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Harika
Hayvanlar
ﬁempanzelerin toplumsal yaﬂama ait davran›ﬂlar›n› kuﬂaktan kuﬂa¤a aktarmalar›, yunuslar›n
kendi varl›klar›n›n fark›nda olmalar› ve aslanlar›n belirli durumlarda iﬂbirli¤i yapmalar› benzerliklerimiz aç›s›ndan hem tan›d›k, hem bir o kadar da ﬂaﬂ›rt›c›. Bir kertenkele türünün suyun
üzerinde yürüyebilmesi, ay›lar›n birkaç ay süren k›ﬂ uykusundan kaslar› zinde bir ﬂekilde uyanmas›ysa inan›lmaz. Biyologlar, milyarlarca y›l süren evrimin günümüze taﬂ›d›¤› hayvan türlerini
inceliyor, bunlar›n davran›ﬂlar›n›, biliﬂsel becerilerini ve fiziksel özelliklerini anlamaya çal›ﬂ›yorlar. Elde edilen her bulgu, yeryüzünü paylaﬂt›¤›m›z bu canl›lar›n birbirinden ilginç özelliklerini
gözler önüne seriyor.
ﬁempanze, hayvan araﬂt›rmalar› denince akla gelen ilk canl›lardan biri. ‹nsana benzerlikleri bu türü ilgi oda¤› haline getiriyor. Üstelik, alet kullanan, iletiﬂim kuran ve yiyece¤ini paylaﬂan bu
hayvanla ilgili her yeni araﬂt›rma, aram›zdaki benzerlikleri art›r›yor. Bunlardan biri ilginç; üstelik hayvanlar dünyas›nda “kültür” kavram›na ›ﬂ›k tutuyor.
Orta Afrika’da bulunan birbirinden ba¤›ms›z yedi ﬂempanze toplulu¤u uzun
zamand›r inceleniyor. Gözlemler, ﬂempanzelerin toplumsal yaﬂama ait davran›ﬂlar›n› kuﬂaktan kuﬂa¤a aktard›klar›n› gösteriyor. ‹ncelemelerden elde edilen bulgular derlenerek, ﬂempanzelerin
39 farkl› davran›ﬂ›n› içeren bir katalog
haz›rlanm›ﬂ. Bu katalogda taﬂla kabuklu yemiﬂleri k›rmaktan tutun, ya¤mur
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dans› yapmaya kadar çeﬂitli davran›ﬂlar
listeleniyor: çubukla kar›nca avlama,
kemik ili¤ini sopa yard›m›yla ç›karma,
a¤aç oyuklar›n› havan olarak kullanma, yapraklardan minder ya da yatak
yapma, sinekleri yaprakl› dallarla kovalama, sopayla kaﬂ›nma, bir taﬂ› ya da
sopay› f›rlatma, yaralar›n› yaprakla sarma, parazitlerini temizleme, yemeden
önce yaprakta parazit olup olmad›¤›na
bakma... Araﬂt›rma, ﬂempanzelerin davran›ﬂlar›n›n topluluktan toplulu¤a de¤iﬂti¤ine dikkat çekiyor. Örne¤in, kabuklu yemiﬂin olmad›¤› yaﬂam alanlar›nda ﬂempanzelerin bunlar› k›rma davran›ﬂ› görülmüyor. Ancak, tüm ﬂempanzelerde görülen baz› davran›ﬂlar›n
topluluktan toplulu¤a de¤iﬂmesi, akla
kültürel farkl›l›klar› getiriyor. Anlaya-

ca¤›n›z, ﬂempanzeler dünyas›nda “Taï”
ya da “Gombe” kültüründen söz etmek
mümkün. Örne¤in, tüm ﬂempanzelerin
parazitlerini temizledikleri biliniyor.
Ancak, Taï bölgesinde yaﬂayan ﬂempanzeler parazitlerini parmaklar›yla ezerken, Gombe bölgesinde bulunan ﬂempanzeler bunlar› yapra¤a bast›r›yor.
Toplumsal yaﬂama ait bu davran›ﬂlar›n
kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lmas›ndaki yolsa “taklit”. Genç ﬂempanzeler, çevrelerindeki yetiﬂkinleri taklit ederek f›nd›k
k›rmay›, kar›nca avlamay› ö¤reniyorlar.
Biliminsanlar›, ﬂempanzeler d›ﬂ›nda
baﬂka hayvanlarda bu aktar›m›n olup
olmad›¤›n› anlamaya çal›ﬂ›yorlar. Farkl› tipte alet kullanan orangutan ve av›n› farkl› ﬂekilde avlayan balina topluluklar› bu aç›dan inceleme alt›nda.
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Bu Nas›l ‹ﬂbirli¤i?
Hayvanlar dünyas›nda benzerlikler
bulmak o kadar da zor de¤il. Birçok
hayvan›n iﬂbirli¤i yapt›¤› biliniyor. Bu
konuda hakl› bir üne sahip olan diﬂi aslanlarla ilgili yap›lan son çal›ﬂmalar,
araﬂt›rmac›lar› bu konuda yeniden düﬂünmeye yöneltiyor. Diﬂi aslan sürülerinin avlan›rken iﬂbirli¤i yapt›klar›, birçok araﬂt›rmac›n›n üzerinde hemfikir
oldu¤u, gözlemledi¤i bir gerçekti.
“Gerçekti” diyoruz çünkü, iﬂbirli¤i gibi
gönüllülü¤ün esas oldu¤u bir konuda
hayvanlar dünyas›nda bile istisnalar›n
oldu¤u ortaya ç›kt›. Araﬂt›rmac›lar,
Tanzanya’daki Serengeti Milli Park›’nda yaﬂayan diﬂi aslan sürülerinde
birey say›s› artt›kça avlanman›n zorlaﬂt›¤›n› ve aslanlar›n birlikte avlanmay›
tercih etmediklerini gördüler. Tercihlerini av›n kendisi de de¤iﬂtiriyordu. Diﬂi
aslanlar›n Afrika yaban domuzu, öküz
baﬂl› Güney Afrika antilopu gibi daha
kolay yakalanan hayvanlar›n peﬂine
tek baﬂlar›na düﬂtükleri gözlemlendi.
Bu s›rada sürüdeki di¤er bireylerin güvenli bir mesafede bekledikleri ve av
yakaland›ktan sonra haz›r yeme¤in baﬂ›na üﬂüﬂtükleri kaydedildi. Ancak bufalo, zebra gibi zor avlarda sürüdeki bireylerin iﬂbirli¤i yapt›klar› belirlendi.
Araﬂt›rmac›lar›n bu bulgulardan elde
ettikleri sonuç, kuﬂlar, böcekler ve di¤er memeli türlerinde görüldü¤ü gibi
avc› tek baﬂ›na baﬂar›l›ysa, di¤erlerinin
ona yard›m etmeme e¤iliminde olduklar›. Elbette, dünyan›n tüm yaﬂam
alanlar›nda ayn› davran›ﬂlar›n görülebilece¤i söylenemez. Örne¤in, Güney
Bat› Afrika’n›n aç›k arazilerinde yaﬂayan antilop türleri aras›nda en h›zl›
olan›n› sürü halinde avlamak daha kolay. Tek bir diﬂi aslan›n bu antilop türünü tek baﬂ›na yakalamas› mümkün
de¤il. Araﬂt›rmac›lar, bu bölgede bulunan sürülerin avlar›n› yakalamada izledikleri yollar›n bile daha düzenli oldu¤u söylüyorlar.
Nerede yaﬂarlarsa yaﬂas›nlar diﬂi aslanlar›n üst düzeyde iﬂbirli¤i yapt›klar›
bir konu da yavru bak›m›. Diﬂi aslanlar, yavrular›na özen gösteriyorlar.
Kuytu bir köﬂede gerçekleﬂen do¤umdan sonra bir süre yavrular›n› sakl›yorlar. Bu s›rada en büyük tehlike, çevredeki avc›lar. Hareket becerisi kazanana
kadar hayatta kalmay› baﬂaran yavru-

Diﬂi aslan sürülerinin avlan›rken iﬂbirli¤i yapt›klar›, birçok araﬂt›rmac›n›n üzerinde hemfikir oldu¤u, gözlemledi¤i bir gerçekti. “Gerçekti” diyoruz çünkü, iﬂbirli¤i gibi gönüllülü¤ün esas oldu¤u bir konuda hayvanlar dünyas›nda bile istisnalar›n oldu¤u ortaya ç›kt›. Araﬂt›rmac›lar, Tanzanya’daki Serengeti Milli Park›’nda yaﬂayan
diﬂi aslan sürülerinde birey say›s› artt›kça avlanman›n zorlaﬂt›¤›n› ve aslanlar›n birlikte avlanmay› tercih etmediklerini gördüler.

lar sonunda sürüye kat›l›yorlar. Sürüdeki di¤er diﬂilerin de yavrular› varsa,
bir “kreﬂ” oluﬂuveriyor. Diﬂi aslanlar
birbirlerinin yavrular›na bak›yor, onlar› emziriyorlar. Ancak, tüm yavrulara
ayn› oranda süt vermiyorlar. Diﬂi aslanlar›n kendi yavrular›na verdikleri sütün oran› daha yüksek. Hatta kendi
yavrusu de¤ilse fazladan süt iste¤ini bile geri çeviriyorlar. Yavrusu olan diﬂi
aslanlar›n toplumsal yaﬂamlar›n›n merkezindeki kreﬂlerin yarar›, asl›nda onlar› beslemekten çok, korumak. Erkek
aslanlar ve s›rtlanlar için savunmas›z
bir yavruyu yakalamak çok kolay. Sürüler, ancak iﬂbirli¤i yaparak onlar›n
Rico, “border collie” diye bilinen ›rktan bir köpek.
Bu ›rk zekili¤iyle tan›n›yor. Max Planck Enstitüsü’nde hayvanlar›n sözcük da¤arc›klar›yla ilgili bir
araﬂt›rmaya dahil olan Rico’nun yaklaﬂ›k 200 sözcükten oluﬂan da¤arc›¤›n›n, konuyla ilgili olarak
üzerinde çal›ﬂ›lan maymun, yunus ve papa¤an gibi
hayvanlardan aﬂa¤› kalmad›¤› ortaya ç›kt›.

üstesinden gelebiliyorlar.
‹ﬂbirli¤i denince kar›ncalar› da anmak yerinde olur. Kar›ncalarla ilgili ö¤rendi¤imiz en önemli iki bilgiden biri,
aralar›ndaki iﬂbirli¤i, di¤eriyse ne kadar çal›ﬂkan olduklar›. Dünyan›n her
taraf›nda da¤›l›m gösteren Polyergus
cinsinden bir kar›nca türünün özellikleri bu iki bilgiyi de yalanl›yor. Bu türde besin aramak, yavrular› ya da kraliçeyi beslemek, yuvay› temiz tutmak gibi davran›ﬂlar körelmiﬂ. Bunun yerine
düzenli olarak Formica cinsinden kar›ncalar›n yuvalar›n› istila ediyorlar. Bu
s›rada neler olup bitti¤ini merak eden
araﬂt›rmac›lar, özel gözlem düzenekleri kurarak kar›ncalar› izliyorlar. Ortaya
ç›kard›klar› ﬂunlar: ‹stilac› kraliçe kar›nca, yuvaya girdi¤inde karﬂ› taraf›n
kraliçe kar›ncas›n› buluyor ve 25 dakika boyunca baﬂ, gö¤üs ve kar›n bölgesinden onu ›s›r›yor. Üstelik yaln›zca
›s›rm›yor, ölmekte olan kar›ncan›n yaralar›n› da yal›yor. Kraliçeleri öldü¤ü
anda Formica kar›ncalar› için esaret
baﬂl›yor. ‹ﬂci kar›ncalar beyinleri y›kanm›ﬂcas›na, istilac› kar›nca sanki kendi
kraliçeleriymiﬂ gibi onu beslemeye baﬂl›yorlar. Bu davran›ﬂ, araﬂt›rmac›lar›n
dikkatini çekiyor ve bununla ilgili bir
varsay›mda bulunuyorlar. ‹stilac› kraliçe kar›ncan›n karﬂ› taraf› ›s›r›p yalamas›n›n bir tür “kimyasal kazan›m” oldu¤unu düﬂünüyorlar ve bunu s›namak
amac›yla, içinde ölü bir kraliçe kar›ncan›n oldu¤u bir düzenek haz›rl›yorlar.
Yuvay› ele geçirme yönteminde bir deHaziran 2006
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Alex, 30’lu yaﬂlarda bir gri papa¤an. Papa¤anlar›n insan konuﬂmas›n› taklit ettiklerini bilirsiniz. Bu gri papa¤an da konuﬂmalar› taklit edebiliyor. Üstelik, ne söylendi¤ini anl›yor ve iletiﬂim de kurabiliyor.

¤iﬂiklik olmuyor, 25 dakika sonra iﬂçi
kar›ncalar esir olarak görevlerine baﬂl›yorlar. Bunun üzerine araﬂt›rmac›lar,
baﬂka bir düzenek haz›rl›yorlar; kraliçe
kar›ncan›n olmad›¤› bir yuvaya istilac›
kraliçe kar›ncay› b›rak›yorlar. ‹ﬂçi kar›ncalarla kraliçe kar›nca aras›nda k›yas›ya bir mücadele yaﬂan›yor. Bu kez ›s›r›larak öldürülen taraf istilac› kraliçe
oluyor. Araﬂt›rmac›lar›n merak ettikleri
bir di¤er konu da, bir yuvada birden
fazla kraliçenin bulunabilece¤i durumlarda neler olaca¤›. Çünkü, do¤ada
Formica kar›ncalar›n›n yuvalar›nda birden fazla kraliçe olabiliyor. Araﬂt›rmac›lar, içinde 2-25 kraliçe kar›nca bulunan düzenekler kuruyorlar. Bu durumda istilac› kraliçenin her gün, belirli bir
yol izleyerek bunlar›n yerini buldu¤unu ve yok etti¤ini keﬂfediyorlar. Araﬂt›rmada istilac› kar›ncalar›n, nüfus yuvan›n kapasitesini aﬂt›¤›nda kölelerin
bir bölümünü, yeni bir yuvaya taﬂ›d›klar› gözleniyor. Araﬂt›rmac›lar, yaklaﬂ›k
8800 kar›nca türü oldu¤unu ve bunlardan en az 200’ünde ortak
yaﬂam iliﬂkilerinin bulundu¤unu belirtiyorlar.

‹letiﬂim Kurmak Zor
De¤il
Hayvanlar›n toplumsal yaﬂama ait
davran›ﬂlar› kadar biliﬂsel etkinlikleri
de biliminsanlar›n›n ilgisini çekiyor.
Bu konuyla ilgili araﬂt›rmalardan ünlenen hayvanlar bile var. Ünleri de boﬂuna de¤il. Örne¤in Rico, “border collie”
diye bilinen ›rktan bir köpek. Bu ›rk
zekili¤iyle tan›n›yor. Max Planck Enstitüsü’nde hayvanlar›n sözcük da¤arc›kB‹L‹M ve TEKN‹K 40 Haziran 2006

lar›yla ilgili bir araﬂt›rmaya dahil olan
Rico’nun yaklaﬂ›k 200 sözcükten oluﬂan da¤arc›¤›n›n, konuyla ilgili olarak
üzerinde çal›ﬂ›lan maymun, yunus ve
papa¤an gibi hayvanlardan aﬂa¤› kalmad›¤› ortaya ç›kt›. Üstelik araﬂt›rmac›lar Rico’nun beyninin nas›l çal›ﬂt›¤›n›
anlamaya çal›ﬂ›rken ﬂunu da keﬂfediyorlar: Rico, tan›d›¤› eﬂyalar›n aras›na
yeni bir tanesi eklendi¤inde ve bu tan›mad›¤› nesneyi getirmesi istendi¤inde
% 70 do¤rulukla nesneyi getiriyor.
Araﬂt›rmac›lar, bu tür deneylerin sözcükleri nas›l ö¤rendi¤imiz konusunu
ayd›nlataca¤›n› söylüyorlar.
Bir baﬂka ünlü hayvan, Alex. O,
30’lu yaﬂlarda bir gri papa¤an. Papa¤anlar›n insan konuﬂmas›n› taklit ettiklerini bilirsiniz. Bu gri papa¤an da konuﬂmalar› taklit edebiliyor. Üstelik, ne
söylendi¤ini anl›yor ve iletiﬂim de kurabiliyor. Araﬂt›rmac›lar, 1977 y›l›ndan
beri çal›ﬂt›klar› Alex’in maymunlar ve
yunuslar kadar zeki oldu¤unu düﬂünüyorlar. Bunu, gri papa¤anlar›n beyinlerinin büyük olmas›, uzun yaﬂamalar›
ve iletiﬂim üzerine kurulu toplumsal
yaﬂamlar›yla iliﬂkilendiriyorlar. Onlara
hak vermemek elde de¤il. Alex, 100
farkl› nesneyi % 80 do¤ruluk pay›yla
tan›yor, isteyebiliyor ve tan›mlayabiliyor. Üstelik nesneleri renklerine, ﬂekillerine ya da malzemelerine göre de s›n›fland›rabiliyor. Bunu yaparken tek
bir nesnenin birden fazla biçimde s›n›fland›r›labilece¤ini de ay›rt edebiliyor.
Örne¤in, yeﬂil yuvarlak bir cismin hem
rengini hem de ﬂeklini söyleyebiliyor.
Rengi, ﬂekli ya da malzemesi farkl› nesneler aras›ndan, ayn› ya da farkl› olanlar› seçebiliyor. Nesneler aras›nda hiçbir iliﬂki yoksa bunu da ifade ediyor.

Say› sayma becerisi de var; her ne kadar alt› say›s›n› telaffuz edemese de
6’ya kadar sayabiliyor. “Kaç tane mavi
anahtar var?” sorusuna yan›t verebiliyor. Daha bitmedi! Nesnelerin büyüklükleri aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yapabiliyor, bir nesnenin di¤erinin üzerinde ya
da alt›nda oldu¤unu ay›rt edebiliyor.
Araﬂt›rmac›lar, Alex ve di¤er gri papa¤anlar›n biliﬂsel becerilerini keﬂfetmek
üzere yeni al›ﬂt›rmalar planlarken, bu
becerilerin evrimsel, fizyolojik ve nörolojik altyap›s›n› ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlar.
Biliﬂsel becerileriyle araﬂt›rmac›lar›
peﬂinde koﬂturan bir di¤er canl› grubu
da yunuslar. Bu hayvanlarla yap›lan
araﬂt›rmalar, onlar›n ne kadar zeki olduklar›n› ortaya koyuyor. ‹nsan ve büyük maymunlara özgü oldu¤u düﬂünülen özelliklerin yunuslarda da gözlemlenmesi araﬂt›rmac›lar› özellikle ﬂaﬂ›rt›yor. Örne¤in, yaln›zca sözü edilen türlerin kendi varl›klar›n›n fark›nda olduklar› düﬂünülüyordu. Ancak, yunuslar›n aynada kendilerini tan›ma testini
baﬂar›yla geçmeleri, bu konudaki varsay›m› çürüttü. Araﬂt›rmac›lar, bu test
için ﬂiﬂe burunlu yunuslarla çal›ﬂt›lar.
Daha önce ayna deneyimleri olan yunuslar› siyah mürekkeple iﬂaretlediler.
Test öncesinde, yunuslar›n birbirlerine
bir tepki vermeyecekleri, aynan›n
önünde daha fazla zaman geçirecekleri ya da kendilerini ﬂöyle bir inceledikten sonra yollar›na devam edecekleri
düﬂünülüyordu. Yunuslar, bu düﬂünceleri do¤rulad›lar ve beklendi¤i gibi
kendi vücutlar›ndaki iﬂaretlerle daha
çok ilgilendiler. Maymunlarla yunuslar
aras›ndaki bu fark›n, onlar›n toplumsal
yaﬂama ait davran›ﬂlar›n›n s›n›rl› olmas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülüyor.
Öte yandan yunuslar›n aynada kendilerini tan›yabilmeleri, beyinlerinin büyük
ve biliﬂsel becerilerinin geliﬂmiﬂ olmas›yla iliﬂkilendiriliyor. Beynin iﬂleyiﬂi ve
evrimsel geçmiﬂ aç›s›ndan birbirinden
farkl› oldu¤u bilinen yunus ve maymunlar aras›ndaki benzerlikler, araﬂt›rmac›lar› yeni sorular›n peﬂine düﬂmeye
itiyor.

Suyun Üzerinde Dans
Buraya kadar sözünü etti¤imiz hayvan davran›ﬂlar› bize tan›d›k geliyor.
Ya fiziksel özellikleriyle bizi ﬂaﬂ›rtan
hayvanlara ne demeli? Bunlardan biri,
Orta Amerika’daki ya¤mur ormanlar›n-
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da yaﬂayan ve suyun üzerinde yürümesiyle tan›nan bir tür kerkentele. Biliminsanlar›, bu kertenkelenin suyun
üzerinde jet gibi ilerlemesinin temelinde yatan fizi¤i merak ediyorlar. Hayvan›n bir aya¤›n›n suyla temas›ndan baﬂlayarak neler olup bitti¤ini söyle aç›kl›yorlar: Hayvan›n aya¤›n›n suya vuruﬂuyla yukar› do¤ru bir kuvvet oluﬂuyor. Bu, orta büyüklükteki, yani 90
gram a¤›rl›¤›ndaki bir kertenkelenin
suyun üzerinde kalmas› için gereken
kuvvetin % 23’ünü sa¤l›yor. Ard›ndan,
ayak suya giriyor. Bunu, kulaç atmaya
benzetebiliriz. Su yar›l›yor, su molekülleri yana do¤ru itiliyor ve aya¤›n üzerinde bir hava boﬂlu¤u oluﬂuyor. Bu
hava boﬂlu¤uyla suyun bas›nc› aras›ndaki fark, ikinci bir kuvvet olarak çal›ﬂ›yor. Böylece suya vuruﬂ ve hemen
sonras›nda suyun yar›lmas›yla, hayvan›n suyun üzerinde kalmas› için gereken kuvvet sa¤lan›yor. Elbette tüm
bunlar saniyeden daha az zamanda
gerçekleﬂiyor ve do¤rusu bu eylem için
koﬂmak sözcü¤ü yürümük sözcü¤ünden daha uygun. Bir de, aya¤›n tüm
hareketleri kusursuz bir uyum içinde
olmak zorunda; aya¤›n aç›lan yar›ktan,
su yar›¤› kapatmadan çekilmesi
gerekiyor. Aya¤›n geç çekilmesi gibi
terslikler bir anda bu uyumu bozabiliyor. Araﬂt›rmac›lar, baz› perde ayakl›
kuﬂlar›n da benzer ﬂekilde su üzerinde
yürüyebildiklerini, ancak onlar›n hareketlerindeki dinami¤in biraz daha farkl› oldu¤unu söylüyorlar. Ancak, bu iﬂleyiﬂi tam olarak anlayamam›ﬂlar.
Do¤rusu, biliminsanlar›n›n hayvanlar dünyas›yla ilgili olarak yan›tlamalar› gereken daha birçok soru var. Üstelik, bu sorular› yan›tlad›kça, s›r perdelerini aralad›kça ö¤rendiklerimiz çok
iﬂimize yarayacak. Örne¤in, formda
kalmak için spor yap›yoruz. Bir ﬂekilde
buna ara verdi¤imizde, yani fiziksel etkinli¤imizi azaltt›¤›m›zda vücudumuz
kendini koyveriyor, kaslar›m›z hemen
gevﬂiyor. Ancak, birkaç ay k›ﬂ uykusuna yatan bir ay›y› düﬂünün. Bu s›rada
ay›n›n hiçbir fiziksel etkinli¤inin olmad›¤›n› da hesaba kat›n. ‹ﬂte, bu ay›n›n
uykudan uyand›¤›nda kaslar›n›n gevﬂemesi gibi bir sorunu yok, vücudu çak›
gibi! Bir grup araﬂt›rmac›, bunun nas›l
oldu¤unu anlamak için kollar› s›vam›ﬂlar ve siyah ay›lar›n yaklaﬂ›k 130 gün
süren k›ﬂ uykusunu izlemiﬂler. Bu s›rada ay›lar›n kaslar›n›n gerginli¤inin yal-

Yunuslar (üstte) biliﬂsel becerileriyle araﬂt›rmac›lar› peﬂinde koﬂturan canl› gruplar›ndan biri . Bu hayvanlarla
yap›lan araﬂt›rmalar, onlar›n ne kadar zeki olduklar›n› ortaya koyuyor. ‹nsan ve büyük maymunlara özgü oldu¤u düﬂünülen özelliklerin yunuslarda da gözlemlenmesi araﬂt›rmac›lar› özellikle ﬂaﬂ›rt›yor. Biliminsanlar›,
yaln›zca hayvanlar›n davran›ﬂlar›n› de¤il fiziksel özelliklerini de anlamaya çal›ﬂ›yorlar. Örne¤in, Orta Amerika’daki ya¤mur ormanlar›nda yaﬂayan ve suyun üzerinde yürümesiyle tan›nan bir kertenkele türünün (altta),
suyun üzerinde jet gibi ilerlemesinin temelinde yatan fizik, araﬂt›rmac›lar için ilginç bir konu.

n›zca % 23 oran›nda kayboldu¤unu
gözlemlemiﬂler. Araﬂt›rmac›lar, ayn›
sürede hareketsiz kalan bir insan›n,
kaslar›n›n % 90 oran›nda gevﬂeyece¤ini söylüyorlar. K›ﬂ›n baﬂ›nda ve sonunda ay›lar›n kaslar›ndan al›nan örneklerden elde edilen veriler onlar› iskelet
kas› hücrelerini incelemeye yöneltmiﬂ.
Bu hücrelerin say›s›n›n azalmad›¤›n›,
büyüklüklerinin ve protein hacimlerinin de¤iﬂmedi¤ini bulmuﬂlar. Bu bulgulara göre, ay›lar›n kas dokular›n›n
dirili¤i, vücudun baﬂka bir yerinden
sa¤lanan protein kaynaklar›n›n kullan›m›na ba¤lan›yor. Buradaki iﬂleyiﬂ çözülebilirse, iskelet ve kas sistemi hastal›klar›n› tedavi etmede, yatmak zorunda olan hastalar›n sorunlar›n› gidermede ve yerçekimsiz ortam›n, uzayda yap›lacak uzun yolculuklar›n olumsuz etkilerini azaltmada birkaç ad›m daha
ileri gidilebilecek.
Yeryüzünü paylaﬂt›¤›m›z di¤er canl›lar› tan›man›n ne iﬂimize yarayaca¤›n›
düﬂünebilirsiniz. Tüm bu hayvan araﬂt›rmalar› bizi nereye götürecek? Y›ld›z›

gittikçe parlayan “biyomimikri” alan›ndaki geliﬂmeler bu soruya yan›t veriyor. Do¤ay› taklit eden ya da do¤adan
esinlenen biliminsanlar›, canl›lar›n yap›lar›n› inceleyerek bunu, yeni teknolojilerin üretilmesinde kullan›yorlar. Örne¤in, örümce¤in a¤ yapmak için üretti¤i ipe¤in kimyasal yap›s› araﬂt›r›larak,
çelik kadar sa¤lam malzemeler üretiliyor, köpekbal›¤›n›n vücut yap›s› çözülerek h›zl› yüzmeye yarayacak özel mayolar tasarlan›yor. Sorunun bir baﬂka
yan›t›ysa, son derece basit; Jane Goodall’›n, Marc Beckoff”un “Düﬂünen
Hayvanlar” kitab›na yazd›¤› önsözde
belirtti¤i gibi: “..., onlar› (hayvanlar›) izlemek, yeni sorular sormak, bu sorulara yeni yan›tlar aramak, yaln›zca ﬂaﬂ›rt›c› bilgiler edinmenin bir yolu de¤il,
ayn› zamanda büyük bir zevk ve sonsuz bir e¤lence kayna¤›.”
Tu¤ba Can
Kaynak
“Amazing Animals” Scientific American özel say›s›, A¤ustos 2004
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