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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Antarktika’da
Yeni Bir Hazine
Antarktika’n›n, denizel yaflam formlar›
aç›s›ndan bir zamanlar ‘umutsuz’ oldu¤u
düflünülen derin ve karanl›k sular›nda
700’ün üzerinde yeni tür ortaya ç›kar›ld›.
Bulgular›n bölgedeki okyanus yaflam›n›n
evrimine farkl› bir ›fl›k tutaca¤› düflünülüyor. ‹ngiltere Antarktika Araflt›rmalar›’ndan Katrin Linse’ye göre “bölge, san›ld›¤›n›n tersine dinamik, de¤iflken ve biyolojik olarak son derece zengin. Bu hazinenin keflfi, okyanusun derinliklerindeki
koflullar ve denizel yaflam›n da¤›l›m› aras›ndaki karmafl›k iliflkinin anlafl›lmas› yönündeki ilk ad›m.” Sözkonusu araflt›rma,
Antarktika’daki deniz canl›lar› üzerine yap›lan ilk genifl kapsaml› proje olan

Hayvan
Davran›fllar›
Söze Ne Hacet!
Hayvanat bahçesinde gördü¤ünüz bir
flempanze, avucu yukar› bakacak flekilde kolunu size do¤ru uzat›rsa, sizden
yiyecek ya da herhangi birfley istedi¤ini
anlamak için uzman olman›za gerek
yok. Bu basit hareket, y›¤›nla sözcü¤ün
yapt›¤› fleyi yapmak için tek bafl›na yeterli. fiempanze ve bonobolar›n el hareketlerine anlam vermek oldukça kolay;
yan›lsak da yan›lmasak da bunlar bize
son derece tan›d›k geliyor. ABD’deki
Yerkes Ulusal Primat Merkezi araflt›rmac›lar› da, bu hareket ve mimiklerin
üzerine giderek eski bir varsay›m› yeniden alevlendirdiler; insanda dil becerisinin sesli ça¤r›lardan çok, beden dili ve
mimiklerden kaynakland›¤› varsay›m›n›.
fiempanze ve bonobolar›n günlük yaflamlar›nda kulland›klar› çok çeflitli ses, mi-

Andeep (Antarktika derin deniz biyoçeflitlili¤i) Projesi’nin bir aflamas›. Projenin
amac›, Antarktika’y› çevreleyen sular›n
derin bölgelerinde yaflayan canl›lara iliflkin bilgi aç›¤›n› kapatmak. Bu kapsamda
ikisi 2002, biri de 2005 y›l›nda olmak
üzere Weddell Denizi’ne düzenlenen üç
araflt›rma gezisi süresince, 774 m - 6.348
m aras› derinliklerden ve birbirinden olmik ve beden hareketi var. Ancak bunlar›n refleksten pek öteye gitmeyen iletiflim
biçimleri oldu¤unu savunanlar›n say›s›
hiç de az say›lmaz. fiempanzenin, y›lan
gördü¤ünde ç›¤l›k atmas› gibi. Merkez
araflt›rmac›lar›ndan ünlü primatolog
Frans de Waal ise bu primatlar›n mimik
ve beden hareketlerinde daha fazlas›n›n
yatt›¤›na inananlardan. ‹ki bonobo, iki de
flempanze grubunun üretti¤i sesler, yüz
mimikleri ve el-kol hareketlerini kaydeden de Waal ve ekibi, bonobolar›n üretti¤i 375 “iletiflim sinyali”nden % 79’unun
el hareketleri biçiminde ortaya ç›kt›¤›n›,
% 14’ününse yüz mimi¤i ya da seslere dayal› oldu¤unu gözlemifller. Buna karfl›l›k
flempanzelerin üretti¤i 383 sinyalden %
56’s› el hareketleri, % 22’si de yüz mimikleri ve seslerden olufluyor. (‹ki tip iletiflimin birlikte kullan›ld›¤› durumlar da var.)
Bu farkl› iletiflim tiplerininin daha çok
hangi durumlarda kullan›ld›¤›n› da kaydeden araflt›rmac›lar, mimik ve sese dayal› iflaretlerin daha kararl› ve de¤iflmez ola-

dukça farkl› ortamlardan onbinlerce örnek toplanm›fl ve 1000’in üzerinde oldu¤u saptanan türlerden ço¤unun bilim için
yeni oldu¤u ortaya ç›km›fl. Bunlar›n aras›nda çok say›da kabuklu, deniz solucan›,
etçil sünger var. “Biraz›n› bekliyorduk”
diyor araflt›rmac›lar; “ama kesinlikle bu
kadar fazlas›n› de¤il!”
BBC News 16 May›s 2007

bilece¤i tahmininden yola ç›karak, bu tahminlerinin her iki tür için geçerli oldu¤unu görüyorlar. Sözgelimi hem flempanzeler hem de bonobolar korkunca ç›¤l›k at›yor, yine her ikisi de yiyece¤e ilgi duyduklar›nda sessizce ‘somurtuyorlar.’ Ancak el hareketlerinin ikisi aras›nda büyük
farkl›l›k gösterdi¤i anlafl›l›yor; t›pk› insanlar aras›nda konuflulan iki farkl› dil gibi.
Üstelik iflaretler yaln›zca iki tür aras›nda
de¤il, her bir tür içindeki farkl› gruplar
aras›nda da de¤ifliklik gösteriyor. Bu beceri, bonobolar aras›nda çok daha çeflitlenmifl durumda. “Elle anlat›m” biçimlerinin bu çeflitlili¤i, araflt›rmac›lara göre dilin, sesli ça¤r›lardan çok el hareketlerinden evrildi¤inin bir göstergesi. Bebeklerin, konuflmaya bafllamadan çok önce bu
tür hareketlerle iletiflim kurduklar› gerçe¤i de, savlar›n› destekleyen bir örnek. Çal›flma, beyin araflt›rmalar›yla da uyumlu.
Sesli iletiflim (kastedilen, konuflma de¤il)
beyinin daha ‘ilkel ve eski’ bölgelerince
denetlenirken, mimik ve beden diliyle
sa¤lanan iletiflimin denetim merkezleri,
konuflmay› da yönlendiren frontal loblar.
“Bu nedenle” diyor araflt›rmac›lar, “flempanzenin flu bildi¤imiz kesik ulumalar›n›
duyarsan›z, onun bir nedenle heyecanland›¤›ndan emin olabilirsiniz. Ama bir bonobo erke¤ini kollar›n› bafl›n›n üzerinde
kald›rm›fl görürseniz, bir çevirmene ihtiyac›n›z var demektir -hadi biz sizin için
söyleyelim, bilin ki can› bir difliyi çekti!”
ScienceNow Daily News, 30 Nisan 2007
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