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Konuﬂamasam da
Sayabilirim!
Onlar› öyle hafife almay›n. Çünkü
bebeklerin daha konuﬂmadan kazand›klar›
önemli bir yetileri var: soyut say›sal
alg›lama. Üstelik bu, birçok duyunun
birlikte kullan›m›yla ortaya ç›k›yor.

eﬂleyemeyeceklerine bakm›ﬂlar. Bebeklerin
dinledikleri ses say›s›na karﬂ›l›k gelen
görüntüye, neredeyse ﬂaﬂmaz biçimde ve
oldukça uzun bir süre bakt›klar›n› gören
araﬂt›rmac›lar, benzer deneylerin daha önce
de yap›ld›¤›n›, ama onlarda yanl›ﬂ
yönlendirecek birçok unsurun da
varoldu¤unu, hiçbirinin kesin bulgular
vermedi¤ini söylüyorlar.

ABD’deki Duke Üniversitesi’nden Kerry
Jordan ve Elizabeth Brannon, yedi ayl›k
bebeklerle yapt›klar› çal›ﬂmada, daha önce
maymunlara uygulad›klar› deneyi baz›
farklarla yinelemiﬂler: Bebeklere iki ya da üç
kad›n›n söyledi¤i “bak” (“look”) sözcü¤ünü
dinlettikten sonra, onlara sözcü¤ü söyleyen
iki ya da üç kad›n›n video görüntülerini
izletip, ses say›s›n› görüntü say›s›yla eﬂleyip

Brannon, “bebeklerin ‘iki’ ya da ‘üç’
kavram›na iliﬂkin içsel bir alg›lamaya sahip
olduklar› sonucuna vard›k” diyor. “Bu, tek
tek duyu alg›lamalar›ndan farkl› birﬂey ve
soyut bir süreci yans›t›yor. Sonuçlar›n,
neredeyse ayn› deneyin yap›ld›¤›
maymunlarla al›nan sonuçlarla çok yak›n
olmas›ysa, henüz konuﬂamayan bebeklerle
hiç konuﬂamayan hayvanlar aras›nda
paylaﬂ›lan ortak bir sistemin varl›¤›
düﬂüncesini destekliyor.” Araﬂt›rmac›lar
bundan sonraki ad›m›n, hem bebekler hem
de maymunlar› daha büyük say›lar aç›s›ndan
s›namak ve say›sal becerilerini daha
derinden incelemek olaca¤›n› söylüyorlar.
Bu ﬂekilde, say›sal becerilerin evrimsel
kökenine inilebilece¤i, ayr›ca bu becerinin
insanlarda nas›l geliﬂti¤ine iliﬂkin önemli
verilerin elde edilebilece¤i görüﬂündeler.
Duke Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 20 ﬁubat 2006

Toplant›n›n Fazlas›
Birçok rapor, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
iﬂyeri toplant›lar›n›n, tüm dünyada neredeyse iki kat›na ç›km›ﬂ oldu¤unu gösteriyor;
toplant›larda harcanan süreyse uzad›kça
uzuyor. Endüstriyel ve kurumsal psikolog
Steven Rogelberg’in çal›ﬂmas›ysa, toplant›
fazlal›¤›n›n çal›ﬂan›n genel durumu üzerine
etkisini ve 1000 kadar çal›ﬂan› kapsamas›
bak›m›ndan bir ilk. “Herkes toplant›dan
nefret etti¤ini söyler” diyor Rogelberg. Ama
gerçekte baz› kiﬂilerin toplant›lar konusundaki duygular›, gösterdiklerinden çok daha
olumlu.” Bulgulara göre sonuç almaya
odakl›, üretken bireylere, özellikle de s›k
tekrarland›¤›nda olumsuz etki yapan toplant›lar, di¤er gruplarda kesinti olarak alg›lanmaktan çok, beklenen bir etkinlik olarak
kendilerini gösteriyorlar.
Rogelberg, as›l dinamigi etkileyen ilginç
toplumsal paradigmalar oldu¤unu da ekleyerek, “bir baﬂkas› benzer duygular› ifade
etmeden önce, toplant›lar› sevdi¤inizi itiraf
edemezsiniz” diyor. Ancak toplant›lardan
kaç›nan kesimin de gerçek görüﬂlerini aç›kl›kla ifade edemedikleri görülüyor. Bunun
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nedenlerini tahmin etmekse güç de¤il.
Toplant›lar›n çal›ﬂan›n genel durumuna etkisininse, üç farkl› etkenle belirlendi¤i ortaya ç›km›ﬂ. Sözkonusu iﬂin grup çal›ﬂmas›n›

ne derecede gerektirdi¤i, toplant›n›n verimi
ve tabii, çal›ﬂan›n iﬂin kendisine bak›ﬂ aç›s›.
Kuzey Carolina Üniversitesi (Charlotte) Bas›n Duyurusu 25 ﬁubat 2006

