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Baumeister’a göre kendini be¤enme, tek
baﬂ›na fazla olumlu bir ﬂey olmad›¤› gibi,
baﬂkalar›n›n bir kiﬂinin zekas›, fizi¤i ya
da erdemleri konusundaki yarg›lar›n›
da etkilemiyor.
California Üniversitesi’nden (Los
Angeles) psikolog Robert Bjork da
biraz alçakgönüllü davran›lmas›
gerekti¤ini savunanlardan. Kendini
be¤enmenin yararlar› konusundaki
inan›ﬂ›n, “bir yar›ﬂmaya kat›lan her
çocu¤a (özgüveninin sars›lmamams›
için) eﬂit ödül verilmesi” modas›n›
baﬂlatt›¤›na iﬂaret eden Bjork, asl›nda
kendini be¤enme duygusunun, baﬂar›n›n
nedeni de¤il, sonucu oldu¤unu vurguluyor.
Araﬂt›rmac›lar, sorgusuz sualsiz övgünün,
narsisizm gibi kendini patolojik düzeylerde
be¤enme hastal›¤›na yol açabilece¤i
konusunda uyar›yorlar. Brown
Üniversitesi’nden Lewis Lipsitt ise,
“Hitler de kendini be¤enirdi” diye,
olumlu etki konusundaki abart›l›
inan›ﬂlar›n tehlikesine dikkat çekiyor.
Baumeister’in kendini be¤enmenin art›lar›
ve eksileri konusunda geniﬂ bir literatür
taramas› yapt›ktan sonra kiﬂilere ö¤üdü ﬂu:
“Kendinizi be¤enmeyi bir tarafa b›rak›n;
kendinizi kontrol etmeyi ö¤renin”.

Psikoloji
Kendine De¤er
Ver; Ama...
Uzun süreden beri baﬂta
ABD olmak üzere birçok
ülkeyi saran “kendine de¤er
ver” ak›m›, tepeyi aﬂm›ﬂ
görünüyor. Son 20-30 y›ld›r kiﬂinin
kendiyle ilgili olarak olumlu
düﬂüncelerinin, her türlü iyili¤in
kayna¤› oldu¤u ﬂeklindeki inan›ﬂa
pek çok bilimadam› imza atm›ﬂ,
hatta California eyalet yönetimi
“toplumu etkileyen pek çok
sorunun insanlar›n kendilerini
be¤enmemelerinden
kaynakland›¤›” gerekçesiyle bir
“kendine de¤er ver”
kampanyas›n› finanse etmiﬂti.
Kiﬂilerin kendileri hakk›ndaki
düﬂüncelerinin olumlu ya da
olumsuz etkileri konusundaki
düﬂünceler farkl›. Ama, Florida Eyalet
Üniversitesi’nden psikolog Roy

Science, 16 May›s 2003

“YAZINIZ
C‹NS‹YET‹N‹Z‹N
AYNASI”

?

Baﬂl›¤› yaz, kim oldu¤unuzu
söyleyelim! Daha do¤rusu, erkek mi,
kad›n m› oldu¤unuzu. Bu, ‹srailli
biliﬂim uzman› Shlomo Argamon’un
iddias›. Araﬂt›rmac› ve Bar Ilahn
Üniversitesi’ndeki ekibi, Winnow

adl› bir bilgsayar program›
geliﬂtirmiﬂler. Uzun süre yaz›
"okuyan" program, sonunda
erkeklerin ve kad›nlar›n tercih
ettikleri linguistik örüntüyü tan›may›
ö¤renmiﬂ. Örne¤in, Winnow,

kad›nlar›n "için", "ile", "ve" gibi
sözcükleri erkeklerden daha s›k
kulland›klar› görüﬂünde.
Araﬂt›rmac›lara göre bu, kad›nlar›n
daha toplumsal olmalar›n›n bir
sonucu. Argamon, erkeklerinse daha
"say›sal" olduklar›n› ve "bir", "çok",
"hay›r" gibi belirleyici sözcükleri
kullanmaya daha e¤ilimli olduklar›n›
söylüyor.
Program›n s›nav notlar› da son
derece baﬂar›l›. Geçen y›l 264 ‹ngiliz
roman yazar›n›n eserlerine bir göz
atan program, yaln›zca 6 yazar›n
cinsiyetini kar›ﬂt›rm›ﬂ.
Program, roman d›ﬂ›nda temel
bilimler, sosyal bilimler ve sanat
alan›ndaki yaz›larda da denenmiﬂ.
30 Temel bilim kitab›n› inceleyen
program, bu alanda bile yaz›
stillerinden yazarlar›n cinsiyetini
%74 isabetle belirlemiﬂ.
Science, 25 Nisan 2003

Haziran 2003 13 B‹L‹M ve TEKN‹K

