
Mizah ve Genler

Yaflamdan keyif almak için mizah› m›

kullan›yorsunuz? Genlerinizi

kutlayabilirsiniz. Yok e¤er tercihiniz

alaysa, kabahat genlerde de¤il,

çevrenizde ve ona verdi¤iniz tepkide.

Bunlar, mizah stilleri üzerinde

yürütülen iki çal›flmadan ç›kan

sonuçlar. 

Kanada’daki Western

Ontario Üniversitesi’nden

psikolog Philip Vernon ve

ekip arkadafllar›,

‹ngiltere’de yaflayan ve

ayn› cinsiyetten 456 çift

yetiflkin ikize anket

uygulam›fllar. Deneklerden 300 çift ayn›

yumurta, 156’s› ise farkl› yumurta

ikizleri. Anket sorular›, iki pozitiv

mizah stiline yatk›nl›¤› ölçmek üzere

tasarlanm›fl: Bunlardan birisi “uyumcu”,

ötekiyse “kendini yüceltme” stili.

(Ör: “Yaflam›n saçmal›klar› beni

e¤lendirir” gibi.)  Ankette bir de negatif

mizah örnekleri var:

“Agresif” olanlar ve

“kendini afla¤›layan” türler. 

Anket sonuçlar› tercih

benzerliklerinin, ayn›

yumurta ikizlerinde,

ötekilere göre çok daha

yüksek oranda oldu¤unu ortaya

koymufl. Bu, genetik yak›nl›¤›n bir

sonucu olarak de¤erlendiriliyor. Buna

karfl›l›k negatif mizah seçeneklerinde

genetik bir etki gözlenmemifl. 

Ancak psikologlar, “kötü flakalara”

yatk›nl›k aç›s›ndan ‹ngilizler ile

Amerikal›lar aras›nda küçük de olsa bir

fark oldu¤unu belirlemifller.

‹ngiltere’deki anket negatif mizah için

de az biraz genetik kaynak ortaya

koyarken, ayn› ekibin Amerikal› ikizler

üzerinde yapt›¤› bir baflka çal›flmada

negatif mizah üzerinde herhangi bir

genetik etki saptanamam›fl. 

Vernon, sonuçlardaki fark›n,

‹ngiltere’de farkl› mizah türlerine karfl›

daha genifl bir hoflgörüyü yans›tt›¤›

görüflünde. Amerikal›larsa negatif

mizahtan hofllanmaya fazla yatk›n

de¤iller. 
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K›skançl›¤a Boy Ayar›

K›skanç sevgililer ayarl› topuklar

düfllüyor olabilirler. Çünkü bir

araflt›rmaya göre aflk›n›za kur yapan

“yeflil gözlü canavar”›n gücü, sizin

boyunuza ba¤l›. 

Groningen ve Valencia

Üniversiteleri’nden  araflt›rmac›lar,

Hollanda ve ‹spanya’da toplam 549

erkek ve kad›na ne kadar k›skanç

olduklar›n› ve rakiplerinde kendilerini

en çok neyin rahats›z etti¤ini

sormufllar. 

Erkekler en çok yak›fl›kl›, zengin ve

kuvvetli rakiplerden çekinirken,

rakiplerine duyduklar› k›skançl›¤›n

fliddetinin, uzun boylularda azald›¤›

belirlenmifl.  Kad›nlar›nsa en çok

rakiplerinin güzellik ve çekiciliklerini

k›skand›klar›, pek de flafl›rt›c› olmayan

bir sonuç. ‹lk bak›flta yad›rgan›r

görünen bulguysa, orta boylu

kad›nlarda k›skançl›k fliddetinin

azalmas›. 

Araflt›rmac›lar evrimsel aç›dan

bak›ld›¤›nda bu durumun fazla da

flafl›rt›c› olmad›¤› görüflündeler.

Nedeni, daha önceki bulgular›n uzun

boylu erkeklerin kad›nlarla iliflkilerinde

daha baflar›l› olmalar›na karfl›l›k,

kad›nlarda orta boylular›n en sa¤l›kl›,

en do¤urgan ve erkekler için en

popüler olmalar›. 

Ancak, baz› durumlarda uzun boylu

erkeklerin tersine orta boylu kad›nlar›n

k›skançl›¤› daha fliddetli olabiliyor.

Sosyal ve fiziksel olarak daha güçlü

kad›n rakipler sözkonusu oldu¤unda,

orta boylular, uzun ve k›sa boylulara

k›yasla daha k›skanç  oluyorlar.

Araflt›rmac›lara göre neden, uzun

boylu ve güçlü, ya da genifl bir sosyal

çevresi olan kad›nlar›n, fiziksel

kavgalar da dahil olmak üzere

herhangi bir çat›flmada orta boylular

için ciddi tehditler oluflturmalar›.

Çünkü uzun boylu kad›nlar, daha k›sa

olanlara k›yasla hem daha dominant,

hem de kavga yetenekleri daha

geliflkin.
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