Tan›mlamas› güç bir Duygu...

AﬁK
Asl› Zülâl

Aﬂk, biz insanlar›n yaﬂad›¤› en karmaﬂ›k, aç›klamas› en güç deneyimlerden biri.
Aﬂk›n tan›m› kültürden kültüre, kiﬂiden kiﬂiye farkl›l›k gösterse de, bilim adamlar›
aﬂk›n, onu insanlara özgü bir deneyim haline getiren yönlerini ortaya ç›karmaya
çal›ﬂ›yorlar. ‹nsanlar› birbirine yak›nlaﬂt›ran bireysel ve toplumsal özelliklerden
evrimsel geçmiﬂimize ve kimyasallarla iletiﬂime kadar, aﬂk› farkl› aç›lardan
inceleyen araﬂt›rmalar, insano¤lunun kendi kendini
keﬂfetme çabas›n›n birer parças› asl›nda...
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“Aﬂk” sözü, farkl› insanlar için farkl› anlamlara gelebiliyor olsa da, ço¤umuzun en iyi ve en kötü an›lar› hep
aﬂkla ilgilidir. ‹nsanlar›n kiﬂisel dünyas›nda önemli bir yer tuttu¤u için olsa
gerek, ça¤lar boyunca insanlar›n ortak eserlerinde de aﬂk›n yeri büyük olmuﬂ; sanatç›lar, düﬂünürler aﬂk› tan›mlamaya, anlamland›rmaya, baﬂkalar›na anlatmaya çal›ﬂm›ﬂlar.
Geçti¤imiz yüzy›lda, bilim adamlar›
da aﬂk› anlamaya çal›ﬂanlar kervan›na
kat›ld›lar. Nas›l ve neden aﬂ›k oluruz,
kimlere aﬂ›k oluruz sorular›n›n yan›t›n›
bulmak elbette kolay de¤il. Kimi yazarlar, insanlar›n yaln›zl›k duygusunu yenmek için aﬂ›k oldu¤unu söylemiﬂler.
Örne¤in, psikanalist Erich Fromm, baﬂka bir insanla birleﬂme duygusunun,
insano¤lunun en önemli gereksinimlerinden biri oldu¤unu söyler. Kimilerine
göreyse, aﬂk› yaln›zl›k hastal›¤›n›n çaresi olarak görmek yerine, insanlar›n
toplumsal iliﬂkilerinin tamamlay›c› bir
ögesi olarak görmek daha do¤ru. ‹nsano¤lunun en karmaﬂ›k deneyimlerinden biri, karmaﬂ›k bir duygu, düﬂünce
ve davran›ﬂlar bütünü olan aﬂk, günümüzde çeﬂitli yönleriyle bir çok araﬂt›rmaya konu oluyor. Aﬂk üzerinde en
çok araﬂt›rma yapanlarsa elbette psikologlar. Psikologlar›n araﬂt›rma alanlar›ndan biri, insanlar›n eﬂ seçiminde rol
oynayan etmenler: Kim, kime, niçin
aﬂ›k oluyor? Neden herhangi birine de¤il de, özellikle "A" kiﬂisine aﬂ›k olunuyor? Kimlere ve neden aﬂ›k olundu¤unun eksiksiz bir aç›klamas› yap›lamasa

da, psikologlar, bir insan›n bir baﬂkas›na yak›nlaﬂmas›nda önemli say›lan baz›
etkenleri ortaya ç›karm›ﬂlar.

Aﬂk›n Abece’si
Yaﬂam›m›z boyunca, yeryüzünde yaﬂayan milyarlarca insan›n ancak çok

küçük bir bölümüyle tan›ﬂma ﬂans›m›z
var. Siz de gerçek aﬂk› henüz bulamad›m diyenlerdenseniz ve rüyalar›n›zdaki eﬂin, gezegenin uzak bir köﬂesinde
yaﬂad›¤›na inan›yorsan›z, bu düﬂünceyi
bir yana b›rak›p çevrenize daha dikkatli bakman›z› öneririz. Çünkü araﬂt›rmalar, iki insan›n birbirine yak›nlaﬂmalar›n›n en önemli koﬂullar›ndan birinin, fiziksel yak›nl›k oldu¤unu, insanlar›n genellikle okulda, iﬂte ya da çeﬂitli toplant›larda s›k s›k gördükleri, en çok karﬂ›laﬂt›klar› insanlara aﬂ›k olduklar›n› gösteriyor.
Araﬂt›rmalar›n eﬂ bulmada önemli
oldu¤unu vurgulad›¤› bir baﬂka etkense benzerlik. Buna göre, z›t kutuplar birbirini çeker söyleminin tersine, insanlar genellikle, ortak ilgi
alanlar›na, de¤er yarg›lar›na ve kendilerine benzer zekâ düzeyine sahip
insanlara aﬂ›k oluyorlar. ‹lgi alanlar›
ve görüﬂleri bizimkilere benzeyen insanlarla paylaﬂacak daha çok ﬂeyimiz
oluyor ve bu insanlarla daha kolay
iletiﬂim kuruyoruz. Psikologlar bu
durumu, bize benzeyen insanlarla
birlikte olman›n kiﬂiye güven sa¤lamas›na ba¤l›yorlar. Bize benzeyen in-

Feromonlar›n Öyküsü
‹lk feromon, 1956 y›l›nda bulunmuﬂtu. Bu,
yetiﬂkin ipekböceklerine ait güçlü bir cinsel çekim
feromonuydu. Bir Alman araﬂt›rma ekibi onu yal›tabilmek için 20 y›l çal›ﬂm›ﬂt›. Ekip, 500 000 diﬂi güvenin karn›ndaki bezleri ald›ktan sonra ilginç
bir madde buldu. Bu maddeden çok küçük bir
miktar bile erkek güvelerin çiftleﬂme dans›na baﬂlamalar› için yeterliydi. Araﬂt›rmac›lar, ipekböce¤inin Latince ad› olan Bombyx mori’den esinlenerek bu maddenin ad›n› "bombykol" koydular. Bu
madde erkek güvelere "yan›ma gel" mesaj›n› iletiyordu ve kilometrelerce öteden bile etkisini gösteriyordu. Araﬂt›rmac›lar, tek bir diﬂi güvenin, kesesindeki bombykol’ün tümünü b›rakmas› durumunda, çok k›sa sürede bir milyar erke¤i kendine çekebilece¤ini hesaplad›lar. Ancak, memelilerle u¤raﬂ›rken bilim adamlar›n›n karﬂ›s›na bambaﬂka sorunlar ç›k›yordu. Davran›ﬂlar› büyük ölçüde
türe özgü ve önceden tahmin edilebilir olan böceklere göre memeliler çok daha karmaﬂ›k canl›lard›r. Davran›ﬂlar› birçok etkene göre de¤iﬂebilir
ve bunlar› anlamland›rmak güçtür. Bundan birkaç
y›l önce baz› araﬂt›rmac›lar, laboratuvar farelerinde benzer bir etki yaratan ve feromon oldu¤u düﬂünülen "aphrodisin" adl› bir maddeyi yal›tmay›
baﬂard›lar. Farelerde güçlü etkiler yapan daha
baﬂka maddelerde var. Ancak bu maddelerin feromonlar›n sezilmesinden sorumlu organ olan

VNO’yu mu yoksa koku alma organ›n› m›, ya da
her ikisini birden mi uyard›¤› henüz aç›kl›k kazanmam›ﬂ. ‹nsanlarsa, feromonlar konusunda üzerinde çal›ﬂ›lmas› en güç memeliler. Ancak, insanlar›n da baﬂka insanlardan gelen baz› kimyasal mesajlara tepki verdi¤ini biliyoruz.
Feromonlar› ve VNO’yu anlaman›n en
dolays›z bilimsel yolu, belki de kal›t›m araﬂt›rmalar›yla gerçekleﬂecek. 1995 y›l›nda araﬂt›rmac›lar, farelerde memelilerin feromon al›c›lar›n›n›
kodlad›¤›n› düﬂündükleri bir gen ailesi buldular.
VNO’daki sinir hücreleriyle ilgili genlerin say›s›n›n 50-100 aras›nda oldu¤u tahmin ediliyor.
Araﬂt›rmac›lar›n hedefi, bu al›c›larla feromonlar›n birbirilerine eﬂlenmesi. Bir sonraki aﬂamaysa, sözünü etti¤imiz genlerin insanlardaki karﬂ›l›¤›n›n bulunmas› olacak.
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sanlarla bir araya gelmek, görüﬂlerimiz, inançlar›m›z ve özelliklerimiz
konusunda bir tür do¤rulanma sa¤l›yor. ‹nsanlar› birbirine çeken bir baﬂka etkense, karﬂ›lar›ndaki insan›n da
kendilerinden hoﬂland›¤›n› düﬂünmek. ‹nsan›n, karﬂ›s›ndaki kiﬂinin
kendisinden hoﬂland›¤›n› ya da onu
sevdi¤ini farketmesi, ona karﬂ› baﬂkalar›na oldu¤undan daha olumlu davranmas›na neden oluyor. Diyelim ki,
iﬂ yerinde be¤endi¤iniz biri var, ve
onun sizi farketmesini istiyorsunuz.
Güzin Abla, herhalde size ﬂöyle bir
öneride bulunurdu: “Yemek salonunda ve toplant›larda ona yak›n oturmaya çal›ﬂ›n. ‹lgi alanlar›n› ö¤renin; ona
ortak ilgi alanlar›n›zdan söz edin. Ve
bu arada, ona ondan hoﬂland›¤›n›z›
belli etmeyi de unutmay›n”... Ancak,
bütün bunlara ra¤men ya “kimyan›z
uyuﬂmazsa”?

Aﬂk Molekülü
Bilim adamlar›, yüz y›ldan uzun bir süredir feniletilamin maddesini (PEA) biliyorlar; ancak, son y›llarda bu maddenin aﬂk
duygular›ndan sorumlu bir madde oldu¤unu keﬂfettiler. "Aﬂk molekülü" olarak da
adland›r›lan bu madde, amfetamine çok
benzeyen do¤al bir kimyasal. Beyinde feniletilaminin tetiklenmesi, göz göze gelmek
ve el ele tutuﬂmak gibi basit davran›ﬂlarla
bile olabiliyor. Araﬂt›rmac›lar, kalp at›ﬂlar›n›n h›zlanmas›, ellerin terlemesi ve zor soluk al›p verme gibi tepkileri de beyinde
yüksek dozda feniletilaminin salg›lanmas›na ba¤l›yorlar. Bilim adamlar›na göre aﬂ›k
bir insan›n duygular›, mutlulu¤un yaratt›¤›
hoﬂluktan çok daha öte bir ﬂey. Araﬂt›rmac›lar, insanlar aﬂ›k olduklar›nda bedenlerinde ne gibi kimyasal ve nörolojik etkinliklerin gerçekleﬂti¤ini ortaya ç›karmaya çal›ﬂ›yorlar; aﬂ›k olunca insanlar›n iﬂtahlar›n›
kaybetmelerinin ve uykusuz kalabilmelerinin de bu kimyasaldan yüksek dozda salg›lanmas›na ba¤l› oldu¤unu söylüyorlar. Aﬂk
konusundaki çal›ﬂmalar›yla tan›nan antropolog Helen Fisher, sevgililerin birlikteyken duyduklar› heyecanla, birbirlerinden
ayr›yken yaﬂad›klar› stresi, ilaç ba¤›ml›lar›n›n davran›ﬂlar›na benzetiyor.
Pek romantik say›lmasa da, yüksek
dozda PEA sal›n›m›n›n aﬂ›k olmaktan baﬂka yollar› da oldu¤unu belirtelim. Örne¤in,
paraﬂütle atlamak ya da çikolata yemek gibi. Bu nedenle olsa gerek çikolata, aﬂ›klar›n birbirlerine arma¤an vermeyi düﬂündüklerinde ilk akla gelen yiyecek.
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Aﬂk›n Kimyas›
Bilim adamlar›, birçok konuda oldu¤u gibi, aﬂk› anlamak için de hayvanlar dünyas›na bakmay› ihmal etmiyorlar. Hayvanlar›n aﬂk yaﬂam›nda feromonlar büyük önem taﬂ›r. Bunlar,
özel bezlerce salg›lanan ya da idrar gibi beden s›v›lar›nda bulunan kimyasal
maddelerdir. Hayvanlar, kendi türlerinin öteki bireyleriyle feromonlar sayesinde haberleﬂir: Yiyecek, bireyin topluluktaki konumu, kendisine ait bölge, cinsiyet ve çiftleﬂmeye haz›r olma
gibi bilgileri, birbirlerine feromonlarla
bildirirler. Bu sinyaller burunda, VNO
ad› verilen farkl› bir bölge taraf›ndan
al›n›r. Feromonlarla kokular›n birçok
ortak yönü vard›r. Her ikisi de havayla yolculuk yapan kimyasallard›r. Ancak feromonlar, koku duyusunun keﬂfedemeyece¤i kadar düﬂük konsantrasyonlarda iﬂe yarayabilirler.
Günümüzde, insanlar›n kimyasal
sinyallerle bilinç d›ﬂ› iletiﬂim kurduklar›na iliﬂkin merak uyand›r›c› bulgular var. Yak›n geçmiﬂte insanlar›n da
feromon ürettikleri ve feromonlar yoluyla haberleﬂtikleri haberi, bilim
adamlar›n›n ve kamuoyunun büyük ilgisini çekmiﬂti. Ancak, bu tür mesajlar›n insanlar üzerindeki etkileri henüz
aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂ de¤il.
‹nsanlarda feromonlar›n bulunup
bulunmad›¤› konusunda araﬂt›rmalar
yapan Martha McClintock, bundan 30
y›l kadar önce, üniversitede oda arka-

daﬂ› olan k›zlar›n adet dönemlerinin
bir süre sonra birbirlerine yaklaﬂt›¤›n›
göstermiﬂti. Bu araﬂt›rma, birbirine yak›n olman›n ve iliﬂkinin, beyinde yumurtlama döngüsünün belirlemesinden sorumlu biyolojik saatin ayar›n›
de¤iﬂtirebilece¤ini gözler önüne sermiﬂti. Bu ayarlaman›n nedeni tam olarak bilinmese de, baz› araﬂt›rmac›lar
bu durumun, insanlarda feromonlar›n
varl›¤›na iﬂaret etti¤ini düﬂünüyorlar.
McClintock, 1998 y›l›nda yapt›¤› yeni
bir araﬂt›rmada da, yumurtlama sürecinin farkl› dönemlerinde koltukaltlar›ndan al›nm›ﬂ kokusuz kimyasallar›n,
bunlara maruz kalan kad›nlar›n yumurtlama döngülerinin zamanlamas›n› de¤iﬂtirebilece¤ini ve bunun bilinçli bir biçimde yap›lmad›¤›n› gösterdi.
Havayla yolculuk yapan kimyasallar›n insanlar›n eﬂ seçme davran›ﬂlar›
üzerinde etkili oldu¤unu gösteren
araﬂt›rmalar da var. Bu araﬂt›rmalar›n
en ilginçlerinden biri, ‹sveç’li bilim
adam› Klaus Wedekind’e ait. Wedekind, 44 erke¤e birer tiﬂört vererek
bunlar› iki gece boyunca giymelerini
istemiﬂ. Erkekler bu süre boyunca kokusuz sabunlarla y›kan›p kokusuz
kozmetik ürünleri kullanm›ﬂlar. Wedekind bu araﬂt›rmada, farelerle yap›lm›ﬂ bir araﬂt›rman›n sonuçlar›n›n insanlarda da geçerli olup olmayaca¤›n›
görmek istiyormuﬂ. Daha önceki deneylerde farelerin, kendilerininkilerden farkl› ba¤›ﬂ›kl›k sistemi genlerine
sahip bireylerle çiftleﬂmeyi tercih et-

tikleri görülmüﬂ. K›saca MHC (major
histocompability complex) ad› verilen
bu genler, bedenin yabanc› hücreleri
tespit edip yok etmesine yarayan kimyasallar›n üretilmesinde rol oynar.
Genellikle, anne baban›n MHC genleri birbirinden ne kadar farkl›ysa, çocuklar›n›n ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin de o
kadar iyi olaca¤› düﬂünülür. Wedekind, giyilmiﬂ tiﬂörtleri kutulara koyarak, araﬂt›rmaya kat›lan 49 kad›na
bunlar› koklatm›ﬂ ve tiﬂörtlerin sahiplerinin, kendileri için ne kadar çekici
oldu¤unu de¤erlendirmelerini istemiﬂ. Kad›nlar›n herbirine 7’ﬂer kutu
koklat›lm›ﬂ. Kutular›n üçünde, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi genleri kad›nlar›nkine
çok benzer olan erkeklerin giydi¤i tiﬂörtler varm›ﬂ; kutular›n üçündeyse,
MHC genleri kendilerininkilerden
farkl› erkeklerin giydi¤i tiﬂörtler. Yedinci kutuyaysa kontrol koﬂulu yaratmak için daha önceden hiç giyilmemiﬂ
bir tiﬂört koyulmuﬂ. Kad›nlar, araﬂt›rmac›lar›n önceden tahmin ettikleri gibi davranm›ﬂlar ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
genleri kendilerininkilere benzemeyen erkeklerin kokusunu tercih etmiﬂler. Birço¤u da, MHC genleri kendilerininkilere benzeyen erkeklerin tiﬂörtlerinin, babalar›n› ya da erkek
kardeﬂlerini an›msatt›¤›n›; MHC genleri kendilerininkilerden farkl› erkeklerin tiﬂörtlerininse eski ya da ﬂimdiki
erkek arkadaﬂlar› gibi koktu¤unu
söylemiﬂler.
Wedekind’in araﬂt›rmalar›n› yönlendiren çal›ﬂmalardan biri, diﬂi farelerin hamile kald›klar›nda MHC’yle ilgili tercihlerinin de¤iﬂti¤inin gözlenmesi olmuﬂ. Hamile farelerin, MHC
genleri kendilerininkilere benzeyen,
büyük olas›l›kla kendileriyle yak›n akraba olan fareleri tercih ettikleri görülmüﬂ. Wedekind’in araﬂt›rmas›na
kat›lan kad›nlar›n da küçük bir bölümünün, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi genleri kendilerininkilere benzer erkeklerin tiﬂörtlerini tercih ettikleri görülmüﬂ.
Bu kad›nlar›n do¤um kontrol hap›
kulland›klar›n› göz önüne alan Wedekind, haplar›n östrojen düzeyini yükselterek hamileli¤e benzer bir etki
yapt›¤›n› düﬂünüyor. Bu do¤ruysa,
do¤um kontrol hap› kullanan kad›nlar, kimyasal nedenlerle yan›lg›ya düﬂme riskinde olabilirler. Ancak Wedekind’in bulgular›n›n feromonlar›n etkisini mi yoksa kokular›n etkisini mi

gösterdi¤i kesin de¤il. Kesin olan ﬂeyse, kad›nlarla erkekler aras›nda kimyasal aç›dan "birﬂeylerin" geçti¤i. Wedekind’in araﬂt›rmas›, akla baﬂka sorular da getiriyor. Örne¤in erkekler
de, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi genleri kendilerininkilerden farkl› kad›nlar› m› tercih ediyorlar? Feromonlar, gelecekteki en heyecan verici araﬂt›rmalar›n
konusunu oluﬂturaca¤a benziyor.

Cazibe Dedikleri...
Güzelli¤in bakan›n gözünde oldu¤u söylenir. Acaba gerçekten öyle mi,
yoksa güzellik konusunda insanlar›n
kulland›¤› ortak baz› ölçütler var m›?
Birçok bilim adam›, feromonlar›n yan›
s›ra beden biçiminin, özellikle de simetrinin, sa¤l›k konusunda bilinç d›ﬂ›
bir mesaj vererek, bir kad›nla bir erkek aras›ndaki ilk çekimi oluﬂturdu¤unu düﬂünüyor. Bu kurama göre
asimetrik bedensel özellikler, alt›nda
yatan kal›t›msal sorunlara iliﬂkin ipucu olarak kullan›l›yor. Özellikle erkeklerin, simetrik özelliklere sahip kad›nlar› daha çekici buldu¤unu gösteren
birçok araﬂt›rma var.
Çocukluk y›llar›ndan baﬂlayarak resimli kitaplardaki, filmlerdeki, reklamlardaki iri gözlü, minik burunlu, atletik bedenli güzelleri izleyen biz Dünyal›lar›n, güzelli¤e dair ortak de¤er
yarg›lar›n›n olmas› ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›.
1986 y›l›nda Michael Cunningham adl› araﬂt›rmac›, bir okul y›ll›¤›ndan ve
uluslaras› bir güzellik yar›ﬂmas›ndan
al›nm›ﬂ 50 kad›n›n foto¤raflar›n› insanlara göstererek, bu foto¤raflar› çekiciliklerine bakarak notland›rmalar›n› istemiﬂ. Daha sonra bu foto¤raflardaki organlar›n birbirlerine olan görece boylar›n› ölçmüﬂ. Bu yolla, insanlar›n yüksek not verdikleri foto¤raflar›n
ortak özelliklerini belirlemiﬂ: ‹ri gözler, küçük çene, küçük burun, büyük
gözbebekleri ve büyük bir gülümseme... Daha sonra Cunnigham ve arkadaﬂlar›, ayn› yöntemle kad›nlar›n erkeklerde "güzel" buldu¤u özellikleri
ortaya ç›karm›ﬂlar. Erkeklerin yüzlerinde kad›nlar›n çok çekici buldu¤u
özelliklerin, iri gözler, geniﬂ bir çene,
ç›k›k elmac›k kemikleri ve yine büyük
bir gülümseme oldu¤u görülmüﬂ. Kad›nlarla erkeklerin seçimleri aras›nda
benzerlikler oldu¤u ortada. Örne¤in
hem erkekler, hem kad›nlar karﬂ› cins-

Fiziksel çekicili¤in insanlar›n ilk izlenimlerinde gerçekte ne kadar önemli oldu¤unu belirlemek için
1966 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmada, Minnessota
Üniversitesi’ne gelen 700’den fazla ö¤renci, ilk haftalar›nda düzenlenen bir dansta araﬂt›rmac›lar taraf›ndan birbirlerine rasgele eﬂlenmiﬂler. Ö¤renciler,
dans akﬂam› eﬂleriyle birkaç saatli¤ine sohbet etme
f›rsat› bulmuﬂlar. Daha sonra ö¤rencilerden bu buluﬂmay› de¤erlendirmeleri istenmiﬂ ve eﬂleriyle bir
daha görüﬂme isteklerinin ne kadar güçlü oldu¤u
sorulmuﬂ. Sonuç olarak, ö¤rencilerin eﬂlerini be¤enip be¤enmedikleri konusunda en belirleyici özelli¤in fiziksel çekicilik oldu¤u görülmüﬂ. Dahas›, bu
konuda kad›nlarla erkekler aras›nda bir farkl›l›k olmad›¤› da ortaya ç›km›ﬂ. Buna benzer baﬂka araﬂt›rmalarda da, tutumlara bak›ld›¤›nda kad›nlar›n d›ﬂ
görünüﬂe erkekler kadar önem vermediklerini
belirttikleri, ancak davran›ﬂlar›n›n bunun tam tersini
gösterdi¤i görülmüﬂ.

te, yeni do¤anlar büyük gözlü oldu¤u
için "bebek yüz" özelli¤i olarak adland›r›lan iri gözleri çok çekici buluyorlar. Araﬂt›rmac›lar, bebek yüzü özelliklerinin insanlarda s›cakl›k ve ﬂefkat
duygusunu uyand›rd›klar› için çekici
bulunduklar›n› söylüyorlar.

D›ﬂ Görünüﬂe
Verilen Önem
Çeﬂitli araﬂt›rmalar, d›ﬂ görünüﬂleri
aç›s›ndan çekici olan insanlar›n, arkadaﬂ ve sevgili bulma aç›s›ndan di¤er
insanlara göre çok daha ﬂansl› olduklar›n› gösteriyor. D›ﬂ güzelli¤e verilen
önem aç›s›ndan kad›nlarla erkekler
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aras›nda bir farkl›l›k var m› dersiniz?
ABD’de yap›lan araﬂt›rmalarda, erkeklerin fiziksel çekicili¤e kad›nlardan çok daha fazla önem verdikleri
görülmüﬂ. Bu farkl›l›¤›n baﬂka kültürler için de geçerli olup olmad›¤›na gelince, Texas Üniversitesi’nden evrimsel psikolog David Buss’un bir araﬂt›rmas›na göz atmakta yarar var. Bu
araﬂt›rmada, dünyan›n farkl› bölgelerinden 37 ülkeden insanlardan, eﬂ
olarak seçecekleri kiﬂide bulunmas›n›
istedikleri ve önemli gördükleri özellikleri s›ralamalar› istenmiﬂ. Kat›l›mc›lara, ba¤l›l›k, iyi görünüm, yaﬂ, iyi bir
kazanç, zekâ, toplumsall›k ve bekaret
gibi özelliklerin kendilerince ne kadar önemli oldu¤u sorulmuﬂ. Araﬂt›rmaya kat›lan erkeklerin hepsinin de,
eﬂ seçiminde gençli¤e ve d›ﬂ görünüﬂün çekicili¤ine kad›nlardan daha
çok önem verdikleri ortaya ç›km›ﬂ.
Bu tercihin, bu ülkelerdeki evlenme
yaﬂ›na da yans›d›¤›, erkeklerin kad›nlara göre ortalama olarak 2-5 y›l daha
yaﬂl› oldu¤u görülmüﬂ. Erkeklerin
gençlik ve güzelli¤e verdikleri öneme
karﬂ›n, araﬂt›rmadaki kad›nlar›n eﬂlerinde arad›klar› en önemli özelliklerse, yaﬂça kendilerinden biraz daha
büyük olmas›, gelirinin yüksek olmas› ve ba¤l›l›k. Tabii bu, fiziksel çekicili¤in araﬂt›rmaya kat›lan kad›nlar aç›s›ndan önemsiz oldu¤u anlam›na gelmiyor. Kad›nlar bu özellikleri de
önemli buluyorlar; ancak, iyi bir kazanç ve ba¤l›l›k kadar de¤il.
Buss, kad›nlar›n ve erkeklerin eﬂlerinde arad›klar› özelliklerin kültürler
aras›nda bu denli benzerlik göstermesini, insan türünün evrimsel gereksinimleri aç›s›ndan aç›kl›yor. Evrim, t›pk› baﬂka hayvanlarda oldu¤u gibi, insanlarda da eﬂ seçimine baz› ölçütler
getiriyor. Örne¤in erkekler, genç ve
güzel görünümlü kad›nlar› daha çekici buluyorlar, çünkü bu özellikler, kad›n›n sa¤l›kl› oldu¤u ve üreyebilece¤i
konusunda birer ipucu asl›nda. Parlak saçlar, yumuﬂak bir ten gibi özellikler, asl›nda güzel göründü¤ü kadar
sa¤l›¤›n da habercisi olabilir. Buss’a
göre, kad›nlar›n kendilerinden yaﬂça
daha büyük ve kariyer sahibi erkekleri çekici bulmas›n›n nedeni de, bu erkeklerin çocuklar›na iyi bir yaﬂam ve
güvence sa¤layabilecek olmas›. Gençlik ve çekicilik gibi özelliklerin kad›nlar için daha az önem taﬂ›mas›n› da,
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K›skançl›k ve Aﬂk
Birçok insan, k›skançl›¤›n, ba¤l›l›¤›n bir
göstergesi oldu¤u ve e¤er k›skançl›k yoksa bunun karﬂ›m›zdakinin bizi sevmedi¤i anlam›na
geldi¤i kan›s›ndad›r. Kimilerine göreyse k›skançl›k, aﬂk›n bir göstergesi olmaktan çok, sahip olmaya ve kontrol etme iste¤i duyulan ﬂeyleri kaybetmekten kaynaklanan kayg›n›n göstergesidir. Örne¤in, ABD’de yay›mlanan
Psychology Today dergisinin okurlar› aras›nda
yap›lan bir araﬂt›rmaya kat›lanlar k›skançl›¤›,
var olan ya da olmas› istenen bir iliﬂki tehlikeye girdi¤inde ortaya ç›kan duygu ve düﬂünceler olarak tan›mlam›ﬂlar. Araﬂt›rmada, yo¤un
k›skançl›k duygusunun, genellikle iliﬂkiyi kaybetmekten korkmak ve bunu hayal etmek sonucu ortaya ç›kt›¤›n› söylemiﬂler. K›skançl›k
duygusu, rakibin belli özelliklerine g›pta edilmesiyle artabilir, çünkü, zaten diledi¤imiz ama
sahip olmad›¤›m›z özelliklere sahip kiﬂileri k›skanma olas›l›¤›m›z daha fazlad›r. Araﬂt›rmada,
kad›nlar›n rakiplerinde en çok g›pta ettikleri
özelliklerin çekicilik ve popülerlik, erkeklerinse
zenginlik ve ün oldu¤u görülmüﬂ. Kimi insanlar›n baﬂkalar›na göre daha k›skanç oldu¤u söylenir. Bu araﬂt›rmada da, kendileri hakk›ndaki
yarg›lar› olumlu olmayan insanlar›n, iliﬂkilerde
k›skançl›¤› daha yo¤un yaﬂad›klar› ortaya ç›km›ﬂ. Bir di¤er bulguysa, ün, zenginlik, popülerlik ve d›ﬂ görünüﬂün çekicili¤ine daha çok önem
veren insanlar›n, k›skançl›¤› daha yo¤un yaﬂad›klar›.
Kad›nlar ve erkekler, k›skançl›k konusunda
birbirlerinden farkl› tepkiler veriyor olabilirler
mi? Bir araﬂt›rmada, kad›nlarla erkekler aras›nda bu aç›dan da farkl›l›klar oldu¤u görülmüﬂ.
Örne¤in, genel aç›dan kad›nlar›n k›skançl›k duygular›n› daha kolay kabullendikleri, erkeklerinse

erkeklerin üreme y›llar›n›n kad›nlar›nkinden çok daha ileri yaﬂlara kadar
uzanabilmesi olarak aç›kl›yor.
Baﬂka araﬂt›rmalarda da, bu konuda kültürler aras›nda küçük farkl›l›klar olsa da, insanlar›n genelde çekicilik
konusunda baz› ortak kriterlere sahip
olduklar› görülmüﬂ. Bu benzerliklerden yola ç›kan iki araﬂt›rmac›, Judith
Langois ve Lori Roggman da, evrimsel
geçmiﬂimize ba¤l› olarak, insan türünün bireylerine çekici gelen baz› evrensel özelliklerin geliﬂti¤i varsay›m›ndan yola ç›km›ﬂlar. Bu varsay›m› s›namak için ilginç bir araﬂt›rma düzenlemiﬂler. Ço¤u Avrupa kökenli, baz›lar›
da ‹spanyol as›ll› ve Asyal› olmak üzere, baz› ö¤rencilerin foto¤raflar›n› çekerek bunlar› bilgisayar ortam›na aktarm›ﬂlar. Bu foto¤raflardan ikisini alarak bilgisayar yard›m›yla birleﬂtirmiﬂler. Bu yöntemle ortaya iki foto¤raf›n

daha çok inkar ettikleri görülmüﬂ. Kad›nlar›n,
en çok eﬂlerinin baﬂka bir kad›na aﬂ›k olmas›n›,
erkeklerinse en çok, eﬂlerinin baﬂka biriyle
cinsellik yaﬂamas›n› k›skand›klar› görülmüﬂ. Bir
baﬂka farkl›l›ksa, böyle durumlarda kad›nlar›n
daha çok kendilerini, erkeklerinse, üçüncü kiﬂiyi ve eﬂlerini suçlad›klar›. Psychology Today dergisinin araﬂt›rmas›nda kad›nlarla erkeklerin davran›ﬂ ve duygular› aç›s›ndan farkl› olmad›klar›,
ancak kad›nlar›n, eﬂlerinin eﬂyalar›n› kar›ﬂt›rmak ya da sorular sormak gibi davran›ﬂlar› erkeklerden daha çok yapt›klar› görülmüﬂ. K›skançl›k, bir iliﬂkinin geliﬂimine ve birlikte olma
keyfine zarar verebilecek, rahats›z edici bir duygu. Hem erkekler hem de kad›nlar için k›skançl›¤›n, kayg›, depresyon, k›zg›nl›k ve eﬂi taraf›ndan çekici bulunmama, de¤ersizlik gibi duygu ve
düﬂüncelerle ilintili oldu¤u söyleniyor.

özelliklerinin matematiksel ortalamas›
olan yeni bir yüz ç›km›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar foto¤raflar› ayn› yöntemle birleﬂtirmeyi sürdürüp 16 foto¤raf›n ortalama
özelliklerini taﬂ›yan tek bir foto¤raf elde etmiﬂler. Bir sonraki aﬂamada, insanlara hem bunu, hem de baﬂlang›çtaki 16 foto¤raf› göstererek bunlar› çekicilikleri aç›s›ndan s›ralamalar›n› istemiﬂler. Araﬂt›rmac›lar›n beklentisi elbette ki, araﬂt›rmaya kat›lanlar›n, karma foto¤raf› di¤erlerine göre daha çekici bulmalar›ym›ﬂ. Gerçekten de araﬂt›rmaya kat›lan erkekler de, kad›nlar
da 16 foto¤raftaki özelliklerin matematiksel ortalamas› al›narak ortaya ç›kar›lm›ﬂ foto¤raflar› di¤erlerine göre daha çekici bulmuﬂlar. Araﬂt›rmac›lar bu
durumu, karma foto¤rafta bireysel
farkl›l›klar›n törpülenerek, ortaya bize
bildik gelen, bu nedenle de çekici bir
insan yüzünün ç›kmas›na ba¤l›yorlar.

Kimi araﬂt›rmac›lara göre de, aﬂina
yüzlerin bizlere çekici gelmesinin nedeni, tan›mad›¤›m›z ﬂeylerin tehlikeli
olabilece¤i düﬂüncesiyle tercihlerimizi genellikle tan›d›k, bildik ﬂeylerden
yana kullanmam›z. Asl›nda aﬂinal›k,
daha önce sözetti¤imiz, s›k karﬂ›laﬂmak, benzerlik ve karﬂ›l›kl› hoﬂlanma
gibi kavramlar›n da alt›nda yat›yor.
Özetle, evrimsel psikologlar, insan
larda eﬂ seçimine iliﬂkin davran›ﬂlar›n,
üreme baﬂar›s›n› art›racak bir biçimde
evrimleﬂmiﬂ oldu¤u görüﬂünü savunuyorlar. Buna göre çocuk sahibi olma
konusunda farkl› rollere sahip olduklar› için erkeklerle kad›nlar›n eﬂ seçimindeki tercihleri ve stratejileri de birbirlerinden farkl›. Diﬂiler için üremek,
hem zaman hem de enerji ve çaba aç›s›ndan "masrafl›"d›r; bu nedenle de ne
zaman ve kimi eﬂ olarak seçecekleri
konusunda erkeklere göre daha çok
dikkat ederler. Bu aç›dan bak›l›nca eﬂ
bulma ve üreme, erkekler için daha az
ﬂeye malolur. “Aﬂk›n bununla ilgisi
ne?” diyeceksiniz. David Buss ve arkadaﬂlar›, evrimsel bak›ﬂ aç›s›n›n, romantik iliﬂkilerde kad›nlarla erkeklerin birbirinden farkl› stratejilere sahip olmalar›n› aç›klad›¤› görüﬂündeler. Buss,
bu görüﬂü ﬂöyle aç›kl›yor: Bir eﬂ bulmak ve onu elinde tutmak, bireyin karﬂ›s›ndakine çekici gelecek özelliklerini
gözler önüne sermesini gerektirir. Bu
yolda insanlar, binlerce y›ll›k evrim sürecinde karﬂ› cinsin d›ﬂ görünüﬂüyle ilgili belli ipuçlar›na tepki vermeyi geliﬂtirmiﬂlerdir. Üreme için erkeklere göre
daha büyük bir bedel ödeyen diﬂiler,
bir çocuk dünyaya getirme ve büyütme sürecinde kendilerine destek olacak erkekleri eﬂ olarak tercih ederler.
Erkeklerse, baﬂar›l› bir biçimde ço¤alabilecek diﬂileri seçerler. Bundan ﬂu ç›karsamay› yapabiliriz: erkekler için eﬂ
seçiminde diﬂilerin sa¤l›kl› oldu¤una
iﬂaret eden yaﬂ gibi etkenler ön plana
ç›karken, kad›nlar öncelikle kendileri-

nin ve çocuklar›n›n gereksinimlerinin
karﬂ›lanabilece¤ine iﬂaret eden ekonomik baﬂar› ve kariyer sahibi olma gibi
özelliklere dikkat ediyorlar. Son zamanlarda yap›lan birçok araﬂt›rmada
da bu sav› destekler nitelikte bulgular
ç›km›ﬂ ortaya. Evrimsel bak›ﬂ aç›s›n›n
oldukça ilginç ve heyecan verici bir bak›ﬂ aç›s› sundu¤u bir gerçek. Ancak,
gelecekteki araﬂt›rmalar insanlarda aﬂk›n biyolojik “emirleri” ne ölçüde izledi¤ini ortaya ç›karacak.
Öte yandan bütün bu bulgular, bir
baﬂka bak›ﬂ aç›s›yla da aç›klanabilir:
Dünyan›n hemen her yerinde kad›nlar›n daha az güç, zenginlik ve toplumda
daha düﬂük bir konuma sahip olduklar›n› göz önüne alal›m. E¤er kad›nlar
ekonomik güvence için erkeklere ba¤›ml› durumda kal›yorlarsa, eﬂ seçiminde bu özellikleri de göz önünde bulundurmalar› ﬂaﬂ›rt›c› olmamal› asl›nda.
Buna karﬂ›l›k erkeklerin, eﬂlerini daha
"hafif" say›labilecek, d›ﬂ görünüﬂ gibi
bir kritere göre seçme özgürlükleri bulunuyor. Yani, eﬂitlik ilkesi çerçevesinde kad›nlar›n güzelli¤i ve gençli¤i, er-

keklerin kariyer ve ekonomik baﬂar› gibi özellikleriyle dengeleniyor. Baz›
araﬂt›rmac›lar bu varsay›m› s›namak
için, farkl› kültürlerde yaﬂayan kad›nlar›n, ekonomik rahatl›klar›yla eﬂ seçiminde d›ﬂ görünüﬂe ne kadar önem verdikleri aras›nda bir ba¤›nt› olup olmad›¤›n› araﬂt›rm›ﬂlar. Araﬂt›rma sonucunda, bu ba¤›nt›n›n varl›¤› saptanm›ﬂ. Buna göre kad›nlar›n ekonomik rahatl›klar›yla, eﬂ seçiminde d›ﬂ görünüﬂe verdikleri önem aras›nda do¤ru orant› var.

“‹çinin Güzelli¤i
Yüzüne Vurmuﬂ”
Genelde, güzel bireylerin, daha toplumsal, d›ﬂa dönük, daha popüler ve
daha mutlu insanlar oldu¤u düﬂünülüyor. Psikologlara göre, güzel insanlar›n
"iyi" de olduklar› konusundaki önyarg›,
insanlar›n bu görüﬂün do¤rulanmas›n›
sa¤layacak biçimde davranmalar›na neden oluyor. Maruz kald›klar› davran›ﬂ
biçimi, insanlar›n davran›ﬂlar›n› ve kendileri hakk›ndaki görüﬂlerini, kendileriMay›s 2001 39 B‹L‹M ve TEKN‹K

ne bak›ﬂlar›n› da etkiliyor. D›ﬂ görünüﬂ
bak›m›ndan çekici insanlar küçüklüklerinden itibaren çevrelerinden olumlu ve
s›cak mesajlar al›yorlar ve bu da toplumsal becerilerinin geliﬂmesine neden
oluyor. Bu duruma aç›kl›k getirmek
için düzenlenmiﬂ bir araﬂt›rmada kat›l›mc›lara, baﬂka bir kat›l›mc› oldu¤u
söylenen bir kad›n›n foto¤raf› gösterilerek onun hakk›nda baz› bilgiler verilmiﬂ. Kat›l›mc›lar›n bir bölümüne d›ﬂ görünüﬂ aç›s›ndan çekici bir kad›n›n foto¤raf›, baﬂka bir gruba da çekici olmayan bir kad›na ait bir foto¤raf gösterilmiﬂ. Kat›l›mc›lar›n hepsine, bu kad›nla
birer telefon konuﬂmas› yapacaklar› bildirilmiﬂ. Asl›nda gösterilen foto¤raflar›n
ikisinin de kat›l›mc›lar›n telefonda konuﬂtuklar› kad›na ait olmad›¤›n› belirtelim. Telefonda çekici bir kad›nla konuﬂtuklar›n› düﬂünen erkeklerin hepsinin,
çekici olmayan bir kad›nla konuﬂtu¤unu düﬂünen erkeklerden çok daha s›cak ve kibar konuﬂtuklar› görülmüﬂ.
Dahas›, telefondaki kad›nlar›n konuﬂma biçimlerinin de konuﬂtuklar› erke¤in tarz›na göre de¤iﬂti¤i görülmüﬂ.
Daha sonra, bu olaylardan haberi
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lardan, yaln›zca kad›nlar›n konuﬂtu¤u bölümler dinletilmiﬂ. Bu aﬂamada
da, erkeklerin çekici oldu¤unu sand›¤› için s›cak bir tav›rla konuﬂtu¤u kad›nlar› dinleyen kat›l›mc›lar bu kad›nlar›n daha çekici, daha canl› ve kendilerinden emin oldu¤unu düﬂünmüﬂler. Ayn› araﬂt›rma kad›nlarla erkeklerin rolleri de¤iﬂtirilerek düzenlendi¤inde, kad›nlar›n da çekici oldu¤unu
düﬂündükleri erkeklerle telefonda konuﬂurken daha s›cak ve kibar konuﬂtuklar› ve kad›nlar›n kendileri hak›ndaki düﬂüncelerinden haberdar olmayan erkeklerin de onlar›n bu davran›ﬂlar›na uygun biçimde yan›t verdikleri görülmüﬂ. Ancak, yine de güzelli¤in bakan›n gözünde oldu¤u özdeyiﬂini an›msamakta yarar var.
Öte yandan, 1998 y›l›nda Massachusetts Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar,
yaln›zca güzelli¤in de¤il, “sa¤l›¤›n da”
bakan›n gözünde oldu¤unu ortaya ç›karan ilginç bir araﬂt›rma yapm›ﬂlar. Araﬂt›rmaya kat›lanlara foto¤raflar gösterilerek foto¤raftaki insanlar›n sa¤l›k durumlar› konusunda düﬂünceleri sorulmuﬂ. Kat›l›mc›lar, genellikle çekici yüzleri olan insanlar›n baﬂkalar›na göre da-

ha sa¤l›kl› oldu¤u varsay›m›nda bulunmuﬂlar. Bu insanlar›n gerçek sa¤l›k durumlar›na bak›ld›¤›ndaysa, çekicilikle
sa¤l›k durumu aras›nda neredeyse hiç
iliﬂki olmad›¤›, çekici insanlar›n sa¤l›k
durumunun öteki foto¤raflardaki insanlardan ne daha iyi, ne de daha kötü oldu¤u bulunmuﬂ.
Ancak, güzellikle ilgili bu ç›karsamalar›n, bütün kültürlere genellenemeyece¤ini düﬂünenler de var. 1997 y›l›nda yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada araﬂt›rmac›lar, güzel insanlar›n iyi de oldu¤u
yarg›s›n›n evrensel aç›dan geçerli olup
olmad›¤›n› ortaya ç›karmak için kollar›
s›vam›ﬂlar. Güney Kore’nin baﬂkenti
Seul’de yap›lan araﬂt›rmada, hem erkeklerin hem de kad›nlar›n, kendilerine gösterilen foto¤raflardan yola ç›karak, d›ﬂ görünüﬂleri bak›m›ndan çekici
olan insanlar›n toplumsal aç›dan daha
becerikli, daha arkadaﬂ canl›s› ve
uyumlu olduklar›n› düﬂündükleri görülmüﬂ. Ancak, Güney Kore’deki kat›l›mc›larla Kuzey Amerikal› kat›l›mc›lar
aras›nda belirgin bir farkl›l›k ortaya
ç›km›ﬂ. Kiﬂisel ba¤›ms›zl›¤›n, bireyselli¤in ve kendine güvenin vurguland›¤›
"bireyci" kültüre sahip ABD’li ve Kanadal› kat›l›mc›lar›n “güzel” tan›mlamalar›na kiﬂisel güç de girerken, Korelilerin
güzellik tan›mlar›nda, kollektif kültürlerde de¤er verilen özellikler olan dürüstlük, baﬂkalar›n› düﬂünme de yer
al›yormuﬂ.

Aﬂk› Tan›mlamada
Kültürün Rolü
Aﬂk›n, kendisinin evrensel bir duygu olup olmad›¤› da tart›ﬂmal› konulardan biri. Asl›nda bütün kültürlerde
insanlar›n karﬂ› cinsten bireylere duygusal ba¤l›l›k duydu¤unu anlamak için
edebiyat ürünlerine, efsanelere ve günlük yaﬂamlar›na bakmak yeterli. Ancak, farkl› kültürlerden insanlar›n ayn›
duygular› yaﬂad›klar›n› söyleyebilmek
bundan çok daha farkl› bir durum;
çünkü duygular, insanlara ya da olaylara verdi¤imiz basit tepkiler de¤il, düﬂüncelerimizin ve biliﬂsel sistemimizin
karmaﬂ›k türevleri. Dolay›s›yla belli bir
toplumsal ve tarihsel yap› içerisinde
farkl› anlamlar kazanabilirler. ‹ster kibir, ister açl›k, isterse aﬂk olsun, duygular›n evrensel bir niteli¤i vard›r. An-

cak, farkl› kültürlerde farkl› biçimlerde
ifade edilir ve deneyime dönüﬂürler;
deneyimlerin yaorumu da kültürden
kültüre farkl›l›k gösterir.
Bu konudaki birçok araﬂt›rma
ABD’de yaﬂayan araﬂt›rmac›larca, kendi kültürlerinde yaﬂayan insanlar›n aﬂka bak›ﬂlar›n› temel al›narak yap›lm›ﬂ.
Ancak kültürün, insanlar›n deneyimlerini nas›l adland›racaklar› ve yak›n iliﬂkilerden beklentileri konusunda önemli rol oynad›¤›n› da kabul etmek gerekiyor. Örne¤in, Japon kültüründe, çok
güçlü ve olumlu duygular› tan›mlamada kullan›lan "amae" sözcü¤üne Bat›
dillerinde karﬂ›l›k gelen bir sözcük bulmak zor; buna en yak›n sözcü¤ün "ba¤›ml›l›k" oldu¤u söylenebilir. Oysa yetiﬂkinlerin iliﬂkilerinde görülen ba¤›ml›l›¤a, Bat› kültürlerinde sa¤l›ks›z bir iliﬂki biçimi gözüyle bak›l›r. Çinlilerin aﬂk
iliﬂkilerine iliﬂkin en önemli kavramlardan biri gan qing. Gan qing, öteki insan›n gereksinimlerini karﬂ›lamak için çal›ﬂarak ve ona yard›m ederek ulaﬂ›lan
durumu betimleyen bir kavramd›r. Örne¤in, birinin bisikletini tamir etmek ya
da onun yeni bir ﬂeyler ö¤renmesine
yard›m etmek gibi. Aﬂk kavram›n›n bir
baﬂka de¤iﬂik örne¤i de Kore’den.
"Jung" kavram› Koreliler için aﬂktan da
fazlas›d›r, insanlar› birbirlerine ba¤layan ﬂeydir jung. Bir iliﬂkinin baﬂ›nda
çiftler birbirlerine aﬂ›k olabilirler. Ancak, jung henüz geliﬂmemiﬂtir. Geliﬂmesi, karﬂ›l›kl› yaﬂanan deneyimlere ve
zamana ba¤l›d›r.
Araﬂt›rmalar, Bat› kültürleriyle Do¤u kültürleri aras›nda bireylerin ve toplumun gereksinimlerinin tan›mlar› aras›nda da büyük farkl›l›klar oldu¤unu
gösteriyor. Bireylerin ba¤›ms›zl›¤›n›n,
kendi baﬂ›n›n çaresine bakabilecek
güçte olmas›n›n vurguland›¤›, insanlar›n kiﬂisel özelliklerine bak›larak de¤erlendirildi¤i Bat› kültürlerinde, bütün

iliﬂkiler gibi aﬂk iliﬂkileri de bu çerçevede de¤erlendiriliyor ve kavramsallaﬂ›yor. Öte yandan, kiﬂileri öncelikle bir
toplulu¤un bireyleri olarak gören kollektivist Do¤u toplumlar›nda aﬂk da bireylerin toplumla ba¤lar› çerçevesinde
ele al›n›yor.
Bireyci toplumlarda romantik aﬂk›n, evlili¤in önemli önkoﬂullar›ndan
biri olarak görüldü¤ünü biliyoruz.
Araﬂt›rmac›lar, kollektivist kültürlerde
aﬂk›n evlilik için önemli bir önkoﬂul olmad›¤› varsay›m›nda bulunmuﬂlar. Bireyci kültürlerdeyse aﬂk, oldukça kiﬂisel ve arkadaﬂlarla aileyi bile bir süreli¤ine unutturan, her ﬂeyin üstünde bir
deneyimdir. Kiﬂinin eﬂ olarak kimi seçece¤i ve kiminle evlenece¤i de büyük
ölçüde kiﬂisel bir deneyimdir. Buna
karﬂ›l›k kollektivist kültürlerde, aﬂ›k
olan bir insan, ailesinin ve öteki topluluk üyelerinin dileklerini de hesaba
katmak zorundad›r. Evlilikler ço¤u zaman “düzenleme” yoluyla olur; aileler
anlaﬂarak gelinle damad› biraraya getirirler. Bu konuyu ele alan araﬂt›rmalarda da bu varsay›m› destekleyen sonuçlar bulunmuﬂ. Bu araﬂt›rmalara bakarak, romantik aﬂk kavram›n›n bir yere kadar kültüre ba¤l› bir kavram oldu¤unu söyleyebiliriz. Herkes aﬂ›k oluyor. Ancak, herkes ayn› biçimde aﬂ›k
olmuyor. En az›ndan herkes aﬂk› ayn›

biçimde tan›mlam›yor. Örne¤in antropolog William Jankowiak’›n yapt›¤› bir
araﬂt›rmada, örneklem al›nan 166 kültürün 148’inde romantik aﬂka dair
kavramlar›n bulundu¤u görülmüﬂ. Buna bakarak, romantik aﬂk›n insan türü
için evrensel bir durum oldu¤u söylenebilir. Ancak, kültürel kurallar bu
duygusal durumun nas›l yaﬂanaca¤›n›,
nas›l d›ﬂa vurulaca¤›n› ve nas›l an›msanaca¤›n› etkiliyor.

Aﬂk› “Sürdürebilmek”
Aﬂk denince ilk akla gelenler güzellik, çekicilik, karﬂ›l›kl› çekim gibi
kavramlar olsa da, araﬂt›rmalar›n ortaya ç›kard›¤› baﬂka bir bulgu da bütün bunlar›n iliﬂkilerin yaln›zca ilk
aﬂamalar›nda önemli rol oynad›¤›.
Yani, iliﬂkiler ilerledikçe bunlar›n
önemi azal›yor. Fiziksel çekim zamanla etkisini yitirdi¤ine göre iliﬂkinin ilerleyen aﬂamalar›nda hangi
özellikler önem kazan›yor olabilir?
Psikologlar elbette bunu da araﬂt›rm›ﬂlar ve ortaya ilginç bulgular ç›km›ﬂ. Yak›n iliﬂkiler zaman içinde geliﬂtikçe, ortak baz› aﬂamalardan geçiyorlar. Ancak öncelikle baﬂka bir insanla tatminkar bir iliﬂki kurmak aç›s›ndan önemeli kabul edilen bir etkenden söz edelim: Kiﬂinin kendisine
duydu¤u sevgi. Araﬂt›rmac›lar, bir
iliﬂkide iki insan›n birbirlerine yak›nl›k duymalar›n›n ilk koﬂulunun, kiﬂinin kendi kendisini sevmesi oldu¤unu söylüyorlar. Bununla anlat›lmak
istenen benmerkezcilik de¤il elbette;
kiﬂinin kendi gereksinimlerinin fark›nda olmas› ve kendi kendisine sayg› duymas›. ‹nsanlar kendi de¤erleri
ve kimlikleri konusunda kendilerini
güvende hissettikleri ölçüde aﬂk iliﬂkilerinde mutlu oluyorlar.
‹liﬂkileri anlaman›n yollar›ndan
bir baﬂka yolu, geçirilen aﬂamalar›
anlamak oldu¤u için, psikologlar bu
aﬂamalar› ortaya ç›karmaya çal›ﬂm›ﬂlar. Psikologlar, uzun süreli beraberliklerin içeri¤ini, kendi kendini kabul
etme, eﬂlerin birbirlerini takdir etmeleri, ba¤l›l›k, iyi iletiﬂim, gerçekçi
beklentiler, ortak ilgi alanlar› ve çat›ﬂmalarla verimli bir biçimde yüzleﬂebilmek olarak özetliyorlar. Bu özelliklerin hiçbiri dura¤an de¤ildir; zamanla de¤iﬂir, evrimleﬂerek birbirlerini etkilerler. Belki de aﬂk, yakalamak
için peﬂinde koﬂulacak, pembe düﬂlerden oluﬂan bir ﬂey de¤il, kiﬂinin
kendisini ve karﬂ›s›ndakini tan›mas›yla, zamanla olgunlaﬂan bir yaﬂama
bak›ﬂ biçimidir.
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