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Lancaster Üniversitesi’nin de 
yer aldığı çalışmada Shaw ve ekibi, 

iPhone ve Android işletim sistemine 
sahip akıllı telefon kullanıcıları üzerinde 
iki farklı çalışma gerçekleştirdi. 
İlk çalışmada 240 katılımcıdan, 
bu iki markanın akıllı telefon 
kullanıcıları ile ilişkilendirilen kişilik 
özelliklerine dair soruları 
yanıtlamaları istendi. 
İkinci çalışmada ise ilk çalışmada 
ortaya çıkan stereotipler 
530 Android ve iPhone kullanıcısının 
kişilik özellikleriyle karşılaştırıldı.

İlk testin sonucunda Android 
kullanıcılarının iPhone 
kullanıcılarına göre daha dürüst, 
alçakgönüllü, uyumlu ve açık 
(düşüncelerini gizlemeyen, yeni fikirler 
ve değişimleri kabul etmeye meyilli)
olarak algılandığı, ancak daha az 
dışadönük insanlar olarak görüldükleri 
belirlendi. Ancak ikinci çalışma, 
ilk çalışmada belirlenen stereotiplerin 
gerçeklerle fazla örtüşmediğini 
gösterdi ve bunlar arasından yalnızca 
birkaçını doğruladı. Buna göre 
dürüstlük ve alçakgönüllülük özellikleri 
Android kullanıcıları arasında 
daha yaygındı.

Çalışmada elde edilen bir diğer 
bulgu ise kadınların Android karşısında 
iPhone tercih etme eğilimlerinin, 
erkeklere göre iki kat fazla olduğu. 
Katılımcıların “benzerlikten kaçınma” 
(başkalarıyla benzer ürünler 
kullanmayı tercih etmeme) özellikleri 
karşılaştırıldığında ise 
Android kullanıcılarının diğer 
insanlarla benzer ürün kullanmaktan 
daha fazla kaçındığı, dolayısıyla 

farklı ürün kullanma yöneliminin 
daha fazla olduğu ortaya çıktı. 
Son olarak “yüksek statülü” bir telefon 
kullanmanın iPhone kullanıcıları 
için Android kullanıcılarına 
göre daha önemli olduğu 
gözlendi.

Heather Shaw’a göre bu çalışma 
akıllı telefon kullanıcılarının 
kişilik özellikleri arasındaki farklara 
yeni bir bakış açısı getirmesi 
bakımından önemli. Ona göre bu 
çalışmayı ayrıntılandırmak da mümkün. 
Örneğin başka bir çalışma 
yapılarak insanların indirdikleri 
uygulamalar ile kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkilerin de 
araştırılabileceğini söylüyor. 
Shaw’un akıllı telefonların geldiği 
noktayla ilgili belki de en 
çarpıcı tespiti, bu telefonların 
kişilerin mini birer 
“sayısal sürümü” haline gelmesi. 
Shaw’a göre bir başkasının 
telefonumuzu kurcalamasından 
rahatsızlık duymamızın altında da 
bu yatıyor. Çünkü telefonumuz 
bizimle ilgili pek çok şeyi 
açığa vuruyor.

Kişiliğiniz Akıllı Telefonunuzda Gizli
Pınar Dündar

Lincoln Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Heather Shaw’un 
doktora çalışmasının bulgularına göre akıllı telefonlar kullanıcılarının 
kişilik özellikleri hakkında ipucu veriyor.

Jüpiter’in Uydusunda 
Su Buharı  

Mahir E. Ocak

Jüpiter’in Uydusu Europa’nın 
Hubble Uzay Teleskobu tara-
fından çekilen fotoğraflarında 
yüzeyden su buharı çıktığını 
düşündüren görüntüler var. Uy-
dunun buzlarla kaplı yüzeyinin 
altında okyanus olduğu ve gö-
rüntülerdeki su buharının kay-
nağının da bu okyanus olduğu 
düşünülüyor. Bu gözlemler, ge-
lecekte Europa’ya yapılacak bir 
görev sırasında uyduya araç 
indirmeden de yüzeyin altında-
ki okyanusla ilgili veriler topla-
manın mümkün olabileceğine 
işaret ediyor.

Eğer iddialar gelecekte yapı-
lacak çalışmalarla doğrula-

nırsa Europa Güneş Sistemi’nde 
yüzeyinden su buharları çıktı-
ğı bilinen ikinci uydu olacak. 
Daha önce 2005 yılında Cassini 
uzay aracının yaptığı çalışma-
lar sırasında Satürn’ün uydusu 
Enceladus’un yüzeyinden çıkan 
su buharları gözlemlenmişti.

2018 yılında kurulumu tamamlan-
ması planlanan James Webb Uzay 
Teleskobu, Europa’daki su buharı 
etkinliklerini doğrulamaya aday. 
Ayrıca NASA Europa’yı daha iyi 
inceleyebilmek amacıyla uyduya 
uzay aracı göndermeyi planlıyor. 
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