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ÖZET

Güzellik algılamasının nörobiyolojisi ve evrimsel temelleri
İnsanda güzellik kavramı karşı cins tarafından fiziksel olarak çekici bulunma niteliği olarak tanımlanabilir. Kültüre
ve kişiye göre güzellik algılaması bir miktar değişken olsa da çoğu kültürde güzellik ölçütlerinin önemli bir
bölümünün ortak olduğu ortaya konulmaktadır. Evrimci psikologlara göre insanların karşı cinste güzel bulduğu
yüz ve bedenle ilişkili özellikler daha çok evrimin itici güçlerinden birisi olan cinsel seçilimin şekillendirdiği
adaptasyonları yansıtmaktadır. Bu adaptasyonlar potansiyel bir eşin eş olarak değerinin ve üreme başarısının
araştırılmasına yönelik olarak gelişmişlerdir. Güzel olmanın sosyal yaşamda kişiye sağladığı birçok faydalar
olduğu gibi, bu kişilere diğer insanlarca başka kişisel özellikler bakımından da olumlu atıflar yapıldığı bilinmektedir.
İnsanlarda karşı cinsin güzelliğinin değerlendirilmesinde bakılan kişinin yüz güzelliği, genç görünümü, beden
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şekli, davranışları, ses tonu ve süslenmesi gibi etkenler önemli bulunmaktadır.
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Beauty in human beings can be defined as physical attractiveness to the opposite sex. Although the
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perception of attractiveness varies between cultures and individuals to a certain extent, it is established
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that most of the criteria for attractiveness are common among many cultures. According to evolutionary
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ABSTRACT

The neurobiology and evolutionary foundations of the perception of beauty

psychologists, facial and body-related features that people find attractive reflect the adaptations
determined by sexual selection, which is one of the driving forces of evolution. These adaptations evolved
to explore the mate value and reproductive success of a potential partner. Being attractive provides many
social advantages to a person, and it is known that people make some positive attributions about other
characteristics of such a person as well. Among humans, features such as facial beauty, youth, body shape,
behaviors, voice tone, and ornamentation are important factors in the evaluation of attractiveness of the
opposite sex.
Keywords: Evolutionary psychology, mate selection, attractiveness, neurobiology

GİRİŞ

İ

nsanların neyi, neden güzel buldukları sorusu halen
doyurucu biçimde cevaplanamamıştır. Tarih boyunca güzelliğin nasıl tanımlanması gerektiği konusu
düşünürler arasında tartışma nedeni olmuş, sanat dallarındaki ideal güzellik kavramı yüzyıllar süresince
değişmiş ve gelişmiştir. Bu gözden geçirme yazısında
genel güzellik kavramından ziyade insanların kendi
türdeşlerindeki, özellikle karşı cinsteki güzellik, başka
bir deyişle cinsel çekicilik algılamaları ele alınacak, bu
algılamanın bileşenleri ile evrimsel ve nörobiyolojik
temelleri üzerinde durulacaktır.
İnsanda güzellik kavramı karşı cins tarafından
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çekici bulunma vasfı olarak tanımlanabilir, dolayısıyla
güzellik ve cinsel çekicilik kavramları birbirlerinin yerine kullanılabilir (1). Cinsel çekicilik algılanan bir yüzün
ve bedenin güzelliği ile algılayanın beyni arasındaki
etkileşimin ürünüdür (2). Ne var ki cinsel çekiciliğin de
nasıl tanımlanacağı ve hangi unsurlardan oluştuğu tartışma konusudur (3). Kültüre ve kişiye göre güzellik
algılaması bir miktar farklı olsa bile, değişik kültürlerdeki güzellik ölçütlerinin önemli bir bölümünün ortak
olduğu ortaya konulmaktadır (1,3).
Güzellik algılaması konusundaki önemli iddialardan birisi insanların çocukluklarından itibaren bulundukları kültürün ideal saydığı özellikleri içselleştirerek
güzellik standartlarını yavaş yavaş kazandıkları, bu
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nedenle güzellik değerlendirmesinin kültüre göre değişeceği şeklindedir (3). Oysaki 1970’li yıllardan itibaren
yapılan çalışmalar sonucunda, “güzelliğin bakan kişinin gözünde” olduğunu ileri süren bu “rölativistik”
görüş yerini güzellik algılamasının tüm kültürlerde
benzer olduğunu ileri süren “evrenselci” görüşe bırakmış görünmektedir (3,4). Bu görüşü savunan evrim
bilimcilere göre insanların yüz ve bedenin fiziksel özelliklerine ve bu özelliklerin ilettiği sosyal mesajlara ilgileri keyfî ya da kültüre bağlı değildir, daha çok evrimin
itici güçlerinden birisi olan cinsel seçilimin şekillendirdiği adaptasyonları yansıtmaktadır (3). Bu adaptasyonlar da potansiyel romantik bir eşte istenen kalitenin
araştırılmasına yönelik olarak gelişmişlerdir (5).
Karşı cinsteki güzellik konusuna özellikle erkeklerin daha çok önem atfettikleri bilinmekte ise de kadınların bile diğer kadınlarda kişilik özellikleri gibi soyut
özelliklerden çok güzelliğe dikkat ettikleri bildirilmektedir (5-7). Kadınların kendi aralarında konuştukları
konuların başında “dış görünüş”ün geldiği, ayrıca
kadınların kendi çekicilikleri ile ilgili olarak erkeklerin
görüşünden çok kadınların görüşünü merak ettikleri
ortaya konulmaktadır (8,9). Bu bulgular kadınlar için
güzel görünmekteki esas itkinin erkeği cezbetmekten
daha çok rakip hemcinslerini alt etmek olduğu düşüncesini doğurmaktadır.
İnsanların kendi çekicilik düzeylerini değerlendirirken bir miktar kendilerini kayırdıkları, çoğu kez kendilerini başkalarının değerlendirmelerine göre daha çekici buldukları bildirilmektedir (10,11). Çalışmalar insanların kendilerini olduklarından yaklaşık %10 kadar
daha güzel bulduklarını ortaya koymaktadır (10).
Güzel Olmanın Sosyal Yaşamda Sağladığı
Avantajlar
Fiziksel çekiciliğin sosyal yaşamda kişiye birçok
faydalar sağladığı çalışmalar tarafından ortaya konulmaktadır (12). Güzel bulunan kişilerin birçok sosyal
alanda eşdeğerlerine göre avantajlı konumlar elde
etmelerinin yanı sıra, Eski Yunan’dan beri var olan
“güzel olan iyidir” kalıp yargısının da birçok toplumda
halen sürdüğü, yani güzel olan kişilere diğer insanlarca
başka kişisel özellikler bakımından da olumlu atıflar

yapıldığı bilinmektedir (12). Örneğin güzel olmak ve
güzel bulunmak her insanın özgüveninin gelişmesinde
ve sosyal yaşamının şekillenmesinde son derece önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır (13). Güzel
olan kişilerin arkadaş olarak daha çok istenen ve sosyal
ilişkilerinde daha başarılı kişiler oldukları bildirilmekte,
güzelliğin sosyal yetenekler üzerindeki bu olumlu etkisinin özellikle kadın cinsiyette daha belirgin olduğu
öne sürülmektedir (14). Güzel kişilerin cinsel ve yaşam
boyu eş olarak daha çok tercih edildikleri, daha çekici
kişilerle evli olanların hayatlarından daha çok memnun
oldukları da bildirilen diğer bulgulardır (15,16).
Güzel insanların yaşamları boyunca diğer insanlardan daha iyi muamele gördükleri, meslekî terfilerinde
avantajlı oldukları, hayalî ya da gerçek iş başvurusu
görüşmelerinde başarılı olma ihtimallerinin yüksek olduğu, hatta güzel olanların mahkeme sonucunda cezalandırmalarda bile avantajlı oldukları gibi bulgular güzelliğin yaşamda sağladığı avantajlar konusunda hayli bilgi
vericidir (17-22). Güzel çocukların anne ve babalarından
bile daha çok bakım aldıkları, güzel olmayan çocukların
resimlerinin erişkinler üzerinde olumsuz duygular ve bu
duygulara ait fizyolojik değişiklikler oluşturduğu bulguları güzel olmanın avantajlarının doğumdan itibaren başladığını düşündürmektedir (23,24).
Çekici kişilerin diğer insanlar tarafından güzellik
dışındaki diğer kişisel özellikler itibariyle de olumlu
olarak algılandıkları bir diğer gerçekliktir (Hale etkisi).
Örneğin, daha çekici yüzlere sahip olan insanlar
diğerleri tarafından daha mutlu olarak algılanmaktadırlar (25). Benzer biçimde, çalışmalar ve meta analizler insanlarda güzel olanın aynı zamanda ahlâklı
olduğu gibi genel bir yargının olduğunu ortaya koymaktadır (26). Deneklere fotoğraflar gösterilerek
resimdekilerin kişilikleri hakkında sorular sorulduğunda, güzel olanların “daha fedakâr, yardımsever,
zeki, arkadaş canlısı” olduklarının tahmin edildiği
görülmekte ve bu kalıp yargıların 7-9 yaşındaki
çocuklarda bile var olduğu gözlenmektedir (27).
Güzellik Algılamasının Evrimsel Temeli
İnsan davranışlarına evrimsel bir perspektiften
bakan araştırmacılar için, insanda çekicilik bireyin eş
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olarak değeri (mate value) ve üreme başarısı (reproductive success) ile doğrudan ilişkili olduğu için incelenmesi gereken bir kavramdır (28,29). Bu nedenle “çekicilik” araştırmaları bir yandan insanda hangi fiziksel
özelliklerin çekici olarak algılandığını araştırırken, bir
yandan da çekici bulunan özelliklerin evrimsel adaptif
değerini sorgulamaktadır.
Eşin “güzel” bulunan unsurlara göre seçilmesi
Darwin’den beri bilinen “cinsel seçilim”in temel mekanizmalarından birini oluşturur. Cinsel seçilimde seçilen bireyin (genellikle erkek) seçici eşin (genellikle dişi)
gözüne girmesi ve seçilmede avantaj sağlaması iki
şekilde mümkündür (30):
1. Kendi hemcinsiyle savaşta kazanma ihtimalini
artıracak boynuz, dişler vs. gibi silahlar geliştirmek,
2. Yüksek gen kalitesini ortaya koyan çeşitli ekler
(tavus kuşunun kuyruğu, aslanın yelesi), güzel renkler
ya da kuşlardaki gibi çekici şarkılarla donanmak.
İşte güzellik ve güzellik algılaması cinsel seçilimin
bu ikinci mekanizmasının eseri olarak gelişmiş olsa
gerektir. Çünkü bir türün bireyleri çekiciliklerini oluşturan özellikler ile karşı cinse üç tür mesaj vermektedirler (31):
1. sağlıklıyım, yani “genlerim iyidir”,
2. bende östrojen (ya da testosteron) fazladır, yani
üreme potansiyelim fazladır,
3. benden iyi anne baba olur.
Dolayısıyla bir bireyin üzerinde taşıdığı ve kendisinin gen kalitesi, üreme gücü, eş olma kapasitesi ve sosyal değerini gösteren bu türden bilgileri doğru değerlendirebilen karşı cinsten bireyler büyük bir evrimsel
avantaja sahip olacaklar ve arkalarında daha çok gen
bırakabileceklerdir (3). Bu sebeple bireyin eş olarak
kalitesini ortaya koyan işaretler karşı cins tarafından
olumlu (dolayısıyla çekici) olarak algılanır (13). Yüksek
kaliteli bireyler partnerlerinin de üreme ve hayatta kalma başarısını artıracaklar, dolayısıyla daha çok tercih
edileceklerdir. Bu mekanizmanın sonucu olarak,
evrimsel süreçte her iki cinsiyetten bireyler “yüksek eş
kalitesi”ni gösteren işaretlere hassas olarak donatılmışlardır (13). Özet olarak şu anki insan güzellik standartları bizim evrimsel geçmişimizin ürünüdür ve insanlar

370

bilinçsiz olarak üreme güçlerini maksimum hale getirecek biçimde eş seçmektedirler.
İnsanlarda “Güzel” Bulunan Özellikler
İnsanlarda birisini çekici bulup bulmamada hangi
özelliklerin diğerlerinden daha önemli olduğu konusu
son yıllarda giderek artan bir hızla araştırılmaktadır. Karşı
cinsten birisini çekici bulmada hem bakılan kişinin bazı
fiziksel ve davranışsal özellikleri (yüzün güzelliği, genç
görünümü, bedenin şekli ve kilosu, ses tonu, süslenme
ve kıyafet, davranışlar gibi), hem de bakan kişinin bazı
özellikleri (kültürü, yargıları, kişilik özellikleri, kadınsa
menstruel döngünün hangi döneminde bulunduğu gibi)
önemli görünmektedir. Bu yazıda yer sınırlılığı nedeniyle sadece güzellik algılamasında önemli bulunan, bakılan
kişiye ait özellikler gözden geçirilecektir.
Yüz Güzelliği
İnsanlarda yüzün algılanması diğer nesnelerin algılanmasından çok daha hızlıdır (32). Yüzdeki özelliklerin değerlendirilmesi bize, kişinin cinsiyeti, yaşı, ırkı
gibi bilgilerin yanı sıra, sosyal yaşam için çok önemli
olan duygular, güvenilir olup olmama, çekicilik ve
niyet gibi daha ince bilgileri de sağlamaktadır (33).
İnsan ve maymunlarda yüz işleme bölgesi esas olarak
oksipitotemporal kortekste yerleşik olan lateral fusiform girustur (fusiform yüz alanı) (34,35). Bu fusiform
yüz alanının orbitofrontal korteks (OFK) ile etkin bağlantısı vardır ve OFK de yüzün işlenmesinde önemli
bir görev yapar (36).
İnsan zihninde bir yüzün güzel olup olmadığının
algılanması ve işlenmesi süreci de son derece hızlıdır. Bir
yüzün çekici olup olmadığının anlaşılması için 100 msn
bakılmasının yeterli olduğu bildirilmektedir (37). Bu da
yüzün çekiciliğinin algılanmasının güçlü biyolojik temelleri olduğunu bize göstermektedir. Bu bilişsel işlevi yerine getiren güzellik algılayıcılarının her insanda doğuştan
mevcut olduğu düşünülmektedir. Çalışmalarda üç aylık
bebeklerin bile erişkinlerin çekici buldukları yüzlerine
daha çok baktıkları bulunmuştur (38,39).
Yüzün çekici olarak algılanıp algılanmaması insanların eş seçimi davranışı için çok önemlidir ve insan
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beyninin binlerce yıllık doğal seçiliminin sonucunda
şekillenmiş olan nöral yolaklarca belirlenir. Çünkü
güzel yüz o kişinin sağlıklı olduğu, yüksek oranda ve
doğru gonadal steroidlere sahip olduğu, parazitlere
dayanıklı olduğu şeklinde ve özellikle kadınlarda
doğurganlık konularında karşıdaki kişiye çok değerli
bilgiler vermektedir (40,41).
Bunun dışında, yüz güzelliğinin aslında tüm bedenin daha sağlıklı/çekici olduğunu gösteren bir gösterge
olduğu ileri sürülmektedir. Erkek deneklere kadın
fotoğrafları kırpılarak sadece yüzleri ya da sadece
mayolu bedenleri gösterilip “hangisi daha çekici” diye
sorulduğunda, erkeklerin her ikisinde de normalde
tüm beden gösterildiğindeki çekicilik puanlarıyla benzer puanlama yaptıkları görülmüştür (42). Yani çekiciliği oluşturan bedenin farklı parçalarının her birinin
taşıdığı mesajlar birbiriyle önemli derecede örtüşüyor
ve kendi başlarına genel çekicilik ve sağlıklı oluş hakkında ipuçları taşıyor gibi görünmektedir.
İnsanlarda yüzdeki çekiciliğin sağlıklı oluşla ilişkili
olduğunu destekleyen bir çalışmada, el sıkma güçleri
ölçümüne göre “güçlü” olarak değerlendirilen erkeklerin yüz fotoğraflarının kadınlarca daha güzel ve
çekici olarak algılandıkları bulunmuştur (43). Buradan
hareketle erkekte çekici yüzün hem daha güçlü ve
sağlıklı oluş, hem de testosteron düzeyi hakkında bilgi taşıdığı ileri sürülmüştür. Yine, çekici yüze sahip
bireylerin daha uzun yaşadıkları ve daha çok çocuklarının olduğu bulguları yüz güzelliği ile sağlıklılık ve
üretkenlik arasındaki olumlu ilişkiyi destekler (44,45).
İlaveten, güzel yüzlü olanların stresli koşullardaki
kortizol düzeylerinin daha düşük bulunması, güzel
yüze sahip kadınların östrojen düzeylerinin yüksek
olması (dolayısıyla daha çok hamile kalma potansiyeline sahip olmaları) bulguları da bu düşünceyi desteklemektedir (46,47).
Yüz Güzelliğinin Değerlendirilmesinde Şu
Etkenlerin Önemli Olduğu Bildirilmektedir:
1. Yüz Güzelliği: Simetri
Birçok hayvan türü ve insanda simetrik olan daha
güzel olarak algılanır. Hayvanların beyinleri simetriyi

hemen algılayabilecek biçimde programlanmıştır (48).
Hayvanlar dünyasında simetri ile gen kalitesi ilişkili
bulunmakta; asimetrinin gen kalitesizliğine yol açan iç
üreme (inbreeding), mutasyon varlığı ya da homozigot olma gibi etkenleri yansıttığı, ya da yaşamın ilk
ayları ya da yıllarındaki gelişimin sağlıklı olmayışı,
yetersiz beslenme veya parazitik enfeksiyon gibi
olumsuz çevresel etkenlerle ilişkili olduğu, dolayısıyla
karşısındakini potansiyel eş olarak tartan bireye çok
değerli bilgiler verdiği öne sürülmektedir (3,12).
Buradan hareketle, evrimci bakış açısıyla insanlarda
yüzdeki asimetrinin de benzer şeylere işaret ettiği ve
insanların bu nedenle farkında olmadan simetrik olan
yüzleri tercih ettiği ileri sürülebilir.
Yapılan çalışmalar öngörüldüğü gibi insanların da
simetrik yüzleri daha güzel olarak algıladıklarını göstermektedir (11,49,50). Bilgisayarlarda üzerinde oynanarak simetri düzeyleri değiştirilen yüzlerle yapılan
birçok çalışmada yüzdeki simetrinin çekiciliği artırdığı
gösterilmiştir (51).
İnsanlarda yapılan çalışmalarda yüzün simetrik
olmasının sağlıklı oluşla bir şekilde ilişkilendirildiği
ortaya konulmaktadır. Örneğin, insanların yüzleri
simetrik olanları daha sağlıklı olarak algılamaları,
gerçek tıbbi kayıtların incelendiği çalışmalarda erkek
ve kadınlarda yüz simetrisi ile sağlıklı oluş arasında
olumlu ilişki tespit edilmesi gibi bulgular yüzdeki
simetrinin sağlıklı olma ile gerçekten ilişkili olabileceğini, ya da en azından öyle algılandığını bize göstermektedir (52-54). Benzer biçimde, insanlarda
yüzün simetrisi ile zekâ derecesinin doğru orantılı
olduğu, simetrisi kontrol edildiğinde dahi yüzün
çekiciliği ile insanların sosyoekonomik durumları
arasında doğru ilişki bulunduğu gibi bulgular simetrinin kişinin genel olarak sağlıklı ve “iyi genlere
sahip” olduğunun göstergelerinden birisi olduğunu
düşündürtmektedir (55,56).
2. Yüz Güzelliği: Ortalama Olma
İnsan yüzlerinde (ve genel olarak şekil ve cisimlerde) ortalamaya yakın oluş ile güzel algılanma arasında
bir ilişki olduğu bilinir. Erkek ve kadınlar bir yere kadar
insan yüzünde ortalama olanı daha çekici bulma
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eğilimindedir, ancak özellikle bazı kişilik yapıları ve
bazı dönemler için her iki cinsiyette de ortalamadan
ziyade erkeksi ya da kadınsı özelliklerin belirginleşmesi daha çekici bulunmaktadır (3).
İnsanların ortalama yüzleri daha çekici bulmaları
şu şekilde açıklanmaktadır: İnsan zihni doğumdan
itibaren gördüğü/maruz kaldığı yüzlerle “yüz için bir
ortalama” (prototip) oluşturur. Aslında vizüel sistemimiz her türlü uyaran için bir iç prototip oluşturmaktadır, bu prototip o zamana kadar görülmüş
olan uyaranların bir ortalamasıdır. Dolayısıyla zihnimiz yeni bir uyaranla karşılaştığında bu prototiple
karşılaştırır ve prototipe benzeyiş aşinalık (familiarity) algısı oluşturur. İşte ortalama yüzlerin bize
daha çekici gelmesinin nedeni de onları daha tanıdık
bulmamızdır (57).
Bu görüşü destekler biçimde, birçok yüz fotoğrafının, bazıları iki kez olmak üzere gösterildiği çalışmalarda, her iki cinsiyetin de önceden gördükleri yüzleri
daha çekici algıladıkları gösterilmiştir (58). Ancak bu
etki (aşina olanın daha çekici olması) kadınlarda daha
belirgin, erkeklerde daha az bulunmuştur. Benzer
biçimde kadınların kendi partnerlerine benzeyen yüzleri daha çekici buldukları, bu etkinin erkeklerde olmadığı da tespit edilmiştir (58). Özetle, aşina olanın daha
çekici bulunması olgusu kadınlarda daha belirgin gibi
görünmekte, erkekler ise genelde yeni ilişkilere daha
fazla eğilim gösterdikleri için yeni olanı da çekici bulmaktadırlar. Bu bulgu, daha önce birçok çalışmada
gösterilmiş olan erkeklerin çok sayıda ve kısa süreli
ilişki tercihi eğilimlerini doğrulayan bir bulgu olarak
yorumlanabilir (59,60).
Yüzde ortalama özelliklerin daha çekici bulunması
olgusu farklı kültürlerde yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir (11,54,61). Bunun dışında erişkinlere benzer şekilde 5 ve 9 yaşındaki çocukların da ortalama
yüzleri diğerlerinden daha çekici buldukları gösterilmiştir (62).
3. Yüz Güzelliği: Maskülen - Feminen Özellikler
İnsan olmayan türlerde cinsiyete özel abartılmış
vasıflar (ör: geyiklerdeki büyük boynuzlar, tavus
kuşundaki kuyruk vs.) karşı cinsi cezbetme ve
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hemcinsinden rakiplerinin gözünü korkutma işlevlerine sahiptir (63,64). Bu bilgiden yola çıkılarak insanlarda da cinsiyete özel morfolojik özelliklerin (beden ve
yüz özelliklerinin dimorfizminin) çekicilik algılamasını
nasıl etkilediği konusu giderek artan biçimde araştırmaların konusu olmaktadır.
Erkek yüzünde maskülen olarak algılanan özellikler
geniş çene, kalın kaşlar, kadından daha geniş burun,
birbirine yakın ve derin gözler ve başa yakın kulaklar
olarak bildirilmektedir. Kadın yüzündeki feminen özellikler ise ince çene, dolgun dudaklar, ince kaşlar, büyük
gözler, küçük burun ve ağız-çene ucu mesafesinin az
olması şeklinde sıralanabilir.
Çalışmaların birçoğunda, erkeklerin kadın yüzünde
kadınsı özellikleri, kadınların da erkek yüzünde erkeksi
özellikleri daha çekici buldukları, ancak bunun bir sınırının olduğu gösterilmektedir (65,66). Aksine çekicilik
ile yüzdeki erkeksilik ya da kadınsılık arasında bir ilişki
bulmayan çalışmalar da mevcuttur (67).
İnsanlarda yüzün kadınsı ya da erkeksi olmasının
ilişkilendirildiği başlıca biyolojik etkenler: Sağlıklı genler, intrauterin dönemde hormonların etkisi, pubertede
yükselen hormonların etkisi ve erişkin yaşamda dolaşan hormonların düzeyi olarak sıralanabilir (3).
3.1. Genlerin Etkisi
Evrimsel bakış açısından, sekonder seks özelliklerinin uçlarda (yani kadınlarda daha kadınsı, erkeklerde
daha erkeksi) olmasının o bireyin daha iyi genlere
sahip olduğuna işaret etmesi nedeniyle tercih edildiği
ileri sürülmektedir (3). Hayvanlarda cinsiyete özgü
özelliklerin çok abartılması kaynakların kullanılmasına
neden olan, yani bireye yük getiren bir şey olduğu
için, bu yüke rağmen bireyin bunlara gücünün yetmiş
olması o bireyin daha sağlıklı olduğu hakkında bilgi
sunar. İnsanlarda ise erkek ve kadında farklılaşan özelliklerin gen kalitesini gösterdiğine dair bazı bulgular
varsa da ilişki çok açık ve kesin değildir (3).
Erkeklerde erkeksi özelliklerle gen kalitesi arasındaki olumlu ilişkiye dair bir destek, erkeksi özelliklerle
bağışıklık sisteminin gücü arasında ilişki olduğunu ileri süren çalışmalardan gelmiştir (18). Bu konudaki
“immünokompetens hipotezi” şunu ileri sürer:
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Bilindiği gibi testosteron immüniteyi baskılayan bir
steroiddir (68). Dolayısıyla ancak immünitesi çok güçlü erkekler yüksek testosteron düzeylerine rağmen
sağlıklı kalabilirler. Yüzlerinde erkeksi özelliklere
sahip olan erkekler yüksek testosteron düzeylerine
rağmen sağlıklı kalabildiklerine göre, gerçekten de
bağışıklık sistemleri çok güçlü adamlar olmalıdırlar
(69). Bu nedenle, abartılı cinsiyete özgü özelliklerin
gerçekten de kalıtsal immünitenin, dolayısıyla “iyi
genler”in dürüst göstergeleri olduğu ileri sürülmektedir. Gene de bu konunun halen hipotez düzeyinde
olduğunu ve bunu doğrulayan bulguların az olduğunu belirtmek gerekir (69).
3.2. İntrauterin Hormonların Etkisi
Yüzün erkeksi ya da kadınsı özelliklerinin gelişmesinde fetusun prenatal olarak maruz kaldığı testosteron
düzeyinin önemli olduğu ileri sürülmektedir. Yani prenatal testosteron bedenin ve beynin erkek olarak gelişmesinin yanı sıra yüzün erkeksi ya da kadınsı gelişiminde de organizasyonel bir etkiye sahip olabilir. Bu
görüşü destekleyen bir bulgu kadın ve erkeklerin el
ikinci parmaklarının dördüncü parmaklarına oranını
(2D:4D) araştıran çalışmalardan gelmiştir. Bu çalışmaların çoğunluğuna göre erkeklerde 2D:4D oranı kadınlarınkinden düşüktür. Prenatal testosteron düzeyi arttıkça bu oran düşmektedir (70). 2D:4D oranı azaldıkça
(yani prenatal testosterona maruz kalma durumu arttıkça) erkeklerin cazibelerinin, fiziksel/atletik kapasitelerinin, eş ve çocuk sayılarının arttığını öne süren çalışmalar vardır (71,72). Ancak, yeni yapılan bir metaanalizin bu iddiayı doğrulamadığını, 2D:4D oranları ile
erkek çekiciliği arasında bir ilişki bulmadığını da eklememiz gerekir (73).

artışı adolesansta cereyan eden olaylardır (74). Kadın
yüzünde erkeğe çekici gelen nitelikler de özellikle
puberte döneminde yükselen östrojene ve düşük androjene maruz kalındığına işaret eden özelliklerdir.
Kadınlarda pubertede yükselen östrojenler testosteron
etkilerini inhibe ederek geniş gözler ve kalın dudaklar
gibi kadınsı özellikleri oluşturur (2,75).
3.4. Dolaşan Hormonların Etkisi
Erişkinlikte erkeklerde dolaşan testosteron ile yüz
maskülinitesi arasında ve kadınlarda yüksek östrojen
düzeyi ile yüzdeki kadınsı özellikler arasında olumlu
ilişki olduğunu bildiren çalışmalar vardır (47,76,77).
Örneğin, kadın yüzünün çekiciliğinin kanda dolaşan
östrojen düzeyleri ile doğru orantılı olduğu bildirilmektedir (47). Bu nedenle ovulasyon dönemindeki
kadınların yüzleri daha feminen ve daha çekici bulunmaktadır.
İnsanda yüzdeki cinsiyete bağlı dimorfik özelliklerin bir kısmı hormonların kontrolündeki işaretler
olduğu için, kişinin üreme kalitesi ve aynı cinsiyetten
rakiplerle yarışabilme yeteneğinin doğrudan göstergesi olabilir (78). Hayvanlarda erkeksi özelliklerin
üreme gücünü ve başarısını artırdığı birçok kez gösterilmişse de insanlarda bu konu hâlihazırda tartışmalıdır (79-81). İnsanlarda yüzdeki erkeksi özellikler ve
çekicilik ile sperm kalitesi arasında olumlu ilişki olduğunu bulan ya da bulmayan çalışmalar vardır (82-84).
Erkekte yüzün çekiciliği ve maskülinitesi ile elle sıkma gücü ile ölçülen fiziksel güç arasında olumlu bir
ilişki bulunduğu bildirilmiştir (43). Yüksek testosteron düzeylerine sahip erkeklerin yaşam boyunca
daha fazla sayıda cinsel partnere sahip oldukları ve
daha çok çocuk sahibi oldukları bulguları dolaylı olarak bu düşünceyi destekler (85,86).

3.3. Pubertede Yükselen Hormonların Etkisi
3.5. Erkeklerce Kadınsı Yüzlerin Tercihi
Kadın ve erkek yüzündeki cinsiyete göre farklı özelliklerin birçoğu puberte sırasındaki sekonder cinsiyet
karakterlerinin maskülinizasyonu ya da feminizasyonuna bağlı olarak oluşur. Pubertede yükselen testosteron ve östrojen gibi hormonlar bu farklılığı sağlar.
Erkekte hem yüzün erkeksileşmesi, hem de testosteron

Gerek gerçek kadın yüzleri kullanılarak, gerekse
bilgisayarda yüzlerdeki kadınsı özelliklerin değiştirilmesiyle yapılan tüm çalışmalarda, feminen kadın
yüzünün erkeklerce daha çekici bulunduğu gösterilmiştir (87-89).
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Kadında yüzdeki feminen özelliklerin aynı zamanda genç olmanın işaretleri olduğu, dolayısıyla erkeklerin femininite tercihinin kısmen kadının genç oluşunun tercih edilmesinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir (88). Gerçekten de kadın yüzünde erkeklere çekici
gelen ve feminen bulunan özelliklerden birçoğu bebeklerinkine benzeyen özelliklerdir (küçük çene, küçük
burun, büyük göz, parlak ve düzgün cilt vs.).
Kadınların yaptığı ve evrensel bir olgu olan makyaj da
bu özellikleri belirginleştirmek amacıyla kullanılır (gözlerin daha büyük ve derin gösterilmesi, cildin düzgünleştirilip, lezyonların kapatılması, dudakların kalınlaştırılması gibi) (90).
Erkeklerin en çok otuzlu yaşlardayken feminen
yüzleri daha çekici buldukları, yaşları arttıkça feminen
yüzleri çekici bulma oranlarının azaldığı da bir başka
bulgudur (91). Buradan, erkeklerde feminen yüz tercihinin testosteronla ilişkili olabileceği, yaşla birlikte
femininite tercihinin azalmasının kanda seviyesi azalan testosteronun bir yansıması olabileceği düşünülmüştür. Bunun aslında evrimsel adaptif bir yararı da
olabilir: Yaşlandıkça femininite tercihi azalması, erkeği
üreme gücü yüksek (fertil) dişiler uğruna kendinden
genç ve güçlü erkeklerle savaşmak zorunda olma gibi
riskli bir davranıştan korumuş olur (91).
3.6. Kadınlarca Erkeksi Yüzlerin Tercihi
Erkeksi yüzün kadınlara çekici gelmesi konusu ise
bir hayli tartışmalıdır (3). Erkek yüzündeki erkeksilik
arttıkça kadınların beğenisinin arttığını bildiren çalışmalar olduğu gibi erkekte abartılı erkeksi yüzün kadınlar tarafından çekici bulunmadığını, daha çok dominansın göstergesi olarak algılandığı belirten çalışmalar
da vardır (50,65,92). Geniş çene gibi bazı erkeksi özelliklerin kadınlarca çekici bulunduğu daha tutarlı bir
bulgu olsa da (93,94), tüm erkeksi özellikler için bu
geçerli değildir (13). Erkeklerde yüz ve sesteki erkeksi
özelliklerin artışı tutarlı biçimde dominansın göstergesi
olarak algılanırken, her zaman çekiciliği artıran özellikler olarak değerlendirilmedikleri görülmektedir (95).
Tersine, erkeklerde dominansın düşük olduğunu gösteren işaretlerin çekiciliği artırdığını bulan çalışmalar
da vardır (96,97).
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Çalışmalar tümüyle değerlendirildiğinde, erkeklerde dominansı gösteren erkeksi işaretlerin artışının bir
yere kadar çekiciliği artırdığı, bir dereceden sonra azalttığı söylenebilir. Bu konudaki bir başka bulgu da
kadınların ovulasyona yakın dönemlerde ve kısa süreli
bir ilişki arıyorlarsa erkeksi yüzleri çekici buldukları,
menstruel siklusun büyük kısmında ve özellikle uzun
süreli ilişki arayışında iseler düşük dominansa sahip
yüzü olan erkekleri tercih ettikleridir (98,99). Nitekim
kadınların erkek yüzünde erkeksi özellikleri tercih
etme düzeyi kan östrojen düzeyleri ile ilişkili bulunmaktadır (99). Ayrıca bekâr olanlara kıyasla evli kadınların (özellikle ovulasyon dönemlerinde iken) aşırı
erkeksi yüzlü erkekleri çekici buldukları ve her iki cinsiyet için karşı cinste abartılı erkeksi ve kadınsı özellikleri tercih etme oranının cinsel istek şiddeti ile doğru
orantılı olduğu bildirilmektedir (65,89,100).
Kadınların erkek yüzünde erkeksi özellikleri tercihi
oksitosin düzeyi ile de ilişkili bulunmaktadır. Kadınlara
burundan oksitosin verildiğinde tercihlerinin erkeksi
yüze doğru kaydığı bildirilmiştir (101). Bunun nedeni
olarak, oksitosinin “sosyalliği ve eş ilişkisini destekleyen” bir hormon olarak, normalde maskülen yüzlerin
çağrıştırdığı olumsuz kişilik özelliklerini örten (görünmez kılan) bir işlev görmesi öne sürülmüştür.
Kadınların özellikle uzun süreli eş arayışında
olduklarında erkek yüzünde erkeksi özellikleri tercih
etmelerindeki azalma olgusu tutarlı bir bulgudur.
Bunun nedeninin özellikle uzun süreli ilişkide (yani
ebeveynlikte) aşırı erkekliğin dezavantajlarının olması
olduğu ileri sürülmektedir. Aşırı erkeksi özellikler saldırganlık, kontrol edicilik, zorlayıcılık gibi bazı olumsuz özelliklerle ilişkilendirilmektedir. Erkek yüzündeki
artmış erkeksi özelliklerin kadınlarca daha dominant,
daha soğuk, daha az duygusal, daha az dürüst, daha
az işbirlikçi ve daha kötü ebeveyn olarak algılandığı
gösterilmiştir (88). Erkeğin erkeksiliği arttıkça ebeveynlik kalitesinin gerçekten azaldığını gösteren birçok bulgu vardır. Örneğin, daha erkeksi özelliklere
sahip erkeklerin eşlerine ve ailelerine daha az sadık
oldukları, çocuklarıyla daha az ilgilendikleri bildirilmektedir (18). Yine testosteron düzeyi yüksek olan
erkeklerin evli olma ihtimallerinin daha az, boşanma
oranlarının daha yüksek olması, evli iseler eşleriyle
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vakit geçirme oranlarının daha düşük olması, çocuklarına daha az zaman ayırmaları gibi bulgular da bu
düşünceyi desteklemektedir (102-104).
Sonuç olarak kadın için erkeğin “çok erkek” olmasının avantajlarının (iyi gen) ve dezavantajlarının (kötü
ebeveynlik) olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bazı
yazarlar bu çatışmanın (erkeksi ama dominant mı,
kadınsı ama yumuşak ve iyi bir eş ve ebeveyn mi),
kadınların eş seçiminde bu iki özelliğin kombinasyonuna sahip olan, dolayısıyla “çoklu güdüler”i yansıtan
yüzleri tercih etmeleri ile çözüldüğünü ileri sürmektedirler (98). Bir başka deyişle kadınların yüz tercihi iyi
genler ile işbirliği yapan eş istekleri arasında kurdukları dengeye bağlıdır. Bu nedenle maskülen erkek yüzleri belli koşullarda ve kadının belli dönemlerinde çekici
bulunacaktır. Bu denge stratejisinin evrimsel açıklaması da şu şekilde yapılmaktadır: Kadın için evrimsel
açıdan uygun olan tutum, uzun dönemli eş seçiminde
“iyi baba” olma potansiyeli yüksek olanı seçmek, ama
fertil dönemde eşinden daha iyi genlere sahip (daha
erkeksi) bir erkeğe rastlarsa da kaçamak yapmak olacaktır (105).
4. Yüz Güzelliği: Cilt
İnsan yüzünün cilt rengi dağılımı ve homojenitesi
yüzün çekicilik algılamasını etkilediği gibi, kişinin yaşı
ve sağlıklı oluşu hakkında da bize bilgi veren özelliklerdir (106-108). Cildin düzgün olması ve cilt renginin
homojen olması özellikle kadının güzelliğini artırmaktadır. Kadında lezyonsuz, aknesiz, tümörsüz ve kılsız,
özetle düzgün bir cildin olması evrensel olarak erkeklerce istenen bir özelliktir (106).
Cildin düzgün olmasının çekiciliği artırmasının en
önemli nedenlerinden biri kişiye “genç” bir görünüm
kazandırmasıdır (109). Yüz cilt renginde homojenliğin
azalması her iki cinsiyette de bireyin daha yaşlı, daha
sağlıksız ve daha az çekici olarak değerlendirilmesine
yol açar (110). Zaten kadında kozmetik kullanımının
önemli bir nedeni cilde lekesiz, kusursuz, genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaktır (90).
Kadında cildin düzgün oluşu gençlik dışında, sağlıklı ve üretken oluşun da mesajlarını taşıyor olabilir.
Örneğin, akne ve hirsutizm gibi cildin homojenliğini

bozan hastalıklar hormonal anormalliklere işaret edebilir (109,111). Kadında düzgün cilt tonu fertilite
gücü hakkında da fikir verebilir, çünkü düzgün cilt
düşük androjen ve yüksek östrojenle ilişkili bulunmaktadır (112). Cildin düzgün görünüşünün ilettiği
bir başka mesaj da kişinin immün sisteminin iyi olduğu olabilir, çünkü immün sistemi zayıf olanların cildinin mikro ve makroparazitlerce işgal edilmesi ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir (112).
Ciltle ilgili çekiciliği artıran ve sağlıklı görünümle
ilişkilendirilen bir diğer etken yanağın hafifçe kırmızı
olmasıdır. Her iki cinsiyet için yüz cildinin kırmızılığı
yeterli oksijenizasyona, dolayısı ile sağlıklılığa işaret
eder (108,113). Bunun dışında kadında yüksek düzeydeki gonadal hormonların da cilt vaskülaritesini, dolayısıyla cildin kırmızılığını artırdığı bilinmektedir (114).
Hafif dozda alınan alkolün insanı güzelleştirmesini de
buna bağlayanlar vardır. Çalışmalarda düşük dozda
(250 cc şarap gibi) alkol almış olan kişilerin yüzlerinin
karşı cinsten bireylerce daha çekici olarak değerlendirildiği gösterilmiştir (115).
Yüz cildindeki kontrast renklerin de kadınların
çekiciliğini artırdığı bilinmektedir. Ciltteki kontrast
renkler normalde kadınlarda erkeklerdekinden fazladır, bu nedenle erkeklerce çekici bulunur. Yüzde
kontrastın fazla oluşu (cilt rengi ile dudaklar, gözler
gibi organlar arasındaki renk farkının fazla olması)
kadın yüzünün çekiciliğini artırırken, erkek yüzünün
çekiciliğini azaltmaktadır (116). Çünkü kadınlarda
cilt rengi erkeklerinkinden ortalama olarak daha açıktır ve böyle olması tercih edilir (109). Birçok kültürde
erkeklerin kadınlarda ortalamadan daha açık renkli
ciltleri tercih ettiği gösterilmiştir (117,118). Cilt rengini oluşturan en önemli iki madde melanin ve
hemoglobindir, ikisi de kadınlarda daha azdır. Özetle
kadında yüzün kontrastının fazla olması cinsel
dimorfizm gösteren bir özellik olduğu için (kadınsı
bir özellik olduğu için) erkeklerce çekici bulunmaktadır (109).
Kontrastın kadında çekiciliği artırması ile ilişkili bir
başka bulgu da hemen her kültürde kırmızı dudakların
kadının çekiciliğini artırmasıdır (119). Bunun muhtemel nedenleri olarak, kırmızı dudağın cinsel uyarılma
sırasındaki vazodilatasyonu taklit etmesi, oksijen oranı
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yüksek kana, dolayısıyla sağlıklılığa işaret etmesi ve
yüksek östrojenin göstergesi olarak algılanması belirtilmiştir (119).
5. Yüz Güzelliği: Genç Görünüm
Aslında her iki cinsiyette de genç görünen yüzler
yaşlı olanlara kıyasla daha çekici algılansa da erkekler için kadının genç görünümünün daha önemli
olduğu bilinmektedir (107,120,121). Birçok kültürde
erkekler genellikle kendilerinden daha genç kadınları,
kadınlar ise hafifçe yaşlı erkekleri eş olarak tercih
etmektedirler (120). Evrimsel açıdan bu beklenen bir
şeydir, çünkü genç olan daha güçlü ve sağlıklıdır,
ayrıca çocuk yapmak ve anne-babalık için daha uzun
vakti vardır. Kadınların çocuk yapmak için uygun
olan (fertil) dönemleri daha kısa olduğu için genç
yaşın avantajları onlar için daha belirgindir. Bir başka
deyişle, yaşlanmanın fertilite ve sağlığı azaltması
nedeniyle bireyin eş olarak değerini (mate value)
düşürmesi durumu kadınlarda erkeklerden daha
barizdir (122).
Erkeklerde ise yaşın ilerlemesi statü ve maddi
kaynakların artışı ile birlikte olduğu için yaşın çekiciliği azaltıcı etkisi kadınlardaki kadar belirgin değildir (121). Yani erkeklerde yüzün çekiciliğinin orta
yaştan sonra azalışı statü ve kaynakla ilişkili artışlar
tarafından kısmen telafi edilir. Çünkü kadınlar için
çocukların büyütülmesi ve iyi yetiştirilmesi açısından erkeğin zenginlik/statü değeri önemlidir.
Nitekim postmenopozal kadınların çekicilik değerlendirmeleri aynı yaştaki erkeklerinkinden daha
düşük bulunmaktadır (121).
6. Yüz Güzelliği: Gözler
Gözler kişinin niyetini en çok belli eden vücut kısmıdır. Genel olarak insanlar doğrudan kendilerine bakan
yüzleri daha “iyi niyetli” ve “daha çekici” olarak değerlendirmektedirler (123). Daha çok kadınlar için olmak
üzere derin ve büyük gözler çekiciliği artıran bir etken
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzün cinsel dimorfik
özellikleri içinde en önemli bölgenin göz çevresi olduğu
bildirilmektedir (124). Yapılan bir çalışma beş yaşından
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küçük çocukların dahi kendilerine yüz fotoğrafları gösterildiğinde büyük gözleri olan yüzlere daha uzun sürelerle baktıklarını ortaya koymuştur (125).
Ayrıca erkeklerin fotoğraflarda göz bebeği normalden büyük hale getirilmiş gözlere sahip kadınları (olayı
fark etmedikleri halde) daha çekici ve kadınsı buldukları gösterilmiştir (126). Bunun nedeninin kadınlarda
büyük göz bebeklerinin cinsel uyarılmanın bir işareti
olması ve erkeklerin zihinlerinin bilinçsiz-otomatik
çalışan kısmı ile bunu fark etmeleri olabileceği ileri
sürülmüştür.
Bunun dışında gözlerde medial kantusun belirgin
olması gözün içe-aşağıya doğru eğimliymiş gibi
görünmesine yol açarak özellikle kadınlarda çekiciliği artırmaktadır (124). Çünkü gözlerin içe-aşağıya
eğimli oluşu bebeklerde belirgin olan bir özelliktir,
ayrıca cinsel dimorfizm de gösterir (kadınlarda erkeklerinkinden eğiktir). Böylece, medial kantusu belirgin
kadınlar gözlerin içe-aşağıya eğik olduğu yanılsamasını oluşturdukları için erkeklere daha çekici görünmektedir (124).
7. Yüz Güzelliği: Yüzün Duygusu
Yüzün çekiciliğini etkileyen en önemli unsurlardan birisi yüzdeki “duygu ifadesi”dir (25). Genel
olarak duyguları ifade ederken yüz hareketlerinin
(mimik) çok kullanılması erkeklerce daha çekici
bulunmaktadır (127). Romantik bir ilişkisi olmayan
kadınların olanlara kıyasla erkeklerle otururken daha
çok mimik kullandıkları bulgusu, mimik kullanmanın çekiciliğinin kadınlarca da farkında olunduğunu
gösteriyor olabilir (128). Yine, kadınlarda ovulasyon
döneminde mimik kullanım oranlarının artması da
bu düşünceyi destekler (127).
Çekicilik ile duyguların ifadesinin ilişkisi hususunda, mutlu oluşu gösteren gülümsemenin yeri bilhassa önemlidir. Bireylere insan fotoğrafları gösterildiğinde her iki cinsiyet için de gülen yüzler nötral
yüzlere oranla daha çekici olarak değerlendirilmektedir (25,129,130). Ayrıca yüzdeki gülümsemenin
genişliği ve yoğunluğu ile çekicilik puanı arasında
olumlu bir ilişki olduğu bildirilmektedir (94).
Gülümseyen ve çekici yüz resimlerinin, aynı
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yüzlerin gülümsemeyen formlarına kıyasla beyin
ödül sistemi ve medial prefrontal kortekste (mPFK)
daha yüksek aktivite artışı oluşturduğu bildirilmiştir
(130). Gülümsemenin çekiciliği artırması olgusunun
erkeklerden çok kadınlar için geçerli olduğu ileri
sürülmektedir (131).
Güzel Yüze Bakan Kişinin Beyni
fMRI ile yapılan beyin aktivitesi çalışmalarında,
insanlara karşı cinsten çekici bir yüz gösterildiğinde
çekici olmayan yüzlere bakmaya kıyasla beyinde başlıca OFK, mPFK, nükleus akkumbens ve anterior ve posterior singulat bölgelerinin aktivite artışı gösterdiği
bulunmaktadır (33,130,132-135). Bu bölgeler genel
olarak beynin ödül sistemi ile ilişkilendirilen bölgeleridir, dolayısıyla karşı cinsin çekici olan yüzlerine bakmanın insan için ödüllendirici bir etkisinin olduğu
düşünülmektedir. Özellikle mOFK’in insan beyninin
tüm modalitelerdeki güzelliği tespit ve takdir eden bölgesi olduğu öne sürülmektedir (136). Görülen yüzün
çekiciliği arttıkça OFK aktivitesinin de doğrusal bir
artış gösterdiği bildirilmiştir (132). Erkek deneklere
güzel kadın ve erkek yüzleri gösterildiğinde, her iki
cinsiyetin yüzlerini de doğru olarak “çekici” olarak
nitelerken, sadece kadınların yüzlerine bakarken sağ
orbitofrontal ve bilateral nükleus akkumbens aktivitesi
artışı gösterdikleri görülmüştür (133,137). Özetle
OFK’in bir yüzün güzel olup olmadığını otomatik olarak değerlendiren, dolayısıyla kişinin muhtemel eşini
seçmesinde esas bölge olduğu ileri sürülebilir (133).
Bedende Çekici Bulunan Özellikler
İnsanlar karşı cinsin çekici olup olmadığını değerlendirirken olabildiğince farklı kaynaklardan gelen
bilgileri işler ve bunların toplamından bir sonuca
varır. Dolayısıyla yüz özelliklerinin dışında bedenin
şekli, özellikleri, hareketleri de çekiciliğin, dolayısıyla
potansiyel eş kalitesinin değerlendirilmesinde önemlidir (138).
Bedenin güzel ya da çekici olarak algılanmasında
simetrik olup olmayışı, boy, kilo, kadınlarda bel/kalça
oranı, memelerin büyüklüğü, kalçalar, erkeklerde geniş

omuzlar gibi değişkenler önemli gibi görünmektedir.
Yine tüm bu bedensel özelliklerin sağlıklı oluşla ve
daha üretken oluşla ilişkili oldukları için çekiciliği artırıyor olabilecekleri ileri sürülebilir.
1. Beden Güzelliği: Simetri
Simetri yüzde olduğu gibi bedenin şekli ve güzelliğinde de önemli bir unsurdur. İnsanda simetrik iskelet
yapısına sahip olanlar daha çekici bulunmakta, vücut
yapısı simetrik olanların daha fazla cinsel partnerlerinin olduğu bildirilmektedir (139). İnsanda beden
simetrisi ile ejekulasyondaki sperm sayısı ve sperm
hızı arasında doğru ilişki olduğu bulgusu (140) simetri
ile üreme gücü arasında olumlu bir ilişkinin olabileceğini bize göstermektedir.
2. Beden Güzelliği: Zayıflık
Her iki cinsiyet için de kilolu olmanın çekiciliği
azalttığı gösterilmektedir. Bu konuda çalışmalarda en
çok kullanılan iki ölçüt vücut kitle indeksi (VKİ) ve
bel/kalça oranı (BKO)’dır. Her iki cinsiyette de bunların daha az olanları tercih ediliyor gibi görünmektedir (141,142).
Bulunduğumuz yüzyılda giderek artan biçimde
özellikle kadınlar için zayıf olmanın güzellikle ilişkisi
abartılmakta, zayıf olanın daha güzel bulunduğu varsayımı kuvvet kazanmaktadır. İdeal kilo hakkındaki
“ince olan iyidir” şeklindeki kalıp yargının oluşturulmasında en etkili kurumun medya olduğu gösterilmiştir (143,144). Günümüzde medya tarafından ideal
gösterilen kadınların daha çok normalin altında kilosu olanlar olduğu görülmektedir (145). 1950–2000
yılları arasındaki 559 playboy güzelinin beden özelliklerinin araştırıldığı bir araştırmada yıllar boyunca
giderek daha uzun boylu, daha ince modellerin dergilerde boy gösterdikleri bulunmuştur (146). Nitekim
moda dergilerini takip eden kadınların “zayıflığın ideal oluşu” kanaatini daha çok içselleştirdikleri, bu
nedenle daha çok yeme bozukluklarına yakalandıkları
görülmektedir (147,148). Bunu destekler biçimde,
bazı çalışmalarda kadın deneklerin ince bedenli kadınların fotoğraflarına kısa bir süre maruz bırakılmasının,
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kendi beden imajı algılarını ve ideal beden tasavvurlarını değiştirdiği, kendi vücutlarıyla ilişkili memnuniyetsizliklerini artırdığı gösterilmiştir (149,150). Zayıflık
konusunun özellikle kendisini daha çekici ve güzel
olarak algılayan kadınlarca daha çok önemsendiği,
dolayısıyla bu şekilde güzellik takıntısı olan genç kızların anoreksiya nervozaya yakalanma risklerinin
daha fazla olduğu bilinmektedir (151).
Yapılan çalışmalarda ise erkeklerin kadınların güzel
buldukları kadınları zayıf buldukları ve aslında hafif
kilolu olanları daha güzel buldukları ortaya çıkmaktadır (152). Nitekim kadınlarda VKİ ile genel sağlık derecesi bir dereceye kadar doğru ilişkilidir. VKİ artışı ile
fertilitenin de arttığı, daha kilolu kadınların daha çok
çocuklarının olduğu bildirilmektedir (153). Aşırı zayıflık ve şişmanlık çekiciliği azaltarak üreme ihtimalini
azalttığı gibi, doğrudan amenoreye neden olarak da
genlerin ileriki nesillere taşınmasını engeller (154). Bu
konu kültürel bakıştan da önemli ölçüde etkileniyor
gibi görünmektedir. Örneğin kırsal kesim erkeklerinin
endüstrileşmiş kentlerde yaşayan erkeklere göre daha
kilolu kadınları tercih ettikleri gösterilmiştir (155).
Zayıflıkla ilişkili değişkenlerden birisi VKİ’dir.
Çalışmalarda kadınlardaki 20 ve civarı VKİ’nin erkekler tarafından daha çekici bulunduğu gösterilmektedir (141). Bu konudaki değişkenlerden bir diğeri ise
BKO’dır. Kadınlarda BKO ile çekicilik arasında ters
bir ilişkinin olduğu bildirilmektedir (6,156). Kadınlar
normalde erkeklere oranla düşük BKO’a sahiptirler
ve bu farklılık erkeklerce tercih edilen bir şeydir.
Kadın bedeninde kum saati şeklinin tercih edilmesi
durumunun tüm kültürlerde ortak olduğu görülmektedir (157,158). Genel olarak erkekler tarafından
BKO 0,7 olan kadınlar ideal bulunmaktadır (159).
Erkeklerin gözlerinin önünden kadın siluetleri çok
hızlı geçirildiğinde bile erkeklerin en uygun bel/kalça
oranlarını bulabildikleri gösterilmiştir (159). Ayrıca
fMRI çalışmalarında erkeklerin bu “ideal” (0,7) BKO’a
sahip kadın resimlerine bakarken diğer oranlara
kıyasla, beyindeki OFK gibi güzellik algılayıcı ve
ödül işleme yapılarının çok daha aktif oldukları da
tespit edilmiştir (160).
BKO yağ deposunun bir göstergesidir ve cinsiyet
hormonlarınca kontrol edilen bir şeydir (6). Östrojen
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kalçalarda ve baldırlarda yağ depolanmasını uyarırken
iç organlarda yağ depolanmasını baskılar. Bu nedenle
erkeklerce çekici bulunan kadın beden şekli (kum saati
şekli: Geniş göğüsler, düşük bel/kalça oranı) aslında
yüksek östrojen düzeyinin sağladığı bir şeydir (161).
Düşük BKO’nın yüksek üreme hormonu (östrojen)
oranları, sağlıklı oluş ve yüksek döllenme ve üretkenlik
oranları ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (162). Ayrıca
düşük BKO değerine sahip kadınlarda menarşın daha
erken başladığı ve erişkin yaşamda menstruel ve ovulatuar siklusun daha düzenli olduğu gibi bulgular bu
özelliğin kadının cinsel açıdan yetkin ve sağlıklı oluşu
ile doğrudan ilişkili olduğu düşüncesini doğrulamaktadır (163,164). Bu bulgulardan hareketle, erkeklerce
kadında düşük BKO’nın tercih edilmesinin adaptif bir
değerinin de olduğu sonucu çıkarılabilir.
3. Beden Güzelliği: Boy
Boy uzunluğu her iki cinsiyet için de kişiye diğerleri tarafından atfedilen özellikleri etkiler. Boy uzunluğunun özellikle erkeklerde çekiciliği artırdığı bildirilmektedir (165). Uzun erkeklerin flört eşi olarak seçilmede avantajlı oldukları bulunmuştur (166,167).
Uzun oluş çekicilik dışında başka algılamaları da etkilemekte gibi görünmektedir. Örneğin, uzun erkeklere
kadınlarca daha olumlu kişilik özellikleri yüklenmekte, uzun kadınlar erkeklerce daha zeki, zengin, girişimci ve hırslı olarak algılanmaktadır (168,169). Bu
algılamalar kısmen bir gerçeğe de işaret ediyor olabilir: Bazı çalışmalarda her iki cinsiyette de uzun olmakla mesleki başarı ve yıllık gelir arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir (170). Ayrıca, uzun erkeklerin daha
çok çocuklarının olduğu da bildirilmiştir (171).
Davranışlar ve Tutumlar
Erkeklerde erkeksi, kadınlarda kadınsı tavırlar çekiciliği artırmakta, tersi azaltmaktadır. Kadınların özellikle özgüveni yüksek ama aynı zamanda müşfik, koruyucu tavırları olan erkekleri çekici buldukları bildirilmektedir. Ayrıca çekicilikte yürümenin de önemli
olduğu, koordine ve simetrik yürüyüşün çekiciliği
artırdığı ileri sürülmektedir. Kadınların mid-luteal
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fazlarındayken (optimal östrojen düzeyi dönemi)
menstruel dönemlerine göre daha simetrik, daha koordine hareket ettikleri bulunmuştur (172).
Birçok çalışmada kadınların kur yaparken ya da
flört sırasında baş sallama, öne ve potansiyel partnere
doğru eğilme, karşıdakine ve kendine dokunma, saçlarıyla oynama, saçlarını fırlatma gibi davranışları daha
sık yaptıkları gösterilmektedir (173). Narsisistik tavırların da özellikle kısa süreli romantik ya da cinsel eş olarak çekiciliği artırdığı bildirilmektedir (174).
Son yıllarda dans eden bireylerin çekiciliklerinin
değerlendirildiği çalışmalar artmaktadır. Dans ederken
kadınlarca çekici bulunan erkeklerin el sıkma güçlerine
göre ölçülen fiziksel güçlerinin de daha fazla olduğu
bulunmuştur (175). Yani özellikle erkekler için dans
hareketlerinin fiziksel güç hakkında bilgi verdiği ve
kadınların güçlü adamların danslarını beğendikleri söylenebilir.
Bir çalışmada kişilerin ahlaki tutumlarının çekicilik
puanlarını değiştirip değiştirmediği araştırılmış, yüz
resimleri bir takım ahlaki yargıları uyaran cümlelerle
birlikte verildiğinde (bu kişi insan hakları savunucusu,
Afrika’da gönüllü hemşirelik yapıyor; ya da uyuşturucu satıcısı, tezini başkasından çaldığı anlaşıldı vs.)
“çekicilik” algısı değişiyor mu diye bakılmıştır (176).
Bu çalışmada her iki cinsiyetten bireylerin çekicilik
algılamasının ahlaki değerlendirmelerden etkilendiği,
ancak bu etkilenmenin kadınlarda daha belirgin, erkeklerde daha az olduğu bulunmuştur. Sonuçta çekicilik
değerlendirmesinde erkeklerin muhtemel eşlerinin
ahlaki durumunu daha az önemsedikleri görülmüştür.
Bu bulgunun erkeklerin gen aktarımına yaptıkları yatırım daha az olduğu için eş seçiminde daha az seçici
oldukları şeklindeki klasik evrimsel görüşe uyduğu
belirtilmiştir (176).
Ses Tonu
Erkeklerde sesin frekansı puberte dönemindeki testosteron düzeyi ile ters orantılıdır (177). Erkekteki kalın
ses kadınlarca daha çekici bulunmaktadır (178-180).
Bunun dışında kalın sesin hem erkeklerde, hem de
kadınlarda dominans göstergesi olarak algılandığı
bilinmektedir (181).

Erkeğin sesi onun beden büyüklüğü ve hormonal
durumu hakkında ipuçları taşıyor olabilir. Erkek deneklerin seslerinin kaydedilip kadınlara dinletildiği bir
çalışmada frekansı düşük erkek seslerinin kadınlarca
daha erkeksi olarak puanlandığı ve bu erkeklerin aynı
zamanda diğerlerinden daha uzun ve tükürük testosteronu yüksek erkekler olduğu gösterilmiştir (182).
Dolayısıyla kadınların sadece sesten yola çıkarak erkek
dominansının işaretlerini bilebildiği ileri sürülebilir.
Bunun dışında bazı çalışmalarda sesleri daha çekici
erkeklerin üreme başarısının da daha yüksek olduğu
bulunmaktadır (183). Erkeklerde sesin frekansı (inceliği) ile beden büyüklüğü ve omuz genişliği arasında
olumsuz bir ilişki vardır (179). Kadınların özellikle fertil dönemlerinde (geç folliküler faz) kalın sesli erkekleri
daha cazip buldukları ve bu kalın sesten etkilenme
düzeylerinin tükürükteki östrojen ya da idrardaki östrojen metabolitleri düzeyleri ile olumlu ilişkili bulunduğu bildirilmiştir (180,184). Yani kadınlarda fertil
dönemde artan östrojen düzeyi ile birlikte karşı cinste
diğer erkeksi özelliklerin (yüz, davranışlar vs.) tercihinde artış olduğu gibi (99), erkeksi sesin tercihi de artıyor
gibi görünmektedir (180).
Süslenme ve Kıyafet
Hayvanlarda süslenmenin ana itkisi süsün gen kalitesi ve sağlıklı oluşu göstermesi, dolayısıyla karşı cinse
“daha iyi eş olduğu” mesajını vermesidir (185).
Hayvanlarda dişi tarafından seçilebilmek için daha çok
süslenen ve bu yüzden giderek güzelleşen cinsiyet daha
çok erkek cinsiyettir. Ancak birçok hayvan türünde dişilerin de süslü olduğu görülür, bu daha çok evrimsel
süreçte gittikçe süslenen erkek atalardan alınan genlere
bağlanır (paylaşılmış genetik mimari) (185,186).
Monogam hayvanlarda cinsiyet içi yarışma daha az şiddetli olduğu için bu türlerin erkek ve dişisi birbirine benzer, poligam hayvanlarda ise erkeğin süslenmesi çok
daha belirgindir. Hayvanlarda erkeğin süslülüğünün
çoğunlukla kalitenin dürüst bir göstergesi olduğu (ne
kadar süslü ise o kadar iyi gen) bildirilmektedir (185).
Çoğu hayvan türünde erkeklerin üzerinde bir seçilme baskısı olduğu için erkekler süslenir, ama aynı
zamanda erkekler çocuğa yatırım yapmadıkları için
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süslenmeye harcayabilecek enerjileri de vardır. Dişi
çocuğa odaklanmış olduğu için süslenmeye enerji ayıramaz, aynı zamanda hamileliği garanti altına aldıktan
sonra süslenmeye ihtiyacı da yoktur (187). Hayvanlarda
bir tür içinde daha süslü olan dişilerin çocuklarına yatırımının daha az olduğu bulunmuştur (188). Sonuçta
hayvanlarda çocuğa yatırım ile süslenme arasında ters
bir ilişki var gibi görünmektedir.
İnsanlarda ise hayvan türlerinin çoğunun aksine
kadınlar süslenir. Dünya kültürlerinde kadınların makyaj yapması neredeyse evrenseldir ve tarih boyunca
var olduğu da bilinir (189). Kadınlar için üretilen kozmetik ürünler ve plastik cerrahi işlemleri normalde
güzel bulunan unsurların daha da abartılması amacına
yöneliktir (1). Kadınlarda makyajın çekiciliği artırdığı
defalarca gösterilmiştir (190,191). Nitekim aynı bireylerin makyajlı ve makyajsız yüzleri deneklere gösterildiğinde, makyajlı olanların beyinde sol OFK ve sağ
hipokampusta daha yüksek aktiviteye yol açtığı (makyajlı yüzlerin daha çekici algılanıp daha ödüllendirici
olduğu) bildirilmiştir (191).
Bazı insan çalışmaları kırmızı fonun ya da kırmızı
kıyafetin kadında çekiciliği artırdığını göstermiştir (192).
Restoranlarda kırmızı kıyafet giyen kadın garsonlara
erkeklerce daha çok bahşiş bırakıldığı gösterilmiştir
(193). Bunun dışında kırmızı giyen kadının erkeklerce
daha yüksek oranlarda “cinsel olarak istekli” olarak
değerlendirildiği bulunmuştur (194). İlginç olarak kırmızı giyen kadınlar hemcinslerinde de benzer bir algılamaya neden olmakta, diğer kadınlar tarafından da “cinsel
reseptivitesi yüksek ve cinsel sadakati daha az” olarak
değerlendirilmektedirler (195). Aynı çalışmada kadınların eşlerini özellikle “kırmızı giyen kadınlardan” koruma
davranışı gösterdikleri bulunmuştur.
Kadınlar tarafından ise erkeklerin formel takım
kıyafetlerinin “casual” (spor) giyimden daha çekici
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bulunduğu, bunun takım giyen erkeğin “daha yüksek
statüde” olduğu değerlendirmesi ile ilişkili olabileceği
bildirilmektedir (196).
SONUÇ
İnsanlar güzel olana duyarlıdır ve güzellik eş seçiminde önemli bir etkendir. Güzel bulunmak kişiye
özgüven ve kendinden memnuniyetin artması gibi psikolojik avantajların yanı sıra, birçok sosyal avantaj sağlamaktadır. Kültüre ve kişiye göre güzellik algılaması
farklı olsa da birçok çalışma farklı kültürlerde ortak
olan güzellik ölçütlerinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Hatta çalışmalar bu ortak güzellik ölçütlerinin
insan zihninde doğuştan itibaren var olduğunu, yani
insanların büyük ölçüde genlere işlenmiş biyolojik bir
yetenek olarak güzel olanı olmayandan ayırt etme eğilimlerinin olduğunu göstermektedir. Çoğu kez, insan
zihninin karşı cinste otomatik biçimde güzel ve çekici
bulduğu özelliklerin aslında doğurganlık, sağlıklılık,
gençlik, özetle gen kalitesi ve iyi eş ve ebeveynlik ile
ilişkilendirilen özellikler olduğu görülmektedir. Çünkü
insanlar bilinçsiz olarak üreme/gen aktarma ihtimallerini azami hale getirecek biçimde eş seçmektedirler.
Dolayısıyla güzellik değerlendirmesi ve doğru eş seçiminin evrimsel avantajları düşünüldüğünde, güzellik
algılamasının neden insan zihninin güçlü ve otomatik
bir eylemi olarak gelişmiş olduğu ve hemen tüm toplumlarda bu konunun neden bu kadar önemsendiği
daha iyi anlaşılabilir. Güzellik ve cinsel çekiciliğin
biyolojik ve evrimsel temellerinin araştırılması, hem
genel olarak insan zihninin nasıl çalıştığı konusunda,
hem de hayatî konular söz konusu olduğunda evrim
sürecinde geliştirilmiş ne derece güçlü yeteneklere
sahip olduğu gibi hususlarda son derece aydınlatıcı ve
bilgi kazandırıcı bir işlev görmektedir.
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