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Bir Haftada
67 Dinozor!
Dinozorlar›n geliﬂimsel biyolojisini ayr›nt›lar›yla incelemek isteyen paleontologlar
için, bir haftada tam 67 dinozor iskeletini
eksik gedikleriyle de olsa tamamlayacak
kadar fosil elde etmek, bulunmaz bir ﬂans
olsa gerek. Bu dinozor hazinesi Gobi Çölü’nde; hazine avc›lar› da ABD ve Mo¤olistan’dan biliminsanlar›. Buna tümüyle ﬂans
demek belki de hata olur; çünkü bilimcileri bölgeye çeken, geçen y›l da burada ortaya ç›kar›lan 30 iskelet. Bu ﬂekilde yaklaﬂ›k
100 Psittacosaurus (yüzü papa¤an› and›ran, küçük bir dinozor) iskeleti elde edilmiﬂ oluyor.

Nas›l Düﬂünüyorlard›?
Fosillerden düﬂünce okumak mümkün
olmad›¤›na göre, atalar›m›z›n zihinlerine
do¤ru yap›lacak bir yolculukta bize
k›lavuzluk edecek ﬂey ne olabilir?
Çevrelerindeki dünyay› nas›l alg›lad›klar›n›,
sözgelimi besin bulmak için ne tür
stratejiler izlediklerini nas›l anlayabiliriz?
Bizim için ﬂu ana kadar karanl›k kalm›ﬂ
benzer noktalar› ayd›nlatmak üzere yola
ç›kan Max Planck Psikolinguistik Enstitüsü
araﬂt›rmac›lar›n›n yöntemi, karﬂ›laﬂt›rmal›
psikoloji. Araﬂt›rmac›lar›n hareket noktas›,
birçok canl› türünün kulland›¤› bir özellik:
Yiyecek bar›nd›ran belirli yerleri hat›rlay›p
gerekti¤inde yeniden bulma.
Birﬂeyin yerini hat›rlamak için iki temel
strateji var. Ya o ﬂeyin d›ﬂ özelliklerini
(a¤aç, taﬂ vs.) ya da yer ve yönünü (solda,
sa¤da, ortada vs.) hat›rlamak. Japon
bal›¤›ndan insana, ﬂu ana kadar üzerinde
deneme yap›lm›ﬂ tüm hayvan türlerinin her
iki stratejiden de yararland›¤› saptanm›ﬂ.
Ancak bu iki yöntemden birinin di¤erine
tercih edilmesini gerektirecek ﬂekilde
tasarlanm›ﬂ denemelerde baz› türlerin (ör.
bal›k, s›çan ve köpekler) yer, di¤erlerinin
(kurba¤alar, tavuklar, çocuklar) ay›rdedici
d›ﬂ özelliklere ba¤l› stratejiyi tercih ettikleri
görülmüﬂ. Enstitü araﬂt›rmac›lar›n›n
yapt›¤›ysa, benzeri bir yaklaﬂ›m› koca bir
biyolojik ailenin, hominidlerin biliﬂsel
tercihlerini ortaya ç›karmada kullanmak.
Büyük insans›maymunlar›n dört türü
(orangutan, goril, bonobo, ﬂempanze) ve
insan› birbiriyle karﬂ›laﬂt›rarak, gizli
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özellikleri ortaya ç›karmada hangi stratejiyi
tercih ettiklerini bulmaya çal›ﬂm›ﬂlar.
Kurduklar› varsay›m ﬂöyle: E¤er beﬂ türün
tercihi de ayn› yöndeyse, bu sonuç 15
milyon y›l önce yok olan en geç ortak
atadan kalan evrimsel bir miras›n parças›
olabilir. Deneyde dört great ape türüyle bir
yaﬂ çocuklar›n›n “konum” ya da “yer”
stratejisini seçmesi (nesneyle tümüyle farkl›
birﬂeyin alt›na saklanm›ﬂ olsa bile),
araﬂt›rmac›lara göre bu seçimin 15 milyon
y›ld›r biliﬂsel yap›m›z›n bir parças›
olabilece¤ini gösteriyor. Ancak üç yaﬂ
çocuklar›nda bu konuda fark gözlemiﬂler:
Daha küçük çocuklardan farkl› olarak,
nesnenin alt›nda sakl› oldu¤u cismin, onlar
için en güvenilir gösterge oldu¤u ortaya
ç›km›ﬂ (yeri tümüyle farkl› olsa da).
Araﬂt›rmac›lar, bir yaﬂ›ndaki çocuklarla
büyük insans›maymunlar›n “özellik” temelli
strateji geliﬂtirme yetisinden yoksun
olmad›klar›, ancak “konum” temelli
stratejiyi ye¤ledikleri konusunda yeterli
delilleri oldu¤unu söylüyorlar. ‹nsanlar,
buna göre biliﬂsel geliﬂimleri sürdükçe bu
seçimleri yeniden de¤erlendirme yoluna
gitmiﬂ görünüyorlar. “‹nsan›n benzersiz
biliﬂsel geliﬂimi, daha üç yaﬂ›na gelmeden
baz› geçmiﬂ evrimsel stratejileri maskeleme
yetene¤inde” diyor araﬂt›rmac›lardan Danie
Haun. “Bundan sonraki denemelerde
amac›m›z, bu seçimlerin yeniden
yap›land›r›lmas›nda biliﬂsel geliﬂimin hangi
alanlar›n›n (ör. konuﬂma ve dil) sorumlu
oldu¤unu bulmak olacak.”
Max Planck Society Bas›n Duyurusu, 8 Eylül 2006

Psittacosaurus, 120 milyon y›l kadar önce
Erken Kretase döneminde yaﬂam›ﬂ, “papa¤an kertenkelesi” olarak da adland›r›lan
otçul bir dinozor. Araﬂt›rmac›lar›n, özellikle de Psittacosaurus fosili av›nda olmalar›n›n nedeni, say›lar›n›n fazlal›¤›, yani zengin bir örnek çeﬂitlili¤i sunabilecek olmalar›. Amaç, iskeletler aras›ndaki farkl›l›klar› karﬂ›laﬂt›rmak ve geliﬂim s›ras›nda gerçekleﬂen de¤iﬂiklikleri incelemek. Fosiller,
ﬂu anda Mo¤olistan’›n Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi’ne kald›r›lm›ﬂ, ancak Amerikal› araﬂt›rma ortaklar›n›n kullan›m›na da
aç›k durumda.
Montana State University Bas›n Duyurusu, 15 Eylül 2006

