hangi elinizi kullan›yorsunuz?

solaklar el
kald›rs›n!
Yaklaﬂ›k 150 y›ld›r, insanlar›n hangi ellerini daha çok kulland›klar› yolunda yap›lan çal›ﬂmalar,
bilim dünyas›na çok ﬂey katt›. Ancak, ﬂunu söylemek gerekir ki neden bir elimizi di¤erine
oranla daha çok kulland›¤›m›z ya da insanlar›n büyük k›sm›n›n sa¤ ellerini daha çok kulland›¤›
konusunda bizi kesin sonuca ulaﬂt›racak kan›tlara henüz rastlanamad›. Kesin olan ﬂey,
insanlar›n ortalama %10’unun solak oldu¤u, çeﬂitli toplumlarda solakl›¤›n pek de hoﬂ olmayan
birtak›m ﬂeylerle ba¤daﬂt›r›ld›¤› ve sa¤laklar›n dünyas›nda yaﬂam›n solaklar için pek de kolay
olmad›¤›. Solaklarsa bu güçlüklerin üstesinden gelmenin çeﬂitli yollar›n› bulmuﬂlar. Her y›l 13
A¤ustos’ta kutlanan Uluslararas› Solaklar Günü de solaklar aras› dayan›ﬂman›n bir kan›t›.
Bilimadamlar› hâlâ insan nüfusunun
ne kadar›n›n solak ne kadar›n›n sa¤lak
oldu¤unu tart›ﬂ›yorlar. Kesin bir sonuca var›lamamas›n›n nedeni, bu konuda
geliﬂtirilmiﬂ bir standard›n olmamas›;
solakl›¤› ya da sa¤lakl›¤› ölçmek için
ampirik tan›mlamalar yok, kriterler çeﬂitli ve farkl› kuramsal aç›klamalara dayan›yor. ‹nsanlar›n büyük k›sm›n›n
(%70-95 aras›) sa¤lak ve küçük bir k›sm›n›n da (%5-30 aras›) solak oldu¤u
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tahmin ediliyor. Her iki elini birden ayn› beceriyle kullanabilenlerin say›s›ysa
hesaba bile kat›lmayacak kadar az. Bu
manzara dünyadaki tüm topluluklar
için üç aﬂa¤› beﬂ yukar› ayn›. Yaﬂa, cinsiyete, kültürel ve genetik geçmiﬂe göre
s›n›fland›r›lan 1.177.507 kiﬂi üzerinde
yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, erkeklerde solakl›k oran› % 12,6, kad›nlardaysa
% 9,9. 10-20 yaﬂ aras›ndaki erkeklerde
% 14, ayn› yaﬂ grubundaki kad›nlarda %

12 oran›nda solakl›k görülürken, daha
ileriki yaﬂ gruplar›nda bu oran her iki
cinsiyet için de % 6’ya düﬂüyor. Bunun
bir nedeninin, toplumlar›n bask›c› yap›lar›ndan uzaklaﬂmalar› ve ailelerin solak çocuklar›na sa¤ ellerini kullanmalar› konusunda bask› yapmaktan vazgeçmeleri oldu¤u düﬂünülüyor. Zaten göreli olarak daha az bask›c› yap›da olan
ülkelerde de solak oran› daha yüksek.
Kuzey Amerika ve Avrupa’da solakl›k

oran› % 11’ken, Asya’da solaklar›n oran› % 9,3 ve Güney Amerika’da % 9,1.
Oranlar d›ﬂ›nda benzer olan bir baﬂka ﬂeyse, solakl›¤›n çok uzun süreler
birçok toplumda bir anormallik, hatta
hastal›k olarak kabul edildi¤i. Bu nedenle solakl›¤a ço¤u zaman kötü gözle bak›lm›ﬂ ve çocuklar sol ellerini kullanmaktan vazgeçirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ.
Katolik kilisesi solaklar›n ﬂeytan›n hizmetinde oldu¤unu ilan etmiﬂ ve cad›
av›n›n kurbanlar› aras›nda solaklar da
bulunmuﬂ. Birkaç on y›l öncesine kadar Japonya’da kad›n›n solak olmas›
boﬂanma nedeni olarak kabul edilirken, Nijer ›rma¤› çevresinde yaﬂayan
kabilelerde kad›nlar›n yemek piﬂirirken sol ellerini kullanmalar›na izin verilmezdi. Daha yak›n dönemlerde ve
geliﬂmiﬂ toplumlarda bile, solak çocuklar yemek yerken ya da yaz› yazarken
sol ellerini kullanmas›nlar diye çocuklar›n sol ellerini arkalar›na ba¤layan ailelere rastlan›yor. Bu toplumsal bask›dan yola ç›karak, toplumda solakl›¤›n
neden sa¤lakl›ktan daha az görüldü¤ünü aç›klamaya çal›ﬂan kuramlar bile
geliﬂtirilmiﬂ. Buna göre, el kullan›m›
toplumsal ve kültürel mekanizmalardan etkilenip de¤iﬂiyor. Bask›c› toplumlarda solakl›k daha az görülürken,
özgürlükçü ya da serbest toplumlarda
solakl›k daha fazla.
Uzunca bir süre solakl›¤›n, bir
anormallik ya da hastal›k oldu¤u düﬂünülmüﬂ. Daha sonra birçok tez üretilmeye baﬂlanm›ﬂ. Bilimadamlar› ilk
olarak kal›tsal olup olmad›¤›n› araﬂt›rmaya koyulmuﬂlar. 1963’te yay›mland›ktan sonra üzerinde çok konuﬂulan

bir araﬂt›rmaya göre, hem anne hem
de baba sa¤laksa, çocu¤un solak olma
olas›l›¤› % 2; e¤er anne ya da babadan
yaln›zca biri solaksa bu oran % 17’ye,
e¤er her ikisi de solaksa % 50’ye ç›k›yordu. Aradan yaklaﬂ›k 30 y›l geçtikten sonra McManus&Bryden taraf›ndan yürütülen çok kapsaml› bir araﬂt›rmaya göreyse, anne de baba da solak de¤ilse çocu¤un solak olma olas›l›¤› % 9,5, yaln›zca biri solaksa % 19,5
ve her ikisi de solaksa % 26,5’tu.
Oranlar bir miktar farkl› olsa da sonuçlar benzer; anne ve babada solakl›k oran› artt›kça çocu¤un solak olma
olas›l›¤› da art›yor.
Solakl›¤›n kal›tsal olup olmad›¤› yolundaki araﬂt›rmalar›n en ünlüsü ‹skoçya’daki Kerr klan› ile ilgili olan›.
Çok büyük oranda solaklardan oluﬂan
Kerr klan›, k›l›ç kullanan sa¤lak düﬂmanlar›na karﬂ›, kalelerinin merdivenlerini bile saat yönünün tersine do¤ru
k›vr›l›r biçimde yapm›ﬂt›.
1974’te Royal College of General
Practitioners’da soyad› Kerr ya da Carr
olanlarla yap›lan bir araﬂt›rmada, bunlar aras›nda solakl›¤›n bask›n oldu¤u

Kim Daha Uzun Yaﬂ›yor?
.

1946’da Abraham Blau, solaklar›n sakar, pasakl›, suça yatk›n, fiziksel ve düﬂünsel olarak beceriksiz olduklar›n› iddia etti¤inden beri, solaklar için
en hoﬂlan›lmayan ve belki de en ünlü araﬂt›rmalardan biri Stanley Coren’in gerçekleﬂtirdi¤i oldu. Coren, solaklar›n ortalama ömürlerinin sa¤laklara
oranla daha k›sa oldu¤unu ve yaralanma risklerinin
de daha yüksek oldu¤unu iddia ediyor.
Coren ve meslektaﬂ› Halpern’in "eleme varsay›m›" akademik çevrelerde çok tart›ﬂmalara yol açt›.
Bu varsay›m› do¤rulayan çal›ﬂmalar oldu¤u gibi,
karﬂ› ç›kan çal›ﬂmalar›n say›s› da oldukça fazla.
Gerçekte karﬂ› ç›k›lan en önemli nokta, Coren’in
kulland›¤› yöntem. Bu alanda kullan›lan yöntemlerden birinde de¤iﬂik yaﬂ gruplar›ndan insanlar eﬂ
zamanl› olarak seçilir ve bunlardan elde edilen veriler bir araya getirilir. Ancak, "Yaﬂl› nüfus içinde
solakl›k oran›n›n genç nüfustakine oranla düﬂük ol-

mas›, Coren’in iddia etti¤i gibi solaklar›n erken
yaﬂta öldüklerini göstermez" diyor bu teze karﬂ› ç›kanlar. Onlara göre, bunun nedeni solakl›¤a karﬂ›
toplumda var olan bask› olabilir. 1930’larda ya da
1940’larda do¤an insanlar üzerinde böyle bir sosyokültürel bask› olmasayd›, belki de aralar›nda daha çok solak olacakt› diyorlar.
Bu alanda kullan›lan bir di¤er yöntemdeyse ayn› kiﬂi belirli bir süre boyunca izlenir. Bu yöntem,
kalabal›k gruplarda do¤ru istatistik verilerin do¤ru
zamanlarda al›nmas› güç oldu¤undan daha karmaﬂ›k. Bu nedenle Coren, deneklerini sürekli göz
önünde bulunan beyzbol oyuncular› aras›ndan seçmiﬂ. Araﬂt›rman›n sonucundaysa Coren’in elde etti¤i veri, solak oyuncular›n sa¤lak oyuncular kadar
uzun yaﬂamad›klar› olmuﬂ. Ancak yine de akademik
çevreler Coren’in çal›ﬂmas›n›n bu konuda kesin bir
yarg›ya varmak için yetersiz oldu¤u görüﬂünde.

görülmüﬂ. Ancak, bu araﬂt›rman›n amac›n›n belli olmas›n›n, kat›l›mc›lar› etkiledi¤i düﬂünülüyor. Bir baﬂka söyleyiﬂle, solaklar›n bu araﬂt›rmaya daha fazla
ilgi gösterdi¤i ve baﬂvuru say›lar›n›n
bu nedenle fazla olabilece¤i söyleniyor.
1993’te bu durumu göz önünde bulunduran bir baﬂka araﬂt›rman›n sonucuysa, Kerr ya da Carr’larda solakl›¤›n bask›n oldu¤u yönünde bir veriye rastlanmad›¤› yönünde. Ancak, bir baﬂka gerçek var ki, ‹ngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin ço¤unlu¤u solak ve bu da kimi bilimadamlar›nca solakl›¤›n kal›tsal oldu¤una kan›t olarak gösteriliyor.
Solakl›kla, akla gelebilecek hemen
herﬂey aras›nda ba¤lant› aranm›ﬂ.
1994’te Dellay adl› bir araﬂt›rmac›, sar›ﬂ›n Hollywood y›ld›zlar›nda solakl›k
durumunu araﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂ. ﬁimdilik listesinde Goldie Hawn, Betty
Grable, Kim Novak ve Marilyn Monroe
var. Gerçi Marilyn Monroe hayata
kumral olarak gelmiﬂti, ama öldü¤ünde sar›ﬂ›n olmas› bu araﬂt›rmada yer
almas› için araﬂt›rmac› taraf›ndan yeterli kabul edildi herhalde.

Solakl›¤›n Nedenleri
Solak ya da sa¤lak olmam›za yol
açan nedenler konusunda birçok kuram var. Solakl›¤›n kal›tsal oldu¤unu
iddia eden genetik kuramlar›n›n d›ﬂ›nda, çevre kuramlar›, geliﬂim kuramlar›
ve evrim kuramlar›, neden solak ya da
sa¤lak oldu¤umuzu aç›klamaya çal›ﬂ›yor. Ne var ki ﬂimdiye kadar hiçbiri kesin bir sonuca ulaﬂabilmiﬂ de¤il.
Çevre kuramlar› aras›nda bulunan
“k›l›ç-kalkan” kuram›na göre, bu durumun sorumlusu savaﬂlar. Bir elin di¤erine göre daha bask›n biçimde kullan›lmas›, savaﬂlar›n baﬂlad›¤› döneme rastl›yor. Savaﬂ›rken kalbi korumak için
sol ellerinde kalkan taﬂ›yan savaﬂç›lar›n, serbest kalan sa¤ elleriyle de k›l›ç
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ve di¤er aletleri kulland›klar›, bu nedenle sa¤lakl›¤›n yayg›nlaﬂt›¤› iddia
ediliyor kuramda. Ancak, hemen bu
kuram› çürütecek ipuçlar› da peﬂinden
gelmiﬂ. Öncelikle, yap›lan araﬂt›rmalara göre, Bronz Ça¤›’ndan önce de insanlar›n sa¤lak ya da solak olarak ayr›ld›klar› anlaﬂ›lm›ﬂ durumda. Bir baﬂka söyleyiﬂle, k›l›ç, kalkan gibi metal
silahlar yapmaya baﬂlamadan önce insanlar bir ellerini daha fazla kullanmaya baﬂlam›ﬂlard› bile. Bir di¤er karﬂ› ç›k›ﬂ noktas›ysa kad›nlarla ilgili. Hemen
hemen tüm toplumlarda savaﬂç›lar büyük oranda erkeklerden oluﬂtu¤u için,
erkeklerde solakl›¤›n savaﬂlara kat›lmayan kad›nlara oranla daha az görülmesi gerekir. Ancak, veriler bunun
tam tersini söylüyor: Kad›nlarda solakl›k oran› erkeklerden daha düﬂük.
Anne ve bebek kuram›ndaysa yine
bir çevresel etmenden söz ediliyor. Buna göre, bebeklerini kalplerine yak›n
tutmak isteyen anneler, bebekleri sol
taraflar›nda taﬂ›rken serbest kalan sa¤
elleriyle her iﬂlerini görebilirler. Böylece sa¤ el kullan›m› yayg›nlaﬂ›r ve toplumsal bir kural haline gelir. Ayr›ca anne sa¤ eliyle bebe¤in sol elini tuttu¤undan, bebe¤in de sa¤ eli serbest kal›r. Bu kurama da k›l›ç-kalkan kuram›ndakine benzer karﬂ› ç›k›ﬂlar var.
Aile bask›s› da bir di¤er çevresel etmen kuram›n›n odak noktas›. Sa¤ el
kullan›m›n›n yayg›n oldu¤u bir ortamda hem genetik olarak anne ve babadan kaynaklanan sa¤lakl›k durumu,
hem de psikolojik olarak "normal"e
benzetme bask›lar›, çocuklar›n sa¤ ellerini kullanmalar›n›n nedeni olarak
aileleri gösteriyor. Bu kurama karﬂ›
geliﬂtirilen tezde, hangi elimizi kullanmaya yatk›n oldu¤umuzun belirli bir
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ne göre, biyolojik olarak aileden gelen
bir ﬂeyin, sonradan etkileme yoluyla
geliﬂen bir ﬂeyden daha bask›n olaca¤›
söyleniyor. Ayr›ca, e¤er yüzy›llard›r
böyle ﬂiddetli bir toplumsal bask› varsa, neden hâlâ günümüzde solakl›¤›n
sürdü¤ü de soruluyor. Yeni do¤an bir
bebe¤in beyninin iﬂlevsel olarak bölümlere ayr›ld›¤› yap›sal asimetrikli¤in,
çevresel etmenlerle karﬂ›laﬂmadan çok
önce gerçekleﬂmesi de bir baﬂka karﬂ›
ç›k›ﬂ noktas›. Tabii bir de bu bask›n›n
neden ve ne zaman baﬂlad›¤› sorular›na da yan›t bulmalar› gerek.
Solakl›¤›n geliﬂme kuramlar›yla
aç›klanmas› çabalar›ndaysa ilk s›ray›,

Geschwind-Galaburda testosteron kuram› (G-G kuram›) al›yor. Beynin sa¤
ve sol yar›mkürelerinin iﬂlevsel bask›nl›k bak›m›ndan gösterdi¤i farkl›l›klardan yola ç›kan kuram, yükseltgenmiﬂ
testosteron düzeyinin "normal bask›nl›k durumu"ndan sapmalara neden
olaca¤› üzerine kurulu. Kuramda, solaklarda otizm, disleksi, kekemelik, zekâ gerili¤i, migren, alerji ve egzeman›n
daha s›k görüldü¤ü, ancak buna karﬂ›l›k ünlü bilimadamlar› ve politikac›lar›n daha çok solaklar aras›ndan ç›kmas›n›n yan› s›ra beynin sa¤ yar›mküresinin bask›n oldu¤u, yarat›c›l›¤›n da solaklarda daha bask›n oldu¤u görüﬂü
savunuluyor. Testosteron hormonunu
merkez alan G-G kuram›nda, hamilelik
s›ras›nda testosteronun normalden
yüksek olmas›n›n, cinsiyet, ergenli¤e
ulaﬂma yaﬂ›, beynin sol yar›mküresinin
küçük olmas› gibi birçok ﬂeyi etkiledi¤i söyleniyor. Kuram›n dayanak noktas›nda, testosteronun "anomalous dominance” (normal olmayan bask›nl›k)
diye adland›r›lan ve sol yar›mkürenin
geliﬂmesini geciktiren bir durum üretmesi var. Sol yar›mkürenin geliﬂmemesi de solakl›¤› do¤uruyor kurama göre.
Ancak, 1995’te yap›lan bir çal›ﬂma, bu
tezin tam tersini kan›tl›yor. Do¤um ön-

Solaklar›n Belle¤i Daha m› Güçlü?
.

Toplumda solakl›¤›n sa¤lakl›¤a göre az rastlan›r olmas›, ona gizemli bir hava kat›yor. Solaklar›n
daha zeki, daha mant›kl›, sporda ve sanatta daha
baﬂar›l› olduklar› gibi çeﬂitli söylentiler var. Bunlar›n nedeni belki de ünlü solaklard›r. Bilim, sanat,
politika, spor gibi birçok alanda çok baﬂar›l› olan
solaklar aras›nda Leonardo Da Vinci, Albert Einstein (iki elini de kullanabiliyordu), Mark Twain, Büyük ‹skender, Napoléon, Julius Caesar, Jeanne
D’Arc gibi efsaneleﬂmiﬂ kiﬂilerle, Bill Clinton, Fidel
Castro, banker David Rockefeller, otomobil üreticisi Henry Ford, astronot Edwin ‘Buzz’ Aldrin, gitarist Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin,
tenisçi John McEnroe ve futbol y›ld›zlar› Pele, Maradona gibi ünlüler de var. Bu nedenle, solaklar›n
sa¤laklardan kimi konularda daha üstün olup olmad›klar›n› araﬂt›ran çal›ﬂmalar›n say›s› hiç de
az›msanacak gibi de¤il. Solaklar›n belleklerinin daha güçlü olup olmad›¤›n› araﬂt›ran bu çal›ﬂmalardan biri geçti¤imiz günlerde gerçekleﬂtirildi.
"E¤er solaksan›z bu yaz›y› nerede okumuﬂ oldu¤unuzu günün birinde daha kolay an›msayacaks›n›z". Bu sözler Toledo Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Stephen Christman ve Merimall Koleji’nden Ruth Propper’a ait. Gerçekleﬂtirdikleri deneylerden birinde solaklar ya da ailelerinde solak
bulunanlar›n daha önce gördükleri bir sözcü¤ü, di¤erindeyse beynin iki yar›mküresini de uyaran ve

görüﬂ alan›n›n de¤iﬂik taraflar›ndan iki defa gösterilen sözcü¤ü daha kolay an›msad›klar›n› saptam›ﬂlar. Solaklar›n ve akrabalar›n›n beyin
yar›mküreleri aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤layan sinir
köprülerinin daha geniﬂ olmas›n›n, her iki
yar›mküreyi daha etkileﬂimli k›larak olaylar› ya da
sözcükleri daha kolay an›msamalar›n› sa¤lad›¤›n›
söylüyor Christman.
Anlamsal (semantik) bellek yaln›zca beynin bir
taraf›n› harekete geçirirken, ayr› ayr› olaylar› bir
araya getiren olgusal (episodik) bellek her iki
yar›mküreyi de harekete geçiriyor. Örne¤in, Everest’in dünyan›n en yüksek zirvesi oldu¤unu an›msarken anlamsal belle¤imizi, Everest hakk›ndaki
bilgileri nas›l edindi¤imizi an›msarken de olgusal
belle¤imizi kullan›r›z. Erken çocukluk dönemimize
iliﬂkin olaylar› an›msayamamam›z›n nedeni de beyin yar›mküreleri aras›ndaki iletiﬂimi sa¤layan bu
sinir köprülerinin 4-5 yaﬂ›na kadar geliﬂmemiﬂ olmas›. Christman, bu köprüler solaklarda daha geniﬂ oldu¤u için, solaklar›n geçmiﬂleriyle ilgili daha
fazla ﬂey an›msad›klar›n› söylüyor.
Beynin yaln›zca bir yar›mküresini harekete geçiren anlamsal belle¤i çal›ﬂt›ran deneylerde sa¤laklarla solaklar aras›nda bir fark gözlenmezken,
her iki yar›mküreyi de harekete geçiren olgusal
belle¤i çal›ﬂt›ran deneylerde solaklar›n an›msama
konusunda daha baﬂar›l› olduklar› gözlenmiﬂ.

cesi testosteron düzeyi ölçülen bebeklerin, 10-15 y›l sonra el kullanma ve dil
yatk›nl›klar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ. Sonuç,
kuramda iddia edilenle pek uyumlu de¤il; testosteron düzeyi yüksek bebeklerde sa¤lakl›k ve dil yatk›nl›¤›n›n daha bask›n oldu¤u gözlenmiﬂ.
Bir di¤er iddial› kuram da do¤um
s›ras›nda bebe¤in maruz kald›¤› bas›nç
(birth stress) kuram›. Kuramda, do¤um s›ras›nda beyinde oluﬂan hasarlar›n, solakl›¤a neden oldu¤u iddia ediliyor. Do¤um komplikasyonlar›n›n solaklarda daha çok görülmesi de kuram›n kan›t olarak ileri sürdü¤ü ﬂeylerden biri. Yeni do¤an bebeklerden solak olanlarda APGAR skoru (bebe¤in
do¤umdan sonraki bir dakika içindeki
görünüm-renk, kalp at›m›, refleks, hareket ve solunum durumu) daha düﬂük. Ayr›ca, do¤um s›ras›ndaki bas›nc›n, genellikle solakl›kla ba¤daﬂt›r›lan
otizm, epilepsi, Down sendromu (mongolluk), beyin felci, ﬂaﬂ›l›k ve hatta ﬂizofreni gibi hastal›k ya da bozukluklarla da ilgili oldu¤u söyleniyor kuramda. Bu kurama karﬂ› geliﬂtirilen tezlerin baﬂ›nda, do¤umun kültürler aras›nda farkl›l›k göstermesine (teknolojik
ilerleme ve sa¤l›k hizmetlerine yat›r›m
gibi) karﬂ›l›k, solakl›¤›n kültürler aras›nda belirgin bir farkl›l›k göstermiyor
oluﬂu geliyor. Ayr›ca bu kurama göre,
normal do¤umla dünyaya gelen bebekler, sezaryenle dünyaya gelenlere
oranla do¤um s›ras›nda daha fazla bas›nç yaﬂad›¤›ndan, solakl›k oran›n›n
bu grupta daha yüksek olmas› gerekiyor. Oysa böyle bir durumu gösteren
hiçbir inand›r›c› kan›t yok.
Bir baﬂka geliﬂme kuram›ysa, do¤um öncesi ortam›n asimetrik etkilerinin oynad›¤› rol üzerine kurulu.
Bebeklerin üçte ikisi hamileli¤in son üç ay›nda ço¤unlukla
sa¤ taraflar› yukar›da kalacak ﬂekilde sol taraflar›na
dönük dururlar.
Bu etki de büyük olas›l›kla
asimetrik dölyata¤› oluﬂumuna neden
olur. Tüm yanl› davran›ﬂlar›n do¤um öncesi ortamdaki
asimetrik etkilerden kaynakland›¤›n›n iddia edildi¤i kurama, "E¤er üçte
iki oran›nda sol yanl› fetus pozisyonu
görülüyorsa ve bu da sa¤lakl›kla sonuçlan›yorsa, üçte birlik oranda da so-

lakl›k görülmeli" biçiminde bir karﬂ› ç›k›ﬂ var. Ayr›ca kuramda iddia edildi¤i
gibi solak ya da sa¤lak olmakla bebe¤in do¤um öncesinde bulundu¤u ortam›n yanl›l›¤› aras›ndaki ba¤lant›y› ortaya ç›karan bir kan›t da yok.
Evrim kuramlar›ndaysa ilk s›rada
Corballis’in ortaya att›¤› ve el seçimiyle
dilin, beynin ayn› yar›mküresinde bask›n olduklar› kuram› geliyor. Kurama
göre, bu iﬂlevlerin her ikisi de motor
kontrol gerektirir. Beynin sol yar›mküresi dilsel iﬂlevlerde bask›n oldu¤u için,
hominidlerin dil yetilerini geliﬂtirdikleri
dönemde sol yar›mkürede bask›n olan
sa¤lakl›¤›n da geliﬂti¤i iddia ediliyor.
Bu kuram da kimi sorulara hedef oldu
elbette. Kuram, dil ve el kullanma yatk›nl›¤›n›n neden ayn› yar›mkürede bask›n oldu¤unu aç›klasa da neden bunun
sol ya da sa¤ yar›yüküre oldu¤unu ya
da insanlar›n yar›s›nda sol di¤er yar›s›nda sa¤ yar›mküre olmad›¤›n› aç›klayam›yor. Ayr›ca, solaklar kuramda iddia edildi¤i gibi konuﬂma bask›nl›¤› aç›s›ndan z›t bir durum göstermiyorlar.
Di¤er evrim kuram› olan MacNeilage’nin kuram›na göreyse, ilk yar›mküre evrimleﬂmesi sol elle baﬂlad›. Bunun nedeni ava sald›rmak ve onu yakalamak için sa¤ yar›mküredeki görsel-uzamsal bask›nl›¤›n ve bunun sonucunda tek elle iﬂ görme yetisinin
geliﬂmesiydi. Böylece sa¤ yar›mkürenin bask›n oldu¤u solakl›k da
geliﬂti. Tek elle iﬂ görme durumunun gerektirdikleri, sa¤ yar›mküreyi lider duruma getirdi
ve sol yar›mküre de durumsal
destek sa¤lama görevini üstlendi. Dil iﬂlevinin soluksal
ve sessel bileﬂenleri durumsal etmenlerden etkilendikleri için, yüz ve beden iletiﬂi-

mi hareketleri ilk iletiﬂim evrelerinde
temel rol oynad›. Böylece, sol yar›mküre dil iﬂlevi için haz›rlanm›ﬂ oldu. MacNeilage’e itirazlar öncelikle, neden ilk
olarak sa¤ yar›mkürenin uzamsal iﬂlevlerde bask›nl›k gösterdi¤iyle ilgili. Kuram sa¤lakl›k ya da solakl›¤›n, sol yar›mkürenin dil ve sa¤ yar›mkürenin de
uzamsal iﬂlevlerde bask›nl›k göstermesine ba¤l› oldu¤una dayan›yor. Ancak,
bunu kan›tlayan hiçbir deneysel veri
yok.
‹nsanlar›n neden sa¤lak ve solak
olarak ayr›ld›klar› sorusuna yan›t arayan bilimadamlar›, bir yandan da insan
d›ﬂ›ndaki primatlar›n da benzer e¤ilimler gösterip göstermediklerini araﬂt›r›yorlar. Onlarda da bir elin kullan›m›n›n di¤erinden daha bask›n olup olmad›¤› konusunda bilimadamlar› hemfikir de¤il. Laboratuvar ortam›nda ya da
kontrol alt›ndaki hayvanlarla çal›ﬂan
araﬂt›rmac›lar›n bir k›sm› onlar›n da
insanlar gibi el kullanmada bir seçim
gösterebileceklerini savunurken, birço¤u ayn› görüﬂü paylaﬂm›yor.
Bilimadamlar› solaklar›n hangi
alanlarda daha baﬂar›l› olduklar› konusunda uzlaﬂmaya varamasalar da, kesin olan ﬂey, solaklar›n en baﬂar› olduklar› noktan›n sa¤laklara göre tasarlanm›ﬂ bir dünyada yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri oldu¤u. Tüm dünyada iﬂ
makinelerinden, küçük ev aletlerine
kadar her ﬂey bir sa¤la¤›n rahat kullan›m› amaçlanarak yap›lm›ﬂ. Solak biri
için makas ya da bir iﬂ makinesini kullanman›n ne kadar s›k›nt›l› oldu¤unu
anlamak sa¤laklar için biraz güç. Ancak, özellikle ABD ve Avrupa’da bu %
10’luk müﬂteri dilimini kaç›rmak istemeyen kimi üretici firmalar, bir süredir
solaklar›n rahat kullan›m›na göre tasarlanm›ﬂ gereçler üretiyorlar.
El kullan›m› bask›nl›¤› konusu ﬂimdilik gri alanlarla dolu. Solakl›¤›n nedenlerini araﬂt›ran kuramlar, bize kesin kan›tlar sunmaktan henüz uzak.
Ancak, bu konuda çal›ﬂmalar son h›zda sürüyor. ‹ﬂin içine tüketim unsuru
da girince araﬂt›rmalar›n çok daha h›zlanaca¤› ve bu konuda önemli ipuçlar›na ulaﬂ›laca¤› kesin gibi görünüyor.
Elif Y›lmaz
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