
CAMPBELL-RECEE GENEL BİYOLOJİ 

BÖLÜM 51 

DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 

1. Davranış nedir? Tanımlayınız. Araştırmacılar davranışı daha geniş olarak nasıl 

tanımlamışlardır? 

2.  Bir davranışı gözlemlediğimizde nasıl sorular sorarız? Bu soruların nitelikleri nelerdir? 

3. Basit ve karmaşık sonuçlar arasındaki farkın önemini için manolya ötleğenindeki 

gözlemlerin neler olduğunu yazınız. 

4. Davranış genetik bir durum mudur, yoksa çevresel bir durum mudur? 

5. Belli bir davranışın ortaya çıkmasında hangi faktörlerin etkili olduğuyla ilgili 

yaklaşımları açıklayınız. 

6. Drosophila’daki dg2 geni davranışlar ile genler arasındaki ilişkiyi nasıl ortaya koyar?  

7. Şekil 51.1’i inceleyerek davranışın çevresel ve genetik bileşenlerini anlayalım. 

8. Eğer davranışın hem genetik hem de çevresel alt yapısı varsa herhangi bir davranışın 

doğuştan gelmesi ile ne kastedilmektedir? 

9. Doğuştan gelen bir davranış nasıl evrimleşmiştir? (yamaç martılarını örnek veriniz.) 

10. Modern davranış biyolojisinin kökenleri nasıl oluşmuştur? 

11. Doğuştan gelen uyum mekanizması (DUM) kavramı nedir? 

12. DUM nasıl ortaya çıkar? (işaret uyarı nedir?) 

13. İşaret uyarı ve DUM’larla ilgili  özellikleri üç-dikenli dikence balığı örneği üzerinden 

açıklayınız. 

14. İnsanlarda DUM davranışlara örnekler veriniz. 

15. İşaret uyarı kullanımı bazı durumlarda hayvanlarda yanılgılara neden olur. Bunlara 

örnekler veriniz. (mayıs böceği) 

16. Bazı uyumsuzluklar ve yanlış anlama tehlikeleri içermesine karşın işaret uyarıları 

neden hayvanlar tarafından hala kullanılır? 

17. Davranış ekolojisi nedir? 

18. Kuş ötüşlerinde doğal seçilim neden tek ustalaşmış ses tonu yerine çok ezgili bir 

modeli ortaya çıkarmıştır? 

19. Ötüş repertuarları araştırmasında hiçbir evrimsel ilkeyi kullanmazsak nasıl bir durum 

oluşur? 

20. Optimum yiyecek arama teorisini bedel-yarar analizi ile açıklayınız.(kuzeybatı pasifik 

kargaları) 

21. Optimum yiyecek arama teorisini mavi solungaçlı pervane balıkları ile yapılan deneyle 

açıklayınız. 

22. Enerji elde etmede (beslenmede) bedel-yarar analizinin tek faktör olmadığını 

açıklayınız. (ince ağızlı levrek örneğini kullanınız.) 

23. Öğrenme nedir? 

24. Benekli maymunların alarm çığlıkları hayvanlarda öğrenmeye nasıl bir örnek teşkil 

eder? (benekli maymunların kartal, yılan, leopar gördüklerindeki tüm davranışlar) 



25. Olgunlaşma nedir? (yavru kuşları ilk uçma denemelerini örnek vererek açıklayınız. 

26. Temelde gelişimsel anlamda sabitlenmiş bir davranış öğrenme yoluyla nasıl 

değişebilir? Gümüşi, martı ve gülen martılar örnekleri) 

27. Alışma nedir? Örneklerle açıklayınız. 

28. Basılanma fenomeni nedir? Konrad LORENZ’in ünlü çalışmasını örnek vererek 

açıklayınız. 

29. ‘Basılanmada “duyarlı bir döneme” ihtiyaç vardır’ ne anlama gelir? Açıklayınız. 

30. Ebeveynlerini basılanma yoluyla öğrenen genç kuşlar daha sonra sırasıyla neleri 

öğrenirler? Örneklerle açıklayınız.  

31. Kuşlarda en sonda ve süre açısından en uzun duyarlı döneme sahip olan basılanma 

tipi hangisidir? Açıklayınız. (isponozları örnek veriniz) 

32. Basılanmada tamamen sabitlikten söz etmek doğru mudur? 

33. Kuş ötüşleri ile ilgili çalışma yapan bilim adamları neden özellikle serçe ve kanaryanın 

erkelerini tercih ederler? 

34. Beyaz başlı serçelerde duyarlı dönem ne zamandır? Bu dönemde serçeler neler 

öğrenirler ve üzerlerinde ne gibi laboratuar deneyleri yapmışlardır? 

35. Beyaz başlı serçe herhangi bir ötüş kalıbı oluşturduğu zaman duyarlı dönemi izleyen 

ikinci öğrenim süreci nasıl olur? (şekil 51.10 a inceleyiniz.) 

36. Beyaz başlı serçelerde doğuştan gelen bir eğilim deneyimle düzenlenebilir mi? Ve 

neden kayıt cihazından gelen ses duyarlı dönemin uzun süre olmasına sebebiyet 

verir? 

37. İnsanlarda sesleri öğrenme sürecinde duyarlı bir dönem var mıdır? Açıklayınız. 

38. Kuşların ötüşlerini geliştirmek için kendilerini duymaları ve dinlemeleri gerekir mi? 

Açıklayınız. 

39. Kanaryalarda “biçim değiştiren ötüşler” nasıl oluşur? Ve sebebi nedir? 

40. Biyolog Frenando Nottebohm kanaryadaki ötüş biçiminin öğrenilmesi ile ilgili hangi 

tespitleri yapmıştır? Açıklayınız. 

41. Nottebohm’un bulguları neden önemlidir? 

42. Birleşik öğrenme nedir? 

43. Pavlov’un şartlı refleks deneyi neden birleşik öğrenme tipidir? 

44. Pvlov’un köpeklerle yatığı deneyi açıklayınız. 

45. İşlevsel koşullanma nedir? Örnek vererek açıklayınız. (şekil 51.11’i inceleyiniz) 

46. Amerikalı fizyolog Skinner’ın yaptığı işlevsel koşullanma deneyini açıklayınız. 

47. Memelilerde çoğu ve bazı kuşlarda en iyi biçimde görülen oyun davranışı nedir? 

Örneklerle açıklayınız. 

48. İnsan türünde görülen “eşek şakası” biçiminde oyunlar hayvanlarda görülür mü? 

Örnek veriniz. 

49. Oyun enerji kaybına ve yaralanmalara neden olduğuna göre, böyle bir davranışın 

uyumsal temeli nedir? “Deneme yapma hipotezine” ve “tekrarlayarak çalışma 

hipotezine göre açıklayınız.  

50.   Geniş açıdan bakarak “bilişim” nedir? Bilişim etolojisi nedir? 



51. Hayvanların hareketleri sırasında kullandıkları çeşitli bilişim mekanizmalarından 

“kinesis ve taksis” nedir? Açıklayınız. 

52. Hayvanların hareketleri sırasında kullandıkları çeşitli bilişim mekanizmalarından 

“Bilinen bir alanda referans-Noktaların kullanımı” nedir? Açıklayınız.(şekil 51.2’yi 

inceleyiniz. 

53. Hayvanların hareketleri sırasında kullandıkları çeşitli bilişim mekanizmalarından 

“bilişim haritaları” nedir? Açıklayınız. 

54. Göç davranışı nedir? Neden yapılır? 

55. Göç eden hayvanların yollarını bulabilmek için kullandıkları mekanizmalar olan 

“klavuz”, “oryantasyon” ve “navigasyon” nedir? Açıklayınız. 

56. Oryantasyon ile navigasyon arasındaki farkları örnek vererek açıklayınız. (şekil 51.6) 

57. Hayvanlar oryantasyon ve navigasyonda hangi işaretleri kullanırlar? 

58. Bilişim etologları hayvanların bir alandan diğerine giderken bu işaretlerden ne şekilde 

yararlandıklarını nasıl açıklamışlardır? 

59. Sosyal davranışı genişçe tarif ediniz. 

60. Sosyobiyoloji nedir? Açıklayınız. 

61. İşbirliği davranışı nedir? Açıklayınız. 

62. Agonistik(çelişik) davranışlar nelerdir? Örneklerle açıklayınız. 

63. Uzlaşma davranışını açıklayınız. 

64. Dominans hiyerarşisi nedir? Açıklayınız. 

65. Territoryum nedir? Açıklayınız. (çoğulu territori) 

66. Territoryum ve dolanma alanı farkı nedir? 

67. Ev sahibi olan bireyler neden sıklıkla territoryum kavgalarından galip çıkar? 

68. Herhangi bir territoryum sahibi bunu diğerlerine nasıl duyurur? 

69. Savunak davranışının türdeşlere karşı yapılmasının nedenleri nelerdir? 

70. Hem dominans hiyerarşileri hem de territoryum davranışlarının populasyon açısından 

önemi nedir? 

71. Kur yapma nedir? Üç dikenli dikence balığındaki örnekle (şekil 51.23) açıklayınız. 

72. Kopulasyon nedir? 

73. Kur yapmanın bireye nasıl bir faydası vardır? (doğal seçilim kur yapma davranışının 

evrimini nasıl açıklar? 

74. Ebeveyn yatırımı nedir? 

75.  Dişilerde eş seçme davranışının erkeklerin evrimini nasıl etkilediğini örneklerle 

açıklayınız. 

76. Bazı türlerde eş için rekabetin dişilerde olması hangi durumları değiştirir? 

77. Kur yapma davranışı ile ilgili sonuç olarak neler söylenebilir? 

78. Monogamik eşleşme nedir? 

79. Poligamik eşleşme nedir? 

80. Poliginik ve poliandre nedir? Açıklayınız. 

81. Kuşların çoğu neden monogamiktir? 

82. Hangi tür kuşlarda poligini oranı yüksektir? 

83. Harem oluşumu hangi türlerde nasıl oluşur? 



84. Kuş ve memelilerde yüksek oranda erkekler tarafından yapılan yavru bakımı neden 

daha az türde görülür? Açıklayınız. 

85. Babalıktan emin olmanın yavru bakımı üzerine etkisini açıklayınız. 

86. Hayvanlarda uyarılar ve iletişim nasıl olur açıklayınız. 

87. Feromonlar nedir? Açıklayınız. 

88. Bal arılarındaki iletişim danslarını açıklayınız. 

89. Alturizm nedir? Örnekler (sincaplar, işçi arılar, köstebek sıçanları) vererek açıklayınız. 

90. Kapsamlı uyum nedir? Nasıl oluşur? 

91. Hamilton kuralını bir örnekle ayrıntılı açıklayınız. 

92. Kin seçilimi nedir? Kin seçilimini açıklayınız. 

93. Resiprokal alturizm nedir? 

94. Sosyoloji evrim teorisi ile insan kültürü arasında nasıl köprü görevi görür? 

 


