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Davran›ﬂ
Bebeklerde Rasyonel
Taklit
Macar ve Alman psikologlarca, henüz
konuﬂamayan 14 ayl›k bebeklerle
gerçekleﬂtirilen bir deney ﬂunu
gösteriyor: Bir yetiﬂkin, bir amac›n
gerçekleﬂtirilmesi için yeni bir yöntem
gösterdi¤inde, bebekler bunun ancak
en mant›kl› seçenek oldu¤una karar
verirlerse benimsiyorlar. Bu da
konuﬂma öncesi çocuklar›n hedefe
yönelik davran›ﬂlar›n›n, hareketi
gösterenin kulland›¤› yöntemin basit
bir tekrar› olmay›p, seçici,
yorumlay›c› bir süreç oldu¤unu
gösteriyor.
Bunu s›namak için araﬂt›rmac›lar,
A.N. Meltzoff adl› bir davran›ﬂ
psikologunun deneyinden
yararlanm›ﬂlar. Meltzoff’un bu ünlü
deneyinde 14 ayl›k çocuklar, bayan
bir göstericinin bir ›ﬂ›k kutusunu öne
e¤ilip aln›yla dokunarak yakt›¤›n›
izlemiﬂler. Bir hafta sonra denek
çocuklar›n üçte ikisi ayn› yöntemi
kullanarak ›ﬂ›¤› yakmak istermiﬂ gibi
baﬂlar›n› öne e¤miﬂler. Kontrol
grubundaki çocuklar›n hiçbiriyse bu
yöntemi kendili¤inden kullanmam›ﬂ.
Bu da, çocuklar›n amac› araçtan
soyutlad›klar›n›n ve kendilerine
gösterilen arac› otomatik olarak
benimsediklerinin kan›t› say›lm›ﬂ.
Taklide dayal› bu ö¤renim biçiminin,
insanlara özgü oldu¤u san›l›yor.
Çünkü primatlar, amaçlar›na ulaﬂmak
için yeni stratejileri taklit etmek
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yerine, repertuvarlar›ndaki motor
hareketlerden yararlan›yorlar. Bu,
insanlar için de geçerli olsayd›,
deneyde çocuklar›n da ›ﬂ›¤› al›nlar›yla
yakmak yerine ellerini kullanmalar›
gerekirdi.
Çocuklar›n baﬂ yöntemini taklit etme
yolunda gösterdikleri e¤ilimse
ﬂaﬂ›rt›c›. Çünkü, 1 yaﬂ›ndaki bebekler,
amaca göre arac›n mant›ki olup
olmad›¤›n› ve içinde bulunduklar›
durumun çerçevesini
de¤erlendirebilecek hale gelmiﬂ
oluyorlar. Durumla ilgili koﬂullar
de¤iﬂti¤inde de, bebekler, göstericinin
amaca eriﬂmek için kullanmas›
gereken en mant›kl› yolu
bulabiliyorlar.
O halde Meltzoff’un deneyinde
çocuklar neden kutuya elleriyle
dokunmak varken al›nlar›n› kullanma
eylemini taklit ediyorlar. E¤er
çocuklar-, göstericinin ellerini
kullan›labilecek durumdayken
kullanmad›¤›n› fark etmiﬂlerse, demek
ki dü¤meye al›nla dokunman›n elle
dokunmaya göre bir avantaj› var diye
düﬂünüp, ayn› durumla
karﬂ›laﬂt›klar›nda ayn› davran›ﬂ›
gösteriyorlar.
Macaristan Bilimler Akademisi
Psikoloji Enstitüsü’nden György
Gergely ve Ildiko Kiraly ile, Max
Planck Enstitüsü’nden Harold
Bekkering, bu varsay›m›n do¤ru olup
olmad›¤›n› s›namak için deneyi
tekrarlamaya karar vermiﬂler; ancak,
küçük bir de¤iﬂiklik yapm›ﬂlar.
Deneylerden birinde göstericinin
ellerinin kullan›lamayaca¤› bir durum
oluﬂturulmuﬂ. ( Üﬂüyor gibi yap›p
h›rkas›n› elleriyle vücuduna sarm›ﬂ).
Yetiﬂkin göstericinin elleri serbestken

al›n yöntemini kulland›¤›n› gören
çocuklar›n %69’u da al›nla dokunma
eylemini taklit etmiﬂ ve Meltzoff’un
sonucunu do¤rulam›ﬂ. Ancak,
göstericinin elleri meﬂgulken ›ﬂ›¤›
aln›yla yakt›¤›n› izleyen çocuklar›n
yaln›zca yüzde 21’i ayn› tepkiyi
vermiﬂ. Dolay›s›yla, göstericinin elleri
meﬂgulken ›ﬂ›¤› aln›yla yakmas›
çocuklara mant›kl› gelmiﬂ olmal›.
Peki neden % 79’u ayn› davran›ﬂ›
tekrarlam›yor? Son derece mant›kl›
bir nedenle: Göstericinin elleri
meﬂgul; ama kendilerininki de¤il. O
halde kendilerinin de ›ﬂ›¤› kafayla
yakmalar› fazla mant›kl› de¤il.
Kafa e¤me eylemini tekrarlam›ﬂ olsun
ya da olmas›nlar, göstericinin her iki
durumdaki davran›ﬂ›n› izleyen
çocuklar, ›ﬂ›¤› kendilerinin yakmalar›
istenince ellerini kullanm›ﬂlar.
Bu da 14 ayl›k çocuklar›n, otomatik,
refleks benzeri bir sürecin etkisiyle
davrand›klar›n› ortaya koyuyor. "Etki
an›s›", (bu örnekte, dokunman›n
ayd›nlatma sa¤lamas›), dokunma
eylemiyle en güçlü iliﬂkisi olan
hareketi (el hareketini) tetikliyor.
Ancak, çocu¤un davran›ﬂ› mant›kl›
buldu¤unda kafa e¤me hareketini
tekrarlamas› da, 14 ayl›k çocuklar›n
sergiledikleri taklit hareketinin,
bilinçsiz, otomatik hareketler olman›n
ötesine geçti¤ini gösteriyor. Üç
araﬂt›rmac›n›n vard›¤› sonuç: !4
ayl›klar›n daha önce, amaca yönelik
hareketleri tekrarlamalar›,
yöntemlerin durumun koﬂullar›na
göre mant›ksall›¤›n›n
de¤erlendirilmesini içeren seçici,
ç›kar›mc› bir süreç.
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