
1. Balina ve virüs: Bilimciler evrimi nasıl çalışırlar? 

Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balina 30 metreden fazla uzunluğa ulaşabilir 
ve 100.000 kilograma kadar çıkabilir (binden fazla nüfusu olan bir kasabanın 
ağırlığına eşit). Mavi balinalar bu şaşırtıcı boyuta ulaşmak için kril ve diğer küçük 
hayvan sürülerini ararlar. Alt çenelerini açıyorlar ve iki okul otobüsünü doldurmaya 
yetecek kadar su hızla içeri giriyor. Ağızlarını kapatan balinalar, ayak parmaklarını 
öne doğru fırlatarak, suyu balen denilen kıl kaplı plakalardan dışarı çıkmaya 
zorluyor. Balinalar daha sonra balenlerinde hapsolmuş krilleri yutabilirler. Bilim 
insanları, tek bir hamlede bir mavi balinanın yarım milyon kalori topladığını 
hesaplıyor (Goldbogen ve ark., 2010). 

Aynı enerjiyi elde etmek için bin hamburger yememiz ve hepsini aynı anda 
yememiz gerekir. Mavi balinalar sadece büyüklükleri ya da büyük yudumlarıyla 
dikkat çekicidir. Yüzmeye çok uygun balık gibi bedenlere sahip olmalarına rağmen, 
su altında bir saat yaşayamazlar. Balıklar solungaçları yoluyla sudan oksijen alırken, 
mavi balinalar nefes almak için okyanus yüzeyine yükselmeli ve ciğerlerine hava 
çekmek için bir hava deliği açmalıdır. Balinalar, çoğu balık türünün yaptığı gibi 
yumurtlamak yerine, genç yaşamak için doğurur. Yavruları, kendi yiyeceklerini 
aramak yerine anneleriyle yıllarca seyahat etmeli, süt içmelidir. 

Boyut spektrumunun diğer ucunda virüsler vardır. Çok küçükler, yaklaşık yüz 
nanometre boyunda ölçülüyorlar. Bu, bir insan saçı genişliğinden yaklaşık bin kat 
daha küçük ve mavi balinadan 10 milyar kat daha küçük. Hayvanların aksine virüsler 
son derece basit olabilir. Örneğin, yaklaşık 20.000 protein kodlayan genimiz var. 
İnfluenza virüsünde sadece 13 tane vardır (Jagger ve ark. 2012). 

Virüsler küçük ve basit olabilir, ancak bu çok önemli olmadıkları anlamına 
gelmez. Konaklarında yayılırlarken, bazıları yıkıcı olan çok çeşitli hastalıklara neden 
olurlar. Örneğin, 2011 yılında, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) 1,7 milyon kişiyi 
öldürmüştür (UNAIDS 2012). Virüsler, dünyadaki hemen hemen her hayvan, bitki, 
mantar, protozoa ve bakteri türünü enfekte eder. Mavi balinalara bile bulaşabilirler. 
Tek bir damla deniz suyunda milyonlarca virüs olabilir. Okyanusta yaklaşık 1031 
tane farklı virüs var (Suttle 2007). 



Mavi balinalar ve virüsler ne kadar farklı olursa olsun, tek bir açıklama her 
ikisinin de yaşadığımız gezegendeki varlığını açıklayabilir. Bu iki organizma da 
gezegeni paylaştıkları diğer tüm türlerle birlikte evrimin ürünüdür. 1973 yılında 
Theodosius Dobzhansky, evrimin yaşam çalışmalarındaki yerini açıklayan en anlamlı 
açıklamalardan birini şöyle ifade etti: “Biyolojideki hiçbir şey evrimin ışığı dışında 
mantıklı olmaz” adlı makalesine (Dobzhansky 1973) ortaya koymak istediği durum, 
evrimin ışığı altında bakıldığında biyolojinin, entelektüel açıdan belki de en tatmin 
edici ve ilham verici bilim olduğuydu. Bu ışık olmadan, çeşitli gerçekler yığına 
dönüşüyor, bazıları ilginç ve merak uyandırmasına rağmen, bir bütün olarak 
düşündüğümüzde anlamlı bir resim oluşturmuyor. Dobzhansky, evrimi anlayarak, 
doğal dünyanın neden bu kadar çeşitli olduğunu anlayabileceğimizi açıklamaya 
çalıştı. Farklı türler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları evrim sayesinde 
anlayabiliriz. Neden bazı türlerin dünyanın bazı yerlerinde var olduğunu ve diğer 
bazı yerlerde olmadığını yorumlayabiliriz. Canlıların zayıflıklarının yanı sıra 
adaptasyonlarını da bu sayede ortaya koyabiliriz. 

Evrimi incelemekle elde ettiğimiz içgörüler bize pratik faydalar sağlayabilir. 
Bizi hasta eden virüsler ve bakterilerle savaşmanın yeni yollarını bulabiliriz. Evrimi 
inceleyerek, böceklerin çiftçilerin tarlalarına uyguladıkları pestisitlere karşı nasıl 
dirençli hale geldiğini anlayabiliriz. Bugün istilacı türleri yeni habitatlara sokarak, 
kirliliği yayarak ve iklimi değiştirerek çevreyi gezegen ölçeğinde değiştiriyoruz. 
Küresel olarak, dünyanın on milyonlarca yıldır görmemiş olabileceği bir yok oluş 
dalgasına tanık oluyoruz. Beş büyük yok oluş dalgasından sonra altıncı yok oluşun 
içindeyiz. Evrimi inceleyerek, bu yok oluşların geçmişteki olaylarla nasıl 
karşılaştırıldığını öğrenebilir, hangi mevcut popülasyonların yok olacağına dair 
tahminler yapmaya başlayabilir ve bu yokoluş süreçlerini yavaşlatmak için stratejiler 
geliştirebiliriz. 

Ancak evrim, daha derin bir şekilde de yarar sağlayabilir. Kendimiz hakkında 
sorduğumuz en büyük sorulardan bazılarına yanıt bulmamıza yardımcı olur. Buraya 
nasıl geldik? Muhakeme ve dil gücümüzü nasıl edindik? Bu sorulardan herhangi 
birini tam olarak ele almak için, öncelikle popülasyonların zaman içinde nasıl ve 
neden değiştiğini anlamalıyız. Biyolojik evrimin1 temel ilkelerini anlamalıyız. 

1 Evrim nedir? Evrim, türlerin birden fazla soy üretmek amacıyla birbirlerinden farklılaşmasıyla sonuçlanan zaman 
içindeki değişimi ifade eder. Evrim, başka bir ifadeyle bir popülasyonun kalıtsal özelliklerinde bir nesilden diğerine 



Bu ders evrimsel biyolojiye bir giriş niteliğindedir; hem yaşamın geliştiği 
süreçlerin hem de bu süreçlerin son 4 milyar yılda ürettiği kalıpların incelenmesini 
sağlar. Aynı zamanda bu durum bilim adamlarının evrimi nasıl inceledikleri ile de 
ilgilidir. Charles Darwin 1800’lerin ortalarında evrimi incelendiğinde, kullanabileceği 
en gelişmiş araç basit bir ışık mikroskobuydu. Bugün bilim adamları, DNA'yı analiz 
ederek evrimi inceliyorlar. Fosillerin yaşını belirlemek için kayaların yapısını 
araştırıyorlar. Yaşam çeşitliliğine yeni istatistiksel denklemler uygulamak için güçlü 
bilgisayarlar kullanıyorlar. Laboratuvarlarında evrimi gözlemliyorlar. Ve bu farklı 
kanıt dizilerini, yaşamın nasıl geliştiğine dair birleşik bir anlayışa dönüştürüyorlar. 
Genel olarak evrimsel biyolojiye bir giriş olarak, bu olağanüstü aşırılıklara, balinalar 
ve virüslere geri dönelim. 
 
Balinalar: Denize Giren Memeliler 

Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları toplu olarak deniz memelileri olarak bilinirler 
(çünkü onlar Cetacea takımının üyeleridir). Denizlerde yaşayan yaklaşık 90 tür 
memeli vardır ve hepsi bir takım özellikleri paylaşırlar. Ton balığı ve köpek 
balıklarında bulabileceğiniz kıvrımlara sahip balıklara benzeyen vücutları vardır. Bu 
vücut yapısı onların suda nispeten az enerji harcayarak hareket etmesine olanak 
tanır. Kuyrukları uca doğru daralır ve ardından yatay olarak düzleştirilmiş kuyruk 
şeklinde genişler. Deniz memelileri, tıpkı köpekbalıkları ve ton balığı gibi, 
kuyruklarını bir yandan diğer yana hareket ettirerek itme kuvveti oluşturmak için 
kuyruklarını indirip kaldırarak hareket ederler. 

Deniz memelilerinin balıklarla şekilsel bir benzerliği olduğu açıktır, ancak aynı 
zamanda sadece memelilerde bulunan birçok özelliğe de sahiptirler. Cetacean 
embriyoları rahimde gelişerek annelerinden besinleri almak için bir plasenta 
oluşturur. Canlı doğarlar ve daha sonra katı yiyecekler yiyebilecek yaşa gelene kadar 
anneleri tarafından üretilen sütle beslenirler. Balinalar ve yunusların, karada 
yaşayan memelilerin kalçalarının olduğu yerde etlerine gömülü küçük kemikler bile 
vardır. 

(yani popülasyondaki bir bireyin yaşam süresinden daha uzun bir süre boyunca) meydana gelen herhangi bir 
değişikliktir. Evrim bilgimizin ana eksenlerini, fosil kayıtlar, filogeni, evrimsel değişim sürecinin doğal seçilimle nasıl 
şekillendiği oluşturur. 



Charles Darwin, 1859 tarihli The Origin of Species adlı kitabında, benzerlik ve 
farklılıkların bu şaşırtıcı modeli için basit bir açıklama önermişti. Deniz memelileri 
karada yaşayan memelilerden geldi ve onların soyları, doğal seçilim adını verdiği bir 
süreçle deniz memelilerine dönüştü. Modern balinaların ataları arka bacaklarını 
kaybetti ve ön bacakları yüzgeçler gibi şekillendi. Yine de balinalar, akciğerler ve 
meme bezleri gibi memeli atalarının bazı özelliklerini korudular. Balinaların ve kara 
memelilerinin meme bezleri, ortak bir atadan miras alındıkları için atayla paylaşılan 
karakterler olarak bilinir ve homoloji2 örneğidir. 

Deniz memelilerinin kara memelilerinden evrimleştiğine dair kanıtlar arttıkça, 
bilim adamları özellikle hangi kara memelilerinden evrimleştiklerini merak ettiler. 
Bu soruyu ele almanın bir yolu, canlı türlerdeki DNA'yı karşılaştırmaktır. Bölüm 9'da 
göreceğimiz gibi, bilim adamları, türler arasındaki ilişkileri gösteren evrim ağaçlarını 
çizmek için genetik bilgiyi kullanabilirler. 1990'larda, birkaç araştırma grubu, deniz 
memelileri ve diğer memelilerden alınan küçük DNA parçalarını karşılaştırmaya 
başladı. Bu türlerin, inekleri, keçileri, develeri ve su aygırlarını içeren artiodactyls 
adlı bir grup memeli ile yakından ilişkili olduğu sonucuna vardılar. Bu türlerden 
daha fazla DNA'yı karşılaştırdıklarında, deniz memelisi-artiodaktil bağı sadece daha 
güçlü hale geldi. Aslında bilim adamları, deniz memelilerinin en yakın akrabalarının 
su aygırları olduğu sonucuna vardılar (Nikaido ve ark. 1999). 

Paleontologlar bu sonuç karşısında şaşırdılar. Buldukları ilk balina 
fosillerinde, onları artiodaktillere bağlayan hiçbir ikna edici morfolojik kanıt 
bulamamışlardı. Ancak fosil balinaların üyelerine ilişkin ipuçlarını bulmaya 
başladıklarında bilim adamlarının tavrı değişti. 

Artiodaktillere özgü olduğu düşünülen bir özellik, astragalus adı verilen bir 
ayak bileği kemiğinde bulunabilir. Astragalusun uçları, artiodaktiller şeklinde kasnak 
şeklindedir. Açıktır ki, canlı deniz memelilerinin astragalusu yoktur, çünkü arka 
bacakları yoktur. Ancak paleontologlar nihayet uzuvları olan eski deniz 
memelilerinin ayak bileği bölgesini keşfettiklerinde, hayvanların çift kasnaklı 
astragali olduğunu keşfettiler (Şekil 6). Artiodactyls ve cetaceanlarda bu özelliğin 
varlığı, iki grubun yakın zamanda ortak bir atayı paylaştığını gösteriyor. Balinaların 

2 Homoloji, yapısal karakterler açısından atayla olan benzerlikler, ortak atayla paylaşılan karakterlerdir. 



ve ineklerin kuzen olmaları inanılmaz görünebilir, ancak yine de burada iki tür 
kanıtın bağımsız olarak bizi aynı sonuca götürdüğünü görebiliriz. 

Darwin, türlerin, eski soylardan yeni soyların ayrıldığı dallanan bir ağaç gibi 
evrimleştiğini savundu. Filogeni olarak bilinen bu evrimsel dallanma modelini 
yeniden inşa etmek için bilim adamları morfolojiyi ve genleri analiz edebilirler. 

Fosiller, balinaların arka ayakların kaybının milyonlarca yıl sürdüğünü 
gösteriyor. 40 milyon yıl önce, Dorudon gibi tamamen suda yaşayan türler evrim 
geçirmiştir. Ancak Dorudon, 6 metre uzunluğunda olmasına rağmen, bir insan 
yavrusundan daha küçük olan (ayak bilekleri ve ayak parmaklarıyla tamamlanmış) 
arka ayakları vardı.  

Bilim adamları, deniz memelilerinin kökenleri hakkında sadece fosillerinin 
şekillerinden değil, içlerindeki tek tek atomlardan da ipuçları elde edebilirler. 
Örneğin, ataların karada mı yoksa suda mı olduğunu anlamanın bir yolu, tatlı su mu 
yoksa tuzlu su mu içtiklerine bakmaktır. Canlı balinalar ve yunuslar deniz suyu 
içebilirken, kara memelileri sadece tatlı su içebilir. İki tür su birkaç yönden farklıdır. 
Bu fark sadece deniz suyunun tuzlu olması ve tatlı suyun tuzlu olmaması değildir. 
Her iki tür su da oksijen atomları içerir, ancak oksijen atomları biraz farklıdır. Diğer 
elementler gibi, oksijen atomları da negatif yüklü elektronlar, pozitif yüklü protonlar 
ve nötr nötronların bir kombinasyonundan oluşur. Tüm oksijen atomlarının 8 
protonu vardır ve çoğu 8 nötron içerir. Ancak Dünya'daki oksijen atomlarının bir 
kısmının fazladan nötronları vardır ve bu onları daha ağır yapar. Bilim adamları, 
deniz suyunun tatlı sudan daha fazla 10 nötronlu oksijen atomuna sahip olduğunu 
ve karada ve denizde yaşayan hayvanların kemiklerinde bulunan oksijen 
atomlarındaki bu farkı yansıttığını gözlemlediler. Günümüzde yaşayan balinalar ve 
yunusların kemiklerinde, karada yaşayan memelilere göre daha yüksek oranda ağır 
oksijen bulunur. 

Ne yazık ki deniz memelileri son birkaç yüzyılda yeni bir yırtıcı hayvanı 
cezbetti: insanlar. 1800'lerde denizciler, büyük balinaları yağları ve balenleri için 
avlamak üzere dünyayı dolaştılar. (İnsanlar yağı lambalar için ve balyayı korse 
destekleri için kullandılar.) Balina yağı endüstrisi çökmeden ve hayatta kalan 
hayvanları korumak için yasalar çıkarılmadan önce birçok balina türü tehlikeli bir 
şekilde yok olmaya yaklaştı.  



Balinalar yavaş ürerler ve bu nedenle popülasyonları avlanmaları öncesindeki 
seviyelerinden çok uzaktır. Nüfuslarının küçük boyutları, onları daha büyük bir yok 
olma riskiyle karşı karşıya getiriyor. Kirlilik ve ağır balıkçılık gibi faaliyetler ve diğer 
tehditler, küçük popülasyonların büyük bir bölümünü büyük balinalara göre daha 
kolay yok edebilir. Küçük popülasyonların da çok az genetik değişkenliği vardır ve 
bu da onları genetik bozukluklara daha duyarlı hale getirir. Örneğin 1950'lerde 
Yangtze Nehri'nde tahminen 6000 Çin nehir yunusu (Lipotes vexillifer) yaşıyordu. 
Artan kirlilik, balık ağlarında da öldürülen hayvanları hasta etti. Nüfus çökmeye 
başladı; 1997'de kapsamlı bir araştırma sadece 13 bireyi ortaya çıkardı. Ve son Çin 
nehir yunusu 2007'de görüldü (Turvey 2009). 
 
- - - 

Anahtar kavramlar: 
1. Bağımsız olarak gelişen balina ve balık soyları, yüzeysel olarak benzer vücut formları 

üzerinde birleştiler. 
2. Ambulocetus, bacakları olan fosil bir balinadır. Bu hayvanın, modern balinalar ve 

balinalar arasında orta düzey özellikleri vardı. 
3. Bilim adamları evrimi incelemek için farklı kanıtlar kullanırlar. Fosil balinaların kimyası, 

karadan haliçlere ve açık okyanusa geçişi belgeliyor - aynı geçiş, iskeletlerinin değişen 
biçiminde belgeleniyor. 

4. Karada yaşayan memeli atalarından evrimlerinin bir başka kanıtı olarak balinalar arka 
ayakları geliştirmeye başlar. 

- - - 
 
 


