
Evrim: Kavramların oluşturduğu bir doku … 
Balinalarda ve virüslerde gördüğümüz gibi, evrim hem kısa hem de uzun zaman ölçeklerinde 
ortaya çıkan karmaşık bir olaydır. Bu derste, kısaca sözünü ettiğimiz evrim teorisindeki temel 
kavramları derinlemesine inceleyeceğiz ve evrim mekanizmalarının biyoçeşitliliğin ortaya çıkması 
için nasıl işlediğini inceleyeceğiz. Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimine bakarken, 
biyocoğrafyadan ekolojiye doğal seleksiyon yoluyla Darwin’in evrim teorisinin nasıl olgunlaştığını 
inceleyeceğiz. Darwin, canlı türleri arasındaki benzerliklerin ortak atadan gelen değişikliklerin bir 
sonucu olduğunu savundu. Darwin, bu değişikliğin nasıl gerçekleştiğini açıklamak için, her nesilde 
varyasyonun meydana geldiğinin altını çizdi. Bu varyasyonlardan bazıları popülasyon içindeki 
bireylerin özelliklerini diğerlerinden daha başarılı bir şekilde ortaya çıkarmalarına ve 
aktarmalarına neden oldu. Zamanla, doğal seçilim ve diğer süreçler büyük ölçekli değişimlere yol 
açacak ve hatta yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Darwin'in teorisini 
yayınlamasından sonraki yıllarda, evrime dair kanıtlar katlanarak arttı. 
 Pasifik Okyanusu'nda, Ekvador'un yedi yüz mil batısında, Galapagos olarak bilinen izole bir 
volkanik ada kümesi bulunur. Bu adalarda yaşayan farklı türler var. Parlak mavi ayakları olan 
büyük deniz kuşları vakitlerini yuvalarında geçirir. Pullu iguanalar deniz yosunu yemek için 
okyanusa atlar ve sonra kayaların üzerinde güneşlenmek için geri çekilir. Dev kaplumbağalar 
kaktüsleri huzur içinde çiğnerler. Adaların ispinozları o kadar uysaldır ki, bu kuşları elinizde 
tutabilirsiniz. Her yıl, dünyanın dört bir yanından düzinelerce bilimci çoğu endemik olan bu türleri 
incelemek için Galapagos Adalarına geliyor. Adalar, bilimcilerin hayatın milyonlarca yılda nasıl 
değiştiğine dair izole bir örneği inceleyebilecekleri bir evrim laboratuvarı gibi. Bu bilimcilerin 
Galápagos Adaları'na varması uzun zaman alıyor, ancak bilim adamlarının yüz yıl önce yaptıkları 
yolculuklar kadar uzun zaman almıyor. Ve bu geziler, 1835'te Galápagos Adaları'na giden bir 
İngiliz araştırma gemisinin yolculuğundan çok daha hızlı gerçekleşiyor.  

HMS Beagle gemisinde Charles Darwin (1809–82) adında genç bir İngiliz doğa bilimci 
vardı. Darwin neredeyse dört yıl Beagle gemisiyle seyahat etmişti, bu sırada Atlantik'in deniz 
yaşamını incelemiş, Brezilya ormanlarında gözlemler yapmış ve And Dağları'na tırmanmıştı. Ancak 
tüm bunlardan sonra bile Darwin, Galápagos Adaları karşısında hayrete düşmüştü. “The Voyage 
of the Beagle” adlı kitabında "Bu takımadaların doğal tarihi çok dikkat çekicidir: kendi içinde 
küçük bir dünya gibi görünüyor" diye yazmıştır. Darwin, adalarda beş hafta geçirdi, volkanik 
kayalar üzerinden bitki ve hayvanlar topladı. Dünya gezisi sırasında edindiği deneyimler onu daha 
sonra bilimsel bir devrime götürecekti. 

Darwin, dünyanın önde gelen doğa bilimcileri de dahil olmak üzere pek çok insanın 
dünyanın milyarlar değil, yalnızca birkaç bin yaşında olduğunu düşündüğü bir zamanda 1809'da 
doğmuştu. Genellikle türlerin ya dünyanın başlangıcında ya da zaman zaman Dünya tarihi 
boyunca aralıklarla özel olarak yaratıldığına inanıyorlardı. Ancak Darwin, 1836'daki dünya 
seyahatinden döndükten sonra, Galapagos Adaları gibi yerlerde yaşadıkları deneyimler nedeniyle 
bu inançları sorgulaması söz konusu oldu. Böylece fikirlerini kaleme almaya başladı. 

Bu derste, evrimsel biyolojinin tarihsel temellerini keşfediyoruz. Ama sadece Darwin ile 
değil, bu yolculuğa 2500 yıl önce antik Yunan'daki filozoflarla başlayacağız. Yaşam ve çeşitliliği 
hakkında ilk kapsamlı açıklamaları onlara atfediyoruz. Yaşamı, aşağıdan yukarıya doğru sabit bir 
hiyerarşi oluşturan, Rönesans'ta yaklaşık iki bin yıl sonra Batı düşüncesine hakim olmaya devam 
eden bir görüş olarak tasarladılar. 1600'lerde doğa bilimciler, türleri benzerliklerine göre 
sınıflandırmak için daha karmaşık yöntemler geliştirdiler. Göreceğimiz gibi, bu ilk doğa bilimciler 



ayrıca fosillerin mineralleşmiş canlı kalıntıları olduğunu fark ettiler ve jeologlar daha sonra kaya 
katmanlarını inceleyerek dünya tarihinin haritasını çıkarmaya başladılar. 1800'lerin başlarında, 
birkaç doğa bilimci, yaşamın çok geniş zaman dilimlerinde değiştiğini tartışmaya başlamıştı. 
Charles Darwin, bu tartışmalar gelişirken kariyerine bir bilim insanı olarak yeni başlıyordu. Bu ders 
kapsamında, günümüzde biyolojinin temeli olmaya devam eden bir evrim teorisi üretmek için 
önceki araştırmacıların çalışmalarını kendi gözlemleriyle ustaca sentezlediğini göreceğiz. 

Charles Darwin, doğayı ilk kez 1820'lerde gençken öğrenmeye başladı. Doğa bilimcileri iki 
soru üzerinde kafa yorarken, kendisine öğretilen kavramlar önceki yüzyıllarda ortaya çıkmıştı: 
Doğanın çeşitliliğindeki kalıplar neydi? Bu kalıplar nasıl ortaya çıkmıştı?  

Hayatın çeşitliliğini anlamak pratik bir zorunluluktu. Örneğin, insanların hangi türden 
yemenin güvenli olduğu veya ilaç olarak yararlı olduğu konusundaki bilgeliklerini aktarabilmeleri 
için farklı bitki ve hayvan türlerinin isimlerine ihtiyaçları vardı. Binlerce yıldır insanlar bazı hayvan 
ve bitkilerin diğer türlere benzediğinin farkındaydı. Örneğin kediler, inekler ve insanlar yavrularını 
sütle besliyorlardı. Antik Yunan'dan başlayarak, Batılı filozoflar bu çeşitlilik modellerini 
düzenlemeye ve açıklamaya çalıştılar. Birçoğu, türlerin aşağıdan yukarıya doğru bir ölçekte 
düzenlendiğini gördü - Büyük Varoluş Zinciri olarak bilinen bir kavram (Lovejoy 1936; Wilkins 
2009). Bitkiler gibi en düşük yaşam formları yalnızca büyüme kapasitesine sahipti. Bunların 
üzerinde hayvanlar da hareket etme yeteneğine sahipti. İnsanlar akıl güçleri sayesinde 
hayvanların üzerinde konumlanmışlardır (Şekil 2.2). Büyük Varlık Zinciri'nin kökenleri antik Yunan 
felsefesine dayanıyordu, ancak Orta Çağ ve Rönesans'ta Avrupalı bilim adamları, onu, Tanrı 
tarafından yaratılışta oluşturulmuş ilahi bir plan olarak, kozmosun Hıristiyan görüşüne uyarladılar. 

Büyük Varoluş Zinciri sabit bir yaşam hiyerarşisi sağladı, ancak yaşamın çeşitliliğini daha 
ince bir ölçekte sınıflandırmak için çok yararlı değildi. Bu görüşe göre bir kadife çiçeği ve bir 
zambak daha düşük yaşam biçimleridir, ancak birbirleriyle aynı değildirler. 1600'lerde doğa 
bilimciler, türleri sınıflandırmak için sistematik bir yol geliştirmeye başladılar. Türleri adlandırmak 
için kurallar ve türleri farklı gruplara ayırmak için planlar yaptılar. İsveçli doğa bilimci Carolus 
Linnaeus (1707–1778) bu yöntemi 1700'lerin ortalarında zirveye taşıdı. 

Linnaeus, o sırada bilinen tüm canlıları iç içe geçmiş bir grup veya takson hiyerarşisi 
halinde organize etti. İnsanlar, örneğin memeli sınıfına aittir ve bu sınıf içinde, primat düzeni; ve 
bu düzen içinde Hominidae ailesi; ve bu aile içinde Homo cinsi; ve bu cins içinde, Homo sapiens 
türü. Linnaeus, diğer türlerle paylaştığı özelliklere göre her türü belirli bir cinse, aileye veya sıraya 
atayabilir. Taksonomi sistemi o kadar yararlıydı ki, biyologlar bugün hala kullanıyor. 
 
--- 
Takson nedir? Takson (çoğul, taxa), bir taksonomistin türler gibi uyumlu birimler olarak 
değerlendirdiği organizma gruplarını tanımlar. 
--- 
 

Linnaeus, sisteminin modelinin ilahi bir planı yansıttığına inanıyordu. "Sonsuz Varlığın 
başlangıçta çeşitli formlar ürettiği kadar çok tür vardır" diye yazdı. Bazı durumlarda, Linnaeus 
türlerin daha sonra değiştiğini düşünüyordu. İki bitki türünün bazen melezleşerek yeni bir melez 
tür oluşturabileceğine inanıyordu. Linnaeus, çoğunlukla, dünyanın İncil'deki yaratılışından bu 
yana yaşamın çeşitliliğinin genel modellerinin değişmediğini varsaydı. 



Linnaeus, bugünkü haliyle yaşamın çeşitliliğini incelerken, diğer doğa bilimciler yaşamın 
tarihine dönüp bakıyorlardı. Hayvan ve bitki kalıntılarının bazen korunduğunu ve taşa 
dönüştürüldüğünü keşfettiler. Bunu anlayan ilk doğa bilimcilerden biri, on yedinci yüzyıl 
Hollandalı anatomist ve Katolik Kilisesi piskoposu Nicolaus Steno'dur (1638-86). 1666'da bazı 
balıkçılar ona yakaladıkları dev bir köpekbalığını getirdi. Steno köpekbalığının dişlerini incelerken, 
o zamanlar dil taşları olarak bilinen üçgen kayalara benzediklerini fark etti. Steno, dil taşlarının 
canlı köpek balıklarında diş olarak ortaya çıktığını öne sürdü. Köpekbalıkları öldükten sonra dişleri 
yavaş yavaş taşa dönüştü. 

Ama fosiller gerçekten bir zamanlar canlı olan şeylerin kalıntıları olsaydı, Steno'nun deniz 
kabuğu şeklindeki taşların belirli dağların tepelerinde nasıl bulunduğunu açıklaması gerekirdi. 
Okyanusta yaşayan hayvanlar evlerinden nasıl bu kadar uzaklaşabilir? Steno, aslında bir denizin 
dağları kaplamış olması gerektiğini savundu. Kabuklu hayvanlar öldü ve tortularla kaplı oldukları 
okyanus tabanına düştü. Çökeltiler biriktikçe kayaya dönüştüler. Steno, dağların kenarlarında 
açığa çıkan kaya katmanlarının, en eski katmanların en altta ve en genç katmanların en üstte 
olacak şekilde arka arkaya serildiğini fark etti. (Bu katmanlar katman olarak bilinmeye başladı ve 
çalışmalarına stratigrafi adı verildi.) 

Steno, sadece birkaç bin yaşında olan İncil'deki dünyaya hala geleneksel bir şekilde 
inanıyordu. Yine de, tamamen yeni bir fikir ortaya atabildi: yaşam ve onu destekleyen gezegenin 
değişimle dolu bir geçmişi vardı ve dünyanın kendisi bu tarihin kaydını tuttu. 


