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Davran›ﬂ
Aannesinin
Bi Taanesi…
Dünyan›n neresinde olursan›z olun,
ister kendi ülkeniz, ister Amerika,
ister Rusya, Çin, Japonya ya da
Arjantin, yetiﬂkinlerin bebeklerle
konuﬂurken yüksek bir temel frekans
(perde), abart›l› vurgular, ve epey
yapmac›k (do¤all›ktan sapma) içeren
bir dil kulland›klar›n› göreceksiniz.
Ayr›ca annelerin, bebekleriyle
konuﬂurken sesli harflerin üzerine
basa basa konuﬂtuklar›n›n da
fark›ndas›n›zd›r. Araﬂt›rmac›lar bu
son özelli¤i, yerli dilin fonetik
özelliklerini yükselterek bebeklerin dil
ö¤renmesini kolaylaﬂt›rmak
dürtüsüyle ba¤daﬂt›r›yorlar.
Avustralyal› üç araﬂt›rmac›, bu
varsay›m› s›namak istemiﬂ. Yaln›z
bebeklerle konuﬂma stili her yerde
ayn› oldu¤undan, stilin bir dil ö¤retim
arac› olarak do¤rudan iﬂlevini
kan›tlamak neredeyse olanaks›z.
Çünkü baﬂka anne-babalardan bir
kontrol grubu oluﬂturarak “ﬂimdi siz,
bebeklerinizi bir yabanc›yla konuﬂur
gibi konuﬂarak yetiﬂtireceksiniz”
diyemezsiniz; deseniz de bu iste¤e
uyulmas›n› bekleyemezsiniz. Çünkü
anne-babalar bebekleriyle konuﬂurken
bu dili otomatik olarak benimsiyorlar.
Araﬂt›rmac›lar konuﬂma girdisinin
özelli¤ini de¤iﬂtirmeyeceklerini
gördüklerinden, varsay›m›,
konuﬂmaya muhatap olanlar›
de¤iﬂtirerek s›namay› denemiﬂler.
Gözlenen, ama verilerin ﬂimdiye kadar
objektif olarak incelenmedi¤i bir
baﬂka olgu da yetiﬂkinlerin, bebekleri
gibi, ev hayvanlar›na da benzer bir
dille hitap etmeleri. Ses perdesi ve
yapmac›kl›kta gözlenen bu benzerlik,
acaba sesli harflerin abart›lmas›na da
yans›yor mu? Acaba fark›nda olmadan
kedi ve köpeklerimize de konuﬂmay›,
en az›ndan söylediklerimizi anlamay›
ö¤retmeye mi çal›ﬂ›yoruz? Yoksa
abart›l› sesler, bebek ve ev

hayvanlar›m›za karﬂ› kulland›¤›m›z
duygu yüklü dilin bir yan ürünü mü?
Tüm bunlar› s›namak için Bat›
Sydney Üniversitesi’nden Denis
Burnham ve Christine Kamura ile,
New South Wales Üniversitesi’nden
Ute Vollmer-Conna 12 anne denek
seçerek, kendi evlerinde bebeklerine,
ev hayvanlar›na ve baﬂka bir
yetiﬂkinlerine konuﬂurken
kulland›klar› dili farkl› zamanlarda
kaydetmiﬂler. Araﬂt›rmac›lar
kullan›lan dili perde, do¤all›kyapmac›kl›k ve sesli harflerin do¤al ya
da abart›l› olup olmad›¤› aç›lar›ndan
incelemiﬂler. De¤iﬂik annelerin
bebekleriyle 10-15 dakikal›k
seanslarla konuﬂmalar› istenmiﬂ ve
seslerin ayn› olmas› için kendilerine,
bebeklerine, hayvanlar›na ve bir
baﬂka yetiﬂkine tan›tmalar› için birer
oyuncak kuzu (‹ngilizce: Sheep,
okunuﬂu: ﬁiip), ayakkab› (‹ng: Shoe,
ok. ﬁuu) ve köpekbal›¤› (‹ng: Shark,
ok. ﬁark) verilmiﬂ. Oyuncaklar farkl›
kategorilerdeki muhataplara
tan›t›l›rken sesli harflere yap›lan
vurgular da ses üçgenleri olarak
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ.
Sonuçlar perde aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bebeklere ve ev
hayvanlar›na kullan›lan dilde bir
farkl›l›k görülmemiﬂ. Ancak hem
bebeklerle, hem de hayvanlarla
konuﬂurken, yetiﬂkinlere göre çok

daha yüksek bir perdeden
konuﬂuldu¤u gözlenmiﬂ.
Yapmac›kl›¤›n, bebeklerle olan
konuﬂmada, hayvanlara olana göre
daha bask›n oldu¤u görülmüﬂ.
Yetiﬂkinlerle konuﬂulan dilde
yapmac›k içerikse oldukça az ç›km›ﬂ.
Nihayet, annelerin bebekleriyle
konuﬂurken sesli harfleri bir hayli
vurgulad›klar›, buna karﬂ›l›k
yetiﬂkinlerle ve ev hayvanlar›yla
konuﬂurken seslileri abartmad›klar›
gözlenmiﬂ.
Var›lan sonuç: Anneler sesli harfleri
didaktik bir amaçla, dil ö¤retmek için
vurguluyorlar. Kan›t›, çocuklar›yla
konuﬂurken seslileri abart›yorlar, ama
bunu hayvanlarda uygulam›yorlar.
Aç›kças›, insanlar konuﬂurken, hem
muhataplar›n›n akustik tercihlerini,
hem duygusal gereksinmelerini, hem
de dil ö¤renme potansiyelini dikkate
al›yorlar. Bu durumda, kendi dilinizi
bilmeyen bir yabanc›yla konuﬂurken,
fark›nda olmadan sesinizi
yükseltmeniz (ö¤retme dürtüsüyle),
buna karﬂ›l›k konuﬂman›z›n duygusal
boyutunu küçültmeniz do¤al. Çünkü
insanlar konuﬂurken muhataplar›n›n
duygusal ve sözel gereksinmelerini
bilinçsiz olarak alg›l›yor ve
dillerindeki farkl› ögeleri buna göre
otomatik olarak ayarl›yorlar.
Science, 24 May›s 2002
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