›z figür taraf›ndan yeterli
sevgi ve ilgiyi göremezsek, kendimize
karﬂ› de¤ersizlik hisleri oluﬂturup ileride
romantik iliﬂkilerimizde de karﬂ›m›zdakinin bizi sevmedi¤i gibi kayg›l›/çeliﬂkili
fikirlere kap›labiliyoruz.
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