
Bütün bu durumlarda ve Jablanka ve Raz’ın alıntı 
yaptığı öteki vakalarda, bu çeşitliliklerin sebebi DNA’ 
dan çok epigenetik kalıtım.
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Yıllardır sadece kalıtımın genler tarafından aktarıldığını düşünülüyordu. Artık bu düşünce şekli değişti. Biyologlar, 
bir canlının hayatı boyunca edindiği genetik olmayan çeşitliliklerin bizden sonraki nesillere aktarıldığı durumlar 
keşfetmekteler, bu olaylar “epigenetik” olarak da biliniyor.

Yıllardır sadece kalıtımın genler tarafından 
aktarıldığını düşünülüyordu. Artık bu 
düşünce şekli değişti. Biyologlar, bir 

canlının hayatı boyunca edindiği genetik olmayan 
çeşitliliklerin bizden  sonraki nesillere aktarıldığı 
durumlar keşfetmekteler, bu olaylar “epigenetik” 
olarak da biliniyor. Haziran 2009’da “The Quater-
ly Review of Biology” de de listelendiği gibi, 100’ü 
aşkın oldukça anlaşılmış epigenetik kalıtım örneği,  
araştırmacılara DNA’sız kalıtımın sanıldığından daha 
sıkça gerçekleştiğini önermekte.

Biyologlar, yıllarca hücresel bazda bir tür epige-
netik kalıtımın gerçekleştiğinden şüpheleniyorlardı. 
Buna vücudumuzdaki farklı hücrelerden örnekler 
verebiliriz. Örneğin, deri ve beyin hücrelerimiz, 
tamamıyla aynı DNA’ya sahip olmalarına rağmen 
farklı şekil ve işlevlere sahipler. Burada deri 
hücrelerini bölündükten sonra da deri hücresi olarak 
kalmalarını sağlayacak, DNA haricinde bir düzenek 
olmak       zorunda. Araştırmacılar, hücreler ve tür-
ler arasında DNA haricindeki bir kalıtım sisteminin 
moleküler kanıtlarını henüz keşfediyorlar. Esas soru 
ise bu kalıtımın ne kadar sık görülmesi.

“Bu bilgilerin analizi, epigenetik kalıtımın hazır 
ve nazır olduğunu gösteriyor.” diyor İsrail’in Tel 
Aviv Üniversitesi’nden Eva Jablonka ve Gal Raz. 
Makaleleri; bakteri, protista, mantar, bitki ve hay-
vanlarda epigenetik kalıtımsal çeşitliliği  vurguluyor.

Jablonka ve Raz’ın alıntı yaptıkları makalelerin 
birinde, meyve sineklerinin belli bir kimyasala maruz 
bırakılmaları sonucunda en az 13 nesillerinin gö-
zlerinde kıllı çıkıntılar oluştuğu yazıyor. Yine başka 
araştırma, hamile bir fareye eşeysel hormonlarını 
etkileyecek bir kimyasalın verilmesi durumunda  
yavrunun ve sonraki nesillerin hastalıklı olduklarını 
gösteriyor. Başka bir araştırma ise, kötü ve eksik 
beslenmiş yetişkinlerin çocuk ve torunlarında kalp 
hastalıkları ve diyabet riskinin daha yüksek olduğunu 
ortaya koyuyor.

Bütün bu durumlarda ve Jablanka ve Raz’ın alıntı 
yaptığı öteki vakalarda, bu çeşitliliklerin sebebi 
DNA’ dan çok epigenetik kalıtım.

Epigenetik kalıtımın 4 tane bilinen mekanizması 
bulunmakta. Jablonka ve Raz’a göre, bu mekaniz-
malardan en iyi anlaşılmış olan DNA metillenmesi. 
Metil DNA’nın çeşitli bölgelerine bağlanarak bu 
genlerin aktif ya da pasif olmasını düzenliyor. Gen-
lerin “açılıp kapanması” ile metil, hücre ve canlının 
şekil ve işlevlerini, DNA’da bir değişiklik yapmadan 
değiştirebiliyor. Eğer metilin normal düzeni, kimy-
asal bir yöntemle değiştirilirse, bu yeni düzen de 
yeni nesillere aktarılabiliyor.

Lamarck Yeniden İncelendi

“Bu yeni kalıtım yöntemleri, evrim araştırmaları 
içinde çıkarımlarda bulunuyor.” diyor Jablonka ve 
Raz. “Bu yeni kalıtım yönteminin evrim teorisinde 
yer bulması, evrimsel düşünceyi geliştiriyor ve 
kalıtım ile evrime gelişimeyle ilgili bilgiler sunuyor.”

Bu 18. yüzyıl doğa bilimcilerinden Jean Baptiste 
Lamarck için de bir tür doğrulama niteliğinde. 
Charles Darwin’den önce sunmuş olduğu evrim te-
orisinde Lamarck, edinilmiş özelliklerin aktarımının 
evrimleşmeye sebep olduğunu öne sürmüştü. 
Zürafaların atalarının yüksek ağaçlardaki dal-
lara uzanabilmek için boyunlarını uzattıklarını, bu 
çabalarının da boyunlarının gelecek nesillerde daha 
uzun olmasını sağladığını öne sürmüştü.

Mendel genetiği ve DNA’nın keşfi ile Lamarck’ın 
fikirleri tamamen gözden düşmüştü. Epigenetik 
hakkında yapılan araştırmalar, Lamarck’ın zürafaları 
olmasa da, edinilmiş özelliklerin aktarımı hakkında 
pek de yanılmamış olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: 
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090518111723.htm
Çeviren: Oğuz Bolgi

Epigenetik: 
Genetik Hakkındaki Düşüncelerimizi Değiştirmemiz İçin 100 Neden
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Lamarck Haklı mıydı?
Sonradan Kazanılan Özellikler Küçük RNA’larla Kalıtılabilir

Araştırmacı Dr. Oded Rechavi, “Halkalı 
solucanlarla yaptığımız çalışmalarımızda, 
belli bir virüse bağışıklık kazanan bir halkalı 

solucan bu bağışıklığı sonraki kuşaklara aktarabildi. 
Bağışıklık, viRNA denen organizmanın genomundan 
bağımsız çalışan viral-silencing faktörleri tarafından 
aktarıldı.” diyor.

İlk evrim teorisinde, Jean Baptiste Larmarck 
(1744-1829) türlerin ortama uyum sağladığında 
evrimleştiğini ve bu kazanılan özelliklerin sonraki 
nesillere aktarıldığını önerdi. Örneğin, zürafaların 
boyunları ağaçların yüksekteki yapraklarına 
ulaşmaya çalışırken uzadı ve bu kazanılan özellik 
de sonraki nesillere aktarıldı. Buna karşılık Charles 
Darwin (1809-1882) daha sonra tür içi rekabet 
sağlayan rastgele mutasyonların görece bir avan-
taj sağlayarak bir türün evrimleşmesini sağladığını 
öne sürdü. Zürafa örneğinde, daha uzun boyunlu 
zürafaların diğer zürafalara oranla yemek bulma 
şansı daha fazla olduğu için döllerinin olma şansı 
da daha yüksekti. Sonraları kalıtsal genetiğin keşfi 
Darwin’in teorisini güçlendirdi ve Lamarck’ın teorisi 
üzerinde durulmadı.

Ancak, bazı bulgular kazanılan özelliklerin 
kalıtılabileceği izlenimini uyandırıyor. Dr. Rech-
abi “En belirgin örnek 2. Dünya Savaşı sırasında 
Hollanda’da yaşanan kıtlık. Kıtlık sırasında uzun 
süre açken doğum yapan kadınların çocukları ve 
torunları obezite ve diğer metabolik bozukluklara 
daha yatkın.” diyor. Kontrollü deneyler de benzer 
sonuçlar gösteriyor. Yakın geçmişte fareler üzer-
inde yapılan bir deneyde kronik yüksek yağ oranlı 
diyetle beslenip obez olan erkek farelerin dişi 
yavrularınında obezite görülmüştü.

Araştırmanın başında olan ve UMC’deki HHMC’da 
biyokimya ve moleküler biofizik profesörü Prof. 
Dr. Olivier Hobert’e göre, Lamarck’ın teorisini 
henüz kimse makul bir biyolojik mekanizma ile 
açıklayamadı ve bu teori hala tartışmaya açık. 

Dr. Hobert, RNA girişimi (interferansı) (RNAi) 
sonradan kazanılan bu özelliklerin kalıtımında etkili 
olabileceğini düşünüyor. RNAi, hücrenin bazı gen-
leri baskılamak ya da susturmak için kullandığı doğal 
bir işlem. Genel olarak hücreler tarafından virüsleri 
ya da genomik parazitleri kovmak için kullanılıyor. 
RNAi, genlerde kodlu bilgiyi hücrenin protein 
sentezleyen birime taşıyan mRNA’yı  parçalayarak 
çalışıyor. mRNA’sız hücrede genler, esasen inak-
tifdir.

RNAi, sağlıklı hücrelerde bulunmayan çift sarmallı 
RNA (dsRNA) tarafından tetiklenir. dsRNA mole-
külleri, (örneğin bir virüs nedeniyle) hücreye 
girdiğinde küçük parçacıklara ayrılır, hücrenin RNAi 
mekanizmasını yönlendirerek parçaların genetik 
dizilimlerine uyumlu mRNA’yı buldurur. Ardından 
bu mekanizma mRNA’ları bozarak mesajları imha 
eder ve karşılık gelen geni susturur.

Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi(CUMC) araştırmacıları 
sonradan kazanılan özelliklerin DNA’dan bağımsız olarak 
da kalıtılabildiğine dair kanıt buldular. Bulgular evrim 
kuramı Darwin tarafından gölgede bırakılan Lamarck’ın 
tamamen yanlış olmadığını gösteriyor.
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RNAi, dışarıdan elde edilen dsRNA kullanılarak ya-
pay olarak da tetiklenebiliyor. İlginç olan ise oluşan 
sonuçta ortaya çıkan genin susturulması yalnızca 
uygulanan hayvanda değil aynı zamanda sonraki 
döllerde de görülüyor. Ancak bu durumun RNA’nın 
kalıtımından mı ya da organizmanın genomundaki 
değişimden mi kaynaklanıyor olduğu veya bu etkinin 
herhangi bir biyolojik anlamı olup olmadığı net değil.

Bu fenomenleri daha yakından incelemek için 
CUMC araştırmacıları halkalı solucanlara (C.elegans) 
yöneldiler. Halkalı solucanlar, alışılmadık bir beceri 
ile, RNAi’yi kullanarak virüslere karşı savaşabiliyor.

Bu çalışmasa araştırmacılar halkalı solucanları Flock 
House virüsü ile enfekte ettiler (C.elegans’ı etkilediği 
bilinen tek virüs) ve bu halkalı solucanların sonraki 
nesillerini RNAi’leri çalışmayacak şekilde ürettiler. 
Sonraki nesiller virüsle karşılaştıklarında hala kend-
ilerini savunabiliyordu. Dr. Rechavi, “Solucanları 
yaklaşık bir yıl kadar, yüz nesilden fazla izledik; etki 
hala sürüyordu.” diyor. 

Deneyler, solucanların genetik mutasyon ile 
direnç geliştirmesinin mümkün olamayacağı şekilde 
tasarlanmıştı. Araştırmacılar, virüsten koruma 
yönteminin yalnız üreme hücrelerinde değil, küçük 
viral RNA molekülleri şeklinde “ezberlendiğini” ve 
sonraki nesillere somatik hücrelerde aktarıldığı so-
nucuna vardılar.

CUMC araştırmacılarına göre Lamarckçı kalıtım 
hayvana uyum avantajı sağlayabilir. Dr. Hobert “Ba-
zen bir genin ifade edilmemesi organizmanın yararına 
olabilir.” diye açıklıyor. “Klasik, Darwinci açıklamada 
bu mutasyonla oluşuyor, böylece sonraki nesill-
erde gen ya her hücrede ya da belli hücre tiplerinde 
baskılanıyor. Bu durumun sık olduğu aşikar. Bu ned-
enle organizmanın geni bekletip susturma becerisini 
yalnız belli bir tehdit ile karşılaştığında kullanılmak 
üzere sonraki nesile geçirmesi gibi senaryolar 
düşünülebilir. Çalışmamız bunun tamamen yeni bir 
yöntemle yapılabilceğini gösteriyor: kromozom-dışı 
bilgilerin aktarımı ile. Bu yaklaşımın güzel yanı ters-
inir olması.”

Dr. Rechavi diyor ki, “Bulguların tedavi için 
kullanılması uzakta. RNAi mekanizmasının elemanları 
bütün hayvanlar aleminde bulunuyor. Solucanların 
fazladan elemanı, onlara daha güçlü bir RNAi 
karşılık vermesini sağlıyor. Kuramsal olarak, bu ele-
man insanlara eklenirse kendi bağışıklığımızı, hatta 
çocuklarımızın bağışıklığını güçlendirebiliriz.”

CUMC ekibi şu sıralar özelliklerin küçük RNA’larla 
aktarılıp aktarılmadığını araştırıyorlar. Dr. Rechavi 
“Bir deneyde petri kabında Hollanda’da yaşanan 
kıtlığı tekrarlayacağız. Solucanları aç bırakacağız ve 
bu açlık diyeti sonucunda küçük RNA’ların ayrılıp 
sonraki nesillere geçip geçmediğine bakacağız.”

Bu araştırma Howard Hughes Tıp Enstitiüsü, Gruss 
Lipper ve Oded Rechavi için Bikura Bursu tarafından 
desteklenmiştir.

Çeviri: Beril Dursunkaya

Kaynak: http://www.sciencedaily.com/relea 

es/2011/12/111205102713.htm

Bu fenomenleri daha yakından incelemek için CUMC 
araştırmacıları halkalı solucanlara (C.elegans) yöneldiler. 
Halkalı solucanlar, alışılmadık bir beceri ile, RNAi’yi 
kullanarak virüslere karşı savaşabiliyor.

Jean-Baptiste Lamarck
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Araştırmacılar, Fongoli şempanzelerinin 
kendi istekleriyle yabani bitkileri ve av-
lanma malzemelerini diğer şempanzelerle 

değiş tokuş ettiği 41 olay gözlemledi. Daha önce pri-
matologlar tarafından yapılan araştırmalar sırasında, 
akraba olmayan şempanzelerin kendi aralarında 
et değiş tokuşu yaptığı belgelenmiştir; fakat bu 
çalışma, et dışı paylaşım davranışlarını belgeleyen ilk 
çalışmadır.

Senegal’deki savan şempanzeleri üzerinde yaptığı 
araştırmalarından dolayı 2008 National Geographic 
Yılın Yükselen Kaşifi olarak anılan Pruetz, “Fongoli 
şempanzeleri, paylaşım yapan tek şempanze türü 
değil, ancak burada yaptığımız gözlemlerin eşi benz-
eri yok.” dedi. “Bütün şempanzeler etlerini paylaşır 
sanırım, ancak bitki ve araç paylaşmazlar. Ancak 
burada etin yanı sıra bitki ve ağaç da paylaştılar. Bu 
olayı görmeye başladığımız ilk an büyüleyiciydi. ”

 Şempanzelerin Paylaşımında Yeni Dönem

Araştırmacılar, şempanzelere dair daha önce 
kaydedilmemiş bir paylaşım sıklığı kanıtladılar. 
Şempanzeler, genel olarak et ve yabani bitki bes-
inlerini değiş tokuş ederler fakat bunlara ek olarak 
araç gereçler, bal ve toprak da takas ettiler. Paylaşım 
davranışlarının çoğu, dişilerin erkeklerden yiyecek 
alması, baskın olanlardan bağımlı olanlara yapılan 
paylaşımlar veya kazanç için yapılan takaslar olduğu 
için pasif paylaşımlar olarak sınıflandırılmışlardır.

Erkek Fongoli şempanzeleri, gözlemlenen 41 
vakadan 27’sinde dişilere malzeme veya yabani yi-
yecek vermiştir. Max Planck Evrimsel Antropoloji 
Enstitüsü’nden Christina Gomes ve Christo-
pher Boesch’in erkeklerin ve dişilerin et değiş 
tokuşunu seks için yaptığını öngören 2009 yılında 
birlikte yazdığı bir çalışmada, erkeklerin çiftleşme 
başarısında görülen bir artışın yanı sıra, dişilerde 
enerji gerekliliğini aşmak ve avlanmadan dolayı          

Yiyecek paylaşımı, bilim adamları tarafından genel olarak insan davranışlarına özgü ayrıt edici bir özellik olarak 
kabul edilmiştir. Ancak, Iowa State Üniversitesi Antropoloji Profesörü Jill Pruetz’in yeni çalışmalarında, Senegal’de 
bulunan Pruetz’in Fongoli Araştırma Bölgesi’ndeki şempanzelerin de çoğunlukla yiyeceklerini ve avlanma malze-
melerini diğer şempanzelerle paylaştığı gözlemlendi.

Antropologlar Açıkladı:
“Savan Şempanzeleri İnsanlar Gibi Paylaşım Davranışları  Sergiliyor”
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meydana gelebilecek yaralanmalar için kalori 
alımında bir artış olduğu sonucuna varıldı. Pruetz, 
kendi gözlemlediği vakalarda olayların sadece o 
şekilde olmadığını ileri sürdü.

Aynı zamanda ISÜ’nün Fen ve Edebiyat 
Fakülesi’nde Walvoord Profesörü olan Pruetz; 
“Fongoli bölgesindeki sosyal gruplar arasında farklı 
ilişki grupları var ve ben bu durumun çevreyle, 
daha doğrusu kaynakların farklı bölgelere değişik 
oranlarda dağılmasıyla, bağlantılı olduğu konu-
sunda tekrar düşünme gereği hissettim.” şeklinde 
konuştu. “Onlar çok daha büyük bir yaşam alanına 
sahiptiler – Neredeyse Jane Goodall’ın Gombe’deki 
86 kilometrekarelik alanından 10 kat daha büyük. - 
ve bu durum onları bir arada olmaya zorluyor. Eğer 
normal şempanzelerin yaptığı gibi ayrılırlarsa, tekrar 
birilerini görmeleri günler, haftalar, hatta aylar ala-
bilir ama şempanzeler bundan çok daha sosyaller. 

Yani, bence onlar maymunlar gibi birlikte yaşamaya 
başladılar ve yaşam alanlarında da birlikte hareket 
ediyorlar.”

Pruetz, “seks için yiyecek” teorisinin bir sonucu 
olarak erkekler ve dişiler arasında bazı paylaşım 
davranışları gördü. ISÜ araştırmacıları, kızışma 
(dişilerde cinsellik isteğinin doruğa ulaşması süre-
ci) dönemindeki olgun ve ergenlik dönemind-
eki dişilerin erişkin erkek şempanzelerden yiyecek 
aldığını fark etti. Fongoli topluluğunda az sayıda dişi 
olduğu için Pruetz, erkek şempanzelerin yiyecek 
değiş tokuşunu gelecek bir çiftleşme stratejisi olarak 
kullandığını belirtti.

“Erkek şempanzeler, bu durumu davranışlarından 
uzun vadede kazanç sağlayabileceklerini ön 
gördükleri bir strateji olarak kullanılıyor olabilirler. 
” dedi Pruetz. “Bunu, aralarında özel arkadaşlık olan 
babunlarda görürüz.”

Paylaşmada Çevrenin Etkisi

Araştırmacılar, savan ikliminde yaşayarak 
oraya alışmış tek şempanze topluluğuna 
dayanarak Fongoli’deki deneyin, açık, kuru 
ve sıcak havanın sosyal davranışlar ve organi-
zasyonlar üzerindeki etkilerine dair detaylı 
bilgi sağladığı sonucuna vardılar. Pruetz, bu 
bilgilerin ilkel insanların paylaşmaya nasıl 
başladığına ışık tutabileceği kuramını da or-
taya    koydu.

“İnsan davranışlarının bazı yönleri görül-
üyor, bence bu ilgi uyandırıcı çünkü tam 
olarak aynı değil; ancak öte yandan, size il-

kel insanların paylaşmaya nasıl başladığına dair bir 
fikir verebilir.” dedi Pruetz. “ Bu en azından bir 
senaryo ve paylaşım davranışının kendi soyumuza 
nasıl geçmiş olabileceğini anlatıyor. Bana kalırsa bu, 
çevrenin ne kadar önemli olduğunu destekliyor.”

Araştırma, belli bir oranda, Wenner – Gren An-
troplojik Araştırma Vakfı ve National Geographic 
Derneği tarafından finanse edilmiştir.

Çeviri: Emre İlpars
Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111201094819.htm
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Buenos Aires teki Arjantin Doğa Tar-
ihi Müzesi’nde  lisansüstü biyoloji 
öğrencisi  Leonardo Campagna di-

yor ki: “Darwin’in başarılarından biri, türlerin 
başka türlere dönüşebildiğini göstermekti. Bu 
evrimin değişmez ve değiştirilemez sonucudur. 
Ancak şimdi, Darwin’in en önemli eseri Türl-
erin Kökeni’nin yayınlanmasından yaklaşık 150 yıl 
sonra, evrimleşmenin aşamalarını hangi işlemde 

olduğunu ve hangi atanın iki ya da daha fazla 
türe ayrılıp ayrılmadığını doğruca gözlemlemeye 
başlayabileceğimiz araçlara sahibiz.”

Bilim adamları farklı türleri doğuran çeşitli kuv-
vetleri anlamak için on yıllardır uğraşıyorlar. 
Campagna ve araştırma takımı nasıl ve ne za-
man evrimleştiklerini anlamak için dokuz türü 
barındıran ve Güney Amerika’da yaşayan bir grup 
ispinozun  üzerinde çalışıyorlar.

Bu çalışma erkek üreme tüylerindeki farklılıklar 
ve erkeklerin dişilere kur yaparken kullandıkları 
ötüşlerdeki değişimleri buldu.  Grup, şimdi bu 
farklılıkların altındaki genleri bulmaya çalışıyor. Bu 
sözde aday genler, yeni türlerin evrimi için kanıt 
olabilir, bu da araştırmacıların evrim hakkında 
fikir sahibi olmasını sağlayacak. ‘’Bizimkiler gibi 
çalışmalar bize türlerin gerçekten ne olduğunu, ne 
gibi süreçlerden geçtiğini ve bu ve diğer türler kay-
bolursa nelerin kaybolabileceğini öğretiyor.’’ diyor 
Campagna.

Campagna’nın araştırma danışmanı, Queen’s 
Üniversitesi Biyoloji Merkezi’nde (QUBS) müdür 
vekili ve Biyoloji bölümünde ortak profesör 
olan Stephen Lougheed. QUBS, araştırmanın 
esas kısmını yapıyor ve Queen’s de 60 yıldan fa-
zla süredir çalışmalarını sürdürüyor. Kanadalı ve 
uluslarası enstitülerden araştırmacıları ağırlıyor. 
QUBS’deki araştırmalar, hakemli dergilerde 
yayınlanan 800’den fazla yayınla ve 200’den fazla 
mezun veya öğrenci tezleri ile sonuçlanmaktadır.

Çeviri: Müge Sak
Kaynak:http://www.sciencedaily.com/releas-

es/2011/12/111208121408.htm

Queen Üniversitesi ve Arjantin Doğa Tarihi Müzesi’nde 
Güney Amerikalı kuşlar üzerine yapılan araştırma 
tamamlandı. Bu kuşların renk ve ötüşte önemli ölçüde 
veya küçük genetik farklılıkları olduğu keşfedildi. 
Bu da bu kuşların yeni bir tür oluşturma yolunda 
olduklarını işaret ediyor.

Kuşlar Yeni Bir Türe 
Dönüşürken Yakalandı...



8

Filler uzun zamandır Homo erectus beslenmesinin 
bir parçası olarak bilinmekteydi. Fakat bu 
özel beslenme kaynağının hem Homo 
erectus’ların sağ kalmasıyla hem de mod-
ern insanın evrimiyle ilişkisindeki önemi 
şimdiye kadar anlaşılamamıştı.

Fillerin Yok Oluşu
Modern İnsanların Yükselişi

Tel Aviv Üniversitesi 
araştırmacılarından Dr. Ran 
Barkai, Miki Ben-Dor ile 

TAÜ Arkeoloji ve Antik Yakın Doğu 
Araştırmaları Bölümü Profesörü Avi Go-
pher, İsrail’de yer alan Gesher Benot Ya’aqov 
‘un Avrupa Paleolitik Dönemi’ne ait bölges-
indeki hayvan kemiklerinin, Homo erectus’la 
bağlantısını tanımlayan yayınlanmış verileri in-
celediklerinde; fil kemiklerinin genele oranla 
yalnızca yüzde 2-3’ten ibaret olduğunu 
fark ettiler. Fakat araştırmacılara göre, bu 
düşük rakamlar yanıltıcıydı. Her ne kadar 
6 tonluk bir hayvanın kemikleri bölgedeki kemikler-
in küçük bir yüzdesi tarafından temsil edilmişse de, 
aslında  bu rakam hayvan kaynaklı kalorilerin yaklaşık 
%60’ına karşılık gelmekteydi. Avlanması kolay koca-
man bir paket yemek olan fil, 400 bin yıl önce Orta 
Doğu’da yok olarak Homo erectus’ların beslenme 
alışkanlığını önemli ölçüde değiştirdi. TAÜ - Sack-
ler Tıp Fakültesi’nden Prof. Israel Hershkovitz ile 
birlikte çalışan araştırmacılar, beslenmeyle ilgili bu 
kanıtlarla diğer kültürel ve anatomik kanıtlar arasında 
bağlantılar kurdu. Besin ihtiyaçlarını daha küçük ve 
hızlı avlarla karşılamak için daha becerikli ve bil-
gili olması gereken bu yeni hominidlerin, İsrail’deki 
Qesem Mağrası’nda yavaş yavaş ortaya çıkarak Orta 
Doğu tabiatında baskın duruma gelip en sonunda 
Homo erectus’ların yerini aldığı sonucuna vardı.

PloS One dergisinde yayınlanan bu bulgular, fillerin 
400 bin yıl önceki yok oluşlarının nedeninin modern 
insanın ilk olarak Orta Doğu’da ortaya çıkışı olduğunu 
öne sürüyor.  Afrika’da ise Homo sapiens’ler, fillerin 
arkeolojik bölgelerden yok olmalarından çok daha  
-200 bin yıl- sonra ortaya çıkmıştır

Kusursuz Yemek Paketi

Diğer primatların aksine, insanların bitki 
dokularından enerji alabilme ve proteini enerjiye 

dönüştürme becerileri sınırlıdır. Yani yemek 
pişirmek için gereken ateşin yokluğunda, hayvansal 
yağlarla desteklenmesi gereken Homo erectus’un 
beslenmesi, yalnızca sınırlı miktarda bitki ve protein-
den oluşuyordu. Bu yüzden; diğer av kaynaklarından 
daha yavaş, grupları beslemeye yetecek kadar 
büyük, ne olursa olsun mevsim sonuna kadar ideal 
protein/yağ oranını koruyan devasa hayvanlar olan 
filler, avlanmada paha biçilemez ganimetlerdi. Kısaca 
Ben-Dor, bu değişmenin Homo erectus’tan daha 
hafif ve daha büyük beyinli olan modern insanların 
görünüşünde belirgin olduğunu belirterek: “Filler, 
Homo erectus’lar için ideal bir yemek paketidir. 
Filler yok olmaya başladığında, Homo erectus’lar 
daha küçük ve daha baştan savma hayvanlar avlamak 
zorunda kaldılar. Enerji ihtiyaçları artmasına rağmen 
bitki tüketimi ve protein alımları sınırlıydı. Bu yüzden 
enerji, yağlardan gelmek zorundaydı. Bütün bu ned-
enlerle Homo erectus’lar avcılığa uygun olmalıydı.’” 
dedi.

Bu bilgileri onaylamak için araştırmacılar yaklaşık 
800 bin yıl öncesine dayanan ve Homo erectus’la 
ilişkili olan Gesher B’not Yaakov bölgesi ile 400 
bin ile 200 bin yıl öncesine dayanan Qesem 
Mağarası’ndan arkeolojik kanıtları karşılaştırdı. 
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Gesher B’not Yaakov bölgesi, fil kemiklerini içeri-
yordu; fakat fil kemiklerinden yoksun olan Qesem 
Mağrası’nda araştırmacılar, erectus sonrası homi-
ninlerin varlığına dair bıçaklar, yiyecek paylaşımı ve 
alışılagelmiş ateş kullanımı gibi izler keşfetti.

Orta Doğu’da Evrim

“Modern insan, Afrika ‘da 200 bin yıl önce 
evrimleşti.” diyen Dr. Barkai’ye göre geçerli 
örnekler, bu olayın onların dünya çapında ilk kez 
ortaya çıkışı olduğunu gösterir. Arkeolojik kayıtlar 
bize Afrika’da fillerin, Avrupa Paleolitik Dönemi’ne 
ait medeniyetle birlikte insanların orada ortaya 
çıkmasıyla yok olduğunu anlatıyor. Her ne kadar 
günümüzde Afrika’da filler bulunabilse de çok az 
tür hayatta kaldı ve üzerinden 200 bin yıl geçtikten 
sonra hayvanların arkelojik bölgedeki varlığına dair 
hiçbir kanıt bulunamamıştır. Yalnızca filler ve Homo 
erectus’ların beslenmesi üzerindeki buluşların, 
modern insanın evrimleşmesine dair uzun zamandır 
beklenen bir açıklama getireceğinden değil; 
aynı zamanda bilim adamlarının modern insanın 
“doğum yeri” hakkında ne bildiğinden şüphe duyan 
araştırmacılara göre, Orta Doğu’daki koşulların 
400 bin yıl öncesiyle benzerliği tesadüf değil. 

Qesem Mağarası’ndaki kanıtlar, bu devrimsel za-
man çizelgesini destekliyor. Bölgede yaklaşık 400 
bin yıl öncesine dayanan bulgular, yeni ve yenilikçi 
insan davranışları ile yeni insan tipinin varlığını 
kanıtlamakta. Profesör Gopher’ın sözleriyle; “Bu, 
insanların hikayesini anlamada yeni bir dönemin 
başlangıcı.”
  

Çeviri: Irmak Subaşı
Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111212124606.
htm

Homo erectus  & Homo sapiens
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Meral Kence ile 
Galapagos Üzerine                      
Bir Röportaj

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

Ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji- 
Botanik bölümünden biyolog unvanı ile mezun ol-
dum. Aynı bölümde asistanlık aldım ancak daha 
başlwwamadan Aykut Kence ile yaşamı birlikte 
sürdürme kararı ile ABD’ye gittim. Kansas Üniver-
sitesinde ve SUNY Stony Brook’ta ekolojik genetik 
ve evrim bölümlerinde araştırmalara katıldım. Bun-
lar benim çok büyük deneyim kazanmamı sağladı. O 
yıllarda, R.R. Sokal, James Rolhf, Slobodkin, Theo-
dosius Dobzhansky, Francisco Ayala, Douglas Fu-
tuyma gibi ünlü bilim insanlarını, evrim biyologlarını 
tanıdım.
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı ODTÜ 

biyoloji bölümünde yaptım. 1980 yılından beri 
ODTÜ’de asistan, okutman olarak ve halen öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktayım.  

Böcek toplumlarında böcek öldürücü ilaçlara karşı 
direnç gelişmesinin genetiği ve evrimi konusunda 
çalışmalarım oldu. Türkiye’deki bal arılarında gene-
tik çeşitliliğin belirlenmesi, korunması, son yıllarda 

görülen arı ölümlerinin nedenleri konusunda Aykut 
Hoca  ile araştırmalar yapmaktayız. Ayrıca ODTÜ 
ve Harran Üniversitesinden araştırmacılarla bir-
likte ceylan koruma projesinde araştırmacı olarak 
çalıştım. 

Yayınlarınız ve dersleriniz konusunda kısaca 
bilgi verir misiniz?

SCI ve SCIE  taranan uluslararası hakemli dergilerde 
yayımlanmış 16 + 7, diğer indekslerce taranan derg-
ilerde 3 olmak üzere toplam 26 uluslararası bilimsel 
makale, uluslararası konferanslarda sunulmuş çok 
sayıda sözlü ve poster bildiri, ulusal dergilerde 10 
makale ve ulusal konferanslarda 30  sözlü bildirim 
var. Genel biyoloji I ve II, genetik, koruma biyolojisi 
ve bir yüksek lisans dersi olan “Evrimsel Genetik ve 
Çevresel Stres” derslerini veriyorum. 

Bunların yanısıra Türkiye’de evrim konusunun 
doğru anlaşılması için gerek öğrencilerimizin ve ger-
ek halkın bilimsel düşünce ve bilgi ile aydınlatılması 
çabasının bir gönüllüsü olarak konferanslar düzen-

Geçtiğimiz aylarda dergi çalışanları olarak  okulumuzun öğretim elemanlarından Sayın Doç. Dr. Meral Kence ile 
çok önemli ve bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdik. 2011’in yazında Galapagos adalarına gidip evrimin getiriler-
ini adeta bir sergi haline getirildiği yerde gözlemleme fırsatı bulan Sayın Kence’ ye zamanını ayırıp çok değerli 
deneyimlerini bizimle paylaştığından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.
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lenmesine ve yaygın tartışma programlarına 
katıldım. Futuyma’nın ‘EVOLUTİON’ kitabının 
Türkçe’ye çevirilmesinde görev aldım. 

Önce BİYOLOJİ sonra da BİYOGEN topluluğunun 
akademik danışmanı olarak öğrencilerimizin heye-
can ve şevkle çalışmalarına katkıda bulunmaktan 
keyif aldığımı, onlarla hem akademik hem sosyal 
iletişim içinde bulunmanın güzelliğini ve önemini 
burada vurgulamak isterim. Öte yandan çok değerli 
öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte ODTÜ 
Öğrencilerini Destekleme Derneği kurucularından 
biriyim ve ODTÜ Burs Komisyonu’nda görev 
alıyorum. Sosyal sorumluluk bilinciyle yapmakta 
olduğumuz bu çalışmaları da çok önemsiyorum ve 
yararlı olduğunu düşünüyorum. 

Geçtiğimiz yaz Galapagos’a gittiğinizi duyduk. 
Galapagos  hakkında kısaca bilgi verebilir misi-
niz?

Galapagos Takımadaları, Pasifik Okyanusunda 
anakaradan 1000 km kadar uzakta volkanik aktiv-
iteler sonucu ortaya çıkmış, 14  büyük, 8 küçük ada 
ve 10 kadar kayalıklardan oluşuyor. Hiçbir zaman 
anakara ile bağlantısı olmamış bu adaların.

Güney amerika’ya gitmekteki asıl amacım Bue-
nos Aires-Arjantin’de yapılacak olan OİE Sem-
pozyumuna ve Apimondia konferansına katılmak, 
araştırma grubumuzu ve üniversitemizi temsilen 
birer sözlü bildiri sunmaktı. Bu vesileyle Ekvador’da 
Galapagos adalarını görmek istedim. Bu, bir biyolog 
olarak düşlediğim önemli bir şeydi. Bunun için önce 
Ekvador’un başkenti Quito’ya sonra Guayaquil 
kentine ve Guayaquil’den uçakla Galapagos’taki 

iki havalanından biri olan Baltra’ya ulaştım. Santa 
Cruz adasının kuzeyindeki Baltra adasında, basit bir 
havaalanı. Uçak inince bagajlar karantina görevlileri 
tarafından ciddi biçimde kontrol ediliyor. Ekolojik 
dengenin korunması için her türlü bitki ve hayvan 
girişini önleme amacıyla yapılan kontroller. 1959 
yılında Galapagos Milli Park ilan edilmiş, buraya  giriş 
ücreti 100, ziyaretçi kontrol kartı için de 10 Dolar 
ödemek gerekiyor.  1978’de UNESCO Galapagos 
adalarını Dünya Kültür Mirası ilan etmişti, 2001’de 
bu deniz rezervi olarak genişletildi. Tanımı aynen 
şöyle; ‘a unique living museum and showcase of 
evolution’. Eşsiz, canlı bir müze ve evrime açılan 
bir pencere…
 
Galapagos Adalarını bu kadar ünlü yapan olaya 

değinecek olursak, Charles Darwin’i Galapagos 
adalarına gitmeye iten bir şey var mıydı? Türler-
in kökeninde sıkça yer vermesine neden olacak       
nelerden etkilenmiş olabilir?             

Darwin’i Galapagos’a gitmeye iten bir etkenden zi-
yade bilindiği üzere 25 Aralık 1831’de İngiltere’den 
başlayan ve yaklaşık 5 yıl süren Beagle seyahati 
sırasında Güney Amerika kıyılarında dolaşırken 
daha önceden belirlenmiş rotalarının üzerindeki 
Galapagos adalarına da uğramış olmaları. 1835’te  
orada 5 hafta geçirmişlerdi. Orada jeolojik yapısı 
aynı, denizden yüksekliği aynı, aşağı yukarı tüm 
özellikleri aynı olan –yaşları farklı olabilir-  adalarda 
aynı canlı cinslerinin farklı türlerinin olduğunu ve 
farkılık gösterdiklerini fark etti.  

             
Özellikle hangi hayvanlarda bu  farklılığı deyim 

yerindeyse kanlı canlı görebiliyordu?

Dev kaplumbağalar ve  ispinozlar. Tabi sadece 
Galapagos değil, tüm Beagle yolculuğu sırasında 
yaptığı gözlemler, doğal seçilim ile evrim fikrinin 
oluşmasında rol oynuyordu. Bunda Galapagos’taki 
gözlemleri çok önemli olmuş. 

Denizaslanları, Galapagos sahillerinde.
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Dünyada sadece Galapagos’ta bulunan deniz 
iguanaları, dev kaplumbağalar ve farklı ispinozlar 
Darwin’e evrim kuramını oluşturmasında esin 
kaynağı olmuştu.   

Galapagos’da geçirdiğiniz 4 gün boyunca 
hatıralarınızı bizimle paylaşır mısınız?

Elbette sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. 
10 Eylül’de Baltra Adasında, Baltra Hava alanına 
inince, bagaj kontrollerinden sonra rehberimiz 
karşıladı ve birlikte gezeceğimiz grupla tanıştık. 
Havaalanından otobüsle iskeleye oradan da teknel-
erle Santa Cruz adasında Ayora Limanında bekley-
en 16 kişilik küçük bir tekneye bindik. Santa Cruz 
adasında  ikiz kraterleri ve  dağlık bölgeyi gördük. 
Galapagos’ta olduğuma inanamıyordum…

Santa Cruz adası: Bu adada dev kaplumbağalarla 
tanıştık . Geochelone elephantopus. Bunlar 250 
kg olabilen, 1 metre boyunda ve 100 yaşından 
büyük kaplumbağalar. Çok yavaşlar –uzun yaşam 
için yavaş olma bir avantaj olsa gerek. Yıllar önce 
sayıları 250.000 bugün ise 15.000. Adalara gelen 
korsanlar kaaplumbağaları alıp giderlermiş. 

Uzun süre yemek ve su olmadan yaşayabildikleri 
için gerektikçe kesip yerlermiş. Gezgin yeğenimin 
deyişiyle “canlı konserve” oluyorlarmış. Dev 
kaplumbağaların üzerinde küçük kuşlar bir şeyler 
gagalıyorlardı. İspinozlar kaplumbağaların üz-
erinde buldukları ufak artıklarla besleniyor-
du. Kaplumbağalar da bundan çok memnun 
görünüyorlardı.  

O gün gördüklermizden biri de bir filamingo 
oldu. Bir tek filamingo. İzmir Çamaltı Tuzlasını 
anımsadım. Sayıları öyle çoktu ki ortalık pembeye 
boyanmıştı adeta. İlk gün görebildiğim; bir filamin-
go, birkaç kertenkele ve birkaç dev kaplumbağa, 
düş kırıklığına uğramıştım. Saşırdığım asıl nokta ise 
bitki örtüsü olarak kıyıların çok fakir oluşuydu.

İlginç olaylardan bir tanesini ilk günün gecesinde 
yaşadım. Teknede tüm gezginler uykudaydı, bense 
yemek salonunda Galapagos hakkında bir şeyler 
okuyordum. Aşcı geldi ve İspanyolca bir şeyler 
söyledi. Teknenin arka kısmını işaret ediyordu, bir 
şeyleri görmemi istiyor gibiydi. Onu takip ettiğimde 
bir denizaslanının yavrusuyla birlikte tekneye çıkmış 
öylece yatmakta olduğunu gördüm. 

Yavru biraz büyümüştü ve sanırım bu yüzden anne 
emzirme taraftarı değildi. Yavru ise emmek için 
çabalıyordu. Onlara bir metre kadar yaklaştığımda, 
anne telaşlanıp bağırmaya başlayınca durmak 
zorunda kaldım. Başka bir adaya gitmemiz için 
gece yol alacaktık, motorlar çalışmaya başlayınca 
denizaslanları hemen denize atlayıp gözden kay-
boldular. Bu, o gün boyunca yaşadığım en ilginç 
olaydı ve benim için oldukça özeldi.

İkinci gün, can yelekleri gibi pek çok  hazırlığı 
tamamladıktan sonra şişme botlarla sahile in-
dik. Burası Floreana adası idi. Sahilde yüzlerce 
denizaslanı ve yeni doğmuş bebekleri vardı. 

Galapagos kayalarında bir iguana, alaycı kuş ile birlikte.
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Henüz plasentaları bile üzerindeydi, bazılarının ise 
plasentaları kopmuş, kanlı halde yerde duruyordu. 
Oldukça şaşırtıcı olan, adadaki alaycı kuşlarının bu 
plasentalardan kan içiyor olmasıydı. Rehbere bu-
nun nasıl olabileceğini sorduğumda adada bu konu 
hakkında araştırma yapılmakta olduğunu söyledi. 

Bazı adalardaki alaycı kuşlar kan içerken bazılarında 
içmiyormuş. Bu farklılığı araştırdıklarında kuşların 
davranışlarının iguanalarla bağlantısı olabileceğini 
düşünmüşler. Alaycı kuşlar iguanaların üzerindeki 
parazitleri didiklermiş, onları alırken farkında ol-
madan kanı da alıp böyle bir alışkanlık başlatmış 
olabileceklerini öne sürmüşler. Fakat bu da tutarlı 
olmamış çünkü iguanalardan dış-parazitleri yeme 
alışkanlıkları pek çok adada var ancak tüm ada-
larda kuşlarda kan içme özelliği gelişmemiş. Reh-
ber, hala nedeni tam anlaşılamamış olan bu konuda 
araştırmaların devam ettiğini söyledi. 

Adada uzun bir yürüyüş yaptık. Bu yürüyüş 
sırasında gördüklerim kayda değer; penguenler, 
uçamayan karabataklar, pelikanlar, mavi ayaklı bubil-
er ve yavruları, albatroslar, yengeçler, denizaslanları 
ve  Floreana dev kaplumbağaları…

Espanola adasında dolaştığım süre zarfında ise 
gördüklerim ise dalga albatrosları, parlak bacaklı 
gezgin yengeçler (parlak renkli bu yengeçler karada-
ki lav kayaları üzerinde rahatça yürüyorlardı.), çatal 
kuyruklu martılar,  Nazca bubileri, mavi ayaklı bubiler, 
deniz aslanları, deniz iguanaları, İspanyol lav kerten-
keleleri (sabah güneşiyle ısınmaya çalışıyorlardı, 
sonra denize yiyecek bulmaya gideceklerdi.), yük-
seklerde uçan bir Galapagos atmacası ve Galapagos 
alaycı kuşları ile Darwin’in ispinozlarından birkaç 
türdü. Tur esnasında San Cristobal adasında Milli 
Park Merkezi’ni de ziyaret ettik. Burada adaların 
tarihi, şimdiki durumu, evrim kuramı, Darwin 
hakkında bilgiler içeren posterler sergileniyordu. 
Bu adada ilginç olan, insanlarla hayvanların içiçe 
yaşıyor olmalarıydı. Kaldırımlarda, kanepelerde 
yatan denizaslanları, gamsız korkusuz yürüyen pe-
likanlar, yiyecek peşindeki kuşlar ve daha başka ne 
görebilirim telaşındaki ben… Limanın hemen karşı 
köşesinde bir öğrenci hosteli görünce, keşke sizler 
de gelip burada kalsaydınız diye düşünmeden ede-
medim.
 

Uçamayan Karabatak

Nazca Bubisi

Lav Kertenkelesi
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Galapagosta kaç gün geçirdiniz? Geceleri adada 
mı konakladınız?
 Dört gün. Teknede konakladık, her akşam yeniden 

tekneye dönüyorduk.

 Adada yerleşke nasıldı, insanlar ya da konak-
lama merkezleri var mıydı? 

Evet, adada küçük pansiyonlar  ve hosteller vardı. 
Biz çoğu zamanı teknede geçirdiğimiz için yerleşim 
alanlarını pek görmedik. Hiç göze batan yüksek 
bina görmedim. Nüfusu ise oldukça az, 2004’deki 
sayıma göre 25000 kişi ancak şimdi nüfus daha da 
kısıtlanmış. 
Yerel halk dışında başka yerleşimlere izin verilmi-

yor. Turistler de aynı şekilde yılda 50-60 bin kişi 
arasında sınırlı. Adalar çok iyi koruma altına alınmış; 
hava alanları ve evler bile ada yapısını bozmayacak 
şekilde inşa edilmiş ve bir rehberiniz olmadan gez-
meniz yasak. 

Yaklaşık 180 yıl önce darwin’in betimlediği, 
aklınızda canlandırdığınız Galapagos ile  
gördüğünüz adalar arasındaki farklar nelerdi?

Volkanik adalar olduğunu bildiğim halde ilk göze 
çarpan çoraklık şaşırttı beni. Bitki örtüsü daha 
zengin bir yer bekliyordum sanırım. Fakat sahilden 
uzaklaştıkça pek çok yerde flora zenginleşiyor. 

Daha  genç adalarda, Isabela ve Fernandina, bir mily-
on yıldan daha genç. toprak oluşumu için yeterince 
zaman geçmediğinden topraksız, kapkara kayalıklar 
görülüyor. İkinci şaşırdığım şey de bir tanecik fila-
mingo görmemiz. İzmir Tuzlaaltı’nı düşündürdü 
bana. Filamingoların çokluğundan etraf  pespembe 
idi. Öte yandan deniz aslanlarının ve iguanaların o 
kadar çok olduğunu tahmin etmezdim.   

Peki bir daha gitmeyi düşünüyor musunuz? Bu 
sefer aklınızda neler var, orada neler yapmak is-
tiyorsunuz?            
Evet, bir daha gitmeyi daha oradan dönmeden 

düşünmeye b aşlamıştım. Öncelikle  iki biyolog olarak 
Aykut Hoca ile gitmeyi isterim. Öğrencilerimizle 
gitmeyi de isterim, buna olanak bulabilsek ne gü-
zel olurdu. Daha uzun süre kalmak isterim ve daha 
çok adayı görmek isterim. Bu biraz ilk deneyimsizlik 
oldu, buradan tur alıp gitmek de o kadar gerekli bir 
şey değil aslında, maliyeti arttıran bir şey. Ama şimdi 
daha deneyimliyim. Ve kesinlikle bir daha gitmeyi, 
oraya dönmeyi istiyorum. Orada görülecek daha 
çok şey var. Dünyayı böylesine etkilemiş olan ada-
lardaki yaşamı  gözlemlemek için dört gün çok kısa. 
Yine de gidip görebilmiş asla pişman değilim, aksine,  
bir hayli memnunum... 

Söyleşi: Samet S. Aytekin, Müge Sak, Emre İlpars
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Yaygın isim: Axolotl
Latince isim: Ambystoma mexicanum
Açıklama: Ambystomatidae familyasının en büyük 

üyesi olan bu su semenderlerinin boyları 20-28 cm 
arası değişir. Solungaç yarıklılık (perrenibranchi-
ate ) halinde kalarak solungaç, kuyruk yüzgeci gibi 
larvasal özelliklerini yetişkin hallerinde de sürdürür-
ler. Yetişkin hallerinde ilkel akciğerler geliştirerek 
gerektiği durumlarda gaz alışverişini artırırlar, bu 
yüzden geçirdikleri değişimler ‘Gizemli Metamor-
foz’ olarak da adlandırılır. Renkleri oldukça çeşitlilik 
gösterebilir, albino olanlar dışındakiler altın rengi, 
siyah, beyaz gibi pek çok renge bürünebilir. Kap-
tan kertenkelelerin larvalarıyla sık sık karıştırılsalar 
da yetişkin halinde karasallaşamama, larva halini 
sürdürme gibi pek çok yönlerle onlardan ayrılırlar. 

Habitat: Neredeyse tamamı Meksika’nın 
güneyindeki su kanallarında yaşar. Habitatları old-
ukça kısıtlıdır ve  CITES (the Convention on In-
ternational Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) ve IUCN (The International Un-
ion for Conservation of Nature) tarafından soyu 
tükenmekte olan türler listesinde yer almıştır.

Beslenme: Oldukça zor doyan canlılardır. An-
cak suyun sıcaklığı ılıklaştıkça(22 derece civarı) 
beslenmeleri düzenli bir hal alır(2-3 günde bir). 
Toprak solucanları, tubifeks solucanları, kabuklu 

karidesler, balık parçacıkları, küçük omurgasızlar, 
kurbağa yavruları yiyerek beslenirler.

Çiftleşme: Axolotlar çiftleşme kabiliyetine 6 ay 
ile bir yıl içerisinde, yaklaşık 20 cm uzunluğunda 
iken ulaşırlar. Kloak erkeklerde dişilere göre daha 
şişkindir. Dişilerin uygun kloak yapısına ulaşmaları 
için gerekli zaman yaklaşık 18 aydır ve bu zaman 
üreme için daha uygundur. Çiftleşme yılın her-
hangi bir zamanında olabilir ancak asıl çiftleşme 
mevsimleri aralıktan hazirana kadardır. En başarılı 
çiftleşmeler aralık ve ocak aylarında gerçekleşir. 
Çiftleşme yılda bir yada iki kez gerçekleşir.

Kur: Erkekler kur dansını tamamladıklar sonra 
dişiler spermleri kabul eder. Sonraki birkaç saat 
ile birkaç gün arasında yumurtlama gerçekleşir. 
Yumurtalar bireysel olarak bitkilerin üzerine kon-
up yapraklara yapışır.  14 gün sonra yumurtadan 
çıkma gerçekleşir ve larva midesine ulaştırabileceği 
her türlü küçük organizmayı yemeye başlar. Axo-
lotl yavrularının çoğu yamyamsıdır, bu yüzden aynı 
mekanlarda bulunduklarında aralarında rekabet 
ve saldırı boy gösterir. Yaklaşık 15 cm’e ulaşacak 
kadar büyüdüklerinde, saldırganlık azalır ve daha 
uysal hale gelirler. 

Hazırlayan: Samet S. Aytekin

Bu Hayvanı 
Tanıyor musunuz?

AXOLOTL
Ambystomatidae familyasının 
en büyük üyesi olan bu su 

semenderlerinin boyları 
20-28 cm arası değişir. 
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Mit: “Kötü bir şey yaparsanız eğer, gece karabasan 
gelebilir. Karabasandan kaçamazsınız; uyanırsınız ama 
hareket edemezsiniz. Karabasan aslında şeytan veya 
cindir. Kötülüğünüzden beslenir.”

Gerçek: Karabasan denen olgu, bilim tarafından net 
bir şekilde açıklanabilmiş olan “uyku felci” dediğimiz 
durumdur. Yapılan kötülükler ile hiçbir alakası olmadığı 
gibi (tahmin edileceği üzere) şeytan ya da cinler ile de 
alakalı değildir. Fizyolojik olarak uykunun Hızlı Göz 
Hareketleri (REM - Rapid Eye Movements) döneminin 
doğal kısmında meydana gelen bir olaydır. Mekanizması 
bilimsel olarak aydınlatılmış ve geri kalan her şey gibi 
hayal gücünden doğan şeytan ya da cin gibi unsurlardan 
tamamen arındırılmıştır.

Bilgi-1: Uyku felci uykuya dalarken ya da uyanma önc-
esinde meydana gelir. Uykuya dalarken meydana gelirse, 
vücut fizyolojik olarak REM uykusu devresine hazırlıdır; 
ancak beyin halen kendisini kapatamamıştır. Buna “hip-
nagogik (predormital) uyku felci” denir. Eğer uyan-
madan önce meydana gelirse REM uykusu tamamlanır 
ve vücut artık uyku halinden çıkar, ancak beynin algıyla 
ilgili kısımları halen uyku halinde kalır. Buna da “hipnop-
ompik (postdormital) uyku felci” denir. Kısaca uyku fel-
ci, beynin algısal kısmı ile vücudu kontrol eden kısmının 
fizyolojik açıdan uyumsuzluğundan doğan bir sorundur.

Bilgi-2: Uyku felci genellikle birkaç saniye ile birkaç 
dakika arasında sürer. Çok nadiren saatlerce sürdüğü 

görülmüştür. Yapılan araştırmalarda uyku felci geçiren-
lerin sıklıkla halüsinasyon gördüklerini veya akut teh-
like haline geçtikleri görülmüştür. Bilincin açık, vücudun 
kilitli olduğu durumlar son derece ürkütücü olduğu için 
beyin kendini korumak adına hızla çalışır ve bu sırada 
gerçek olmayan görüntüler bilinçaltından çağırılır. İşte 
konu hakkında mitlerin doğmasına sebep olan sanrılar, 
tamamen fizyolojik kökenli olan halüsinasyonlardır. 

Bilgi-3: Uyku felci aşağıdaki durumlarda daha sık 
olarak görülmektedir:

- Narkolepsi hastalarında,
- Yüzüstü uyuyanlarda,
- Stresli dönemlerden geçenlerde,
- Yaşam biçiminde ani değişiklikler olanlarda,
- Çok az uyuyup, çok fazla alkol tüketenlerde.

Sıklıkla uyku felci geçirenlerde, narkolepsi aranır ve 
teşhis edilirse, bu hastalık tedavi edilerek uyku felcinden 
kurutulunabilir.

Astral Seyahat Mümkün Mü?

Mit: Doğru çalışmayla ruhunuzu uyku sırasında beden-
inizden ayırarak o anda, farklı yerlerde yaşanan olayları 
anlık olarak görebilir, astral bedeninizi geleceğe gönder-
erek gelecekten bilgiler alabilirsiniz. Buna astral seyahat 
denir.

Bilimsel Mitler:
Karabasan Gerçek Midir? Astral Seyahat Mümkün Mü?

Karabasan denen olgu, bilim 
tarafından net bir şekilde 
açıklanabilmiş olan “uyku 
felci” dediğimiz durumdur. 

Yapılan kötülükler ile hiçbir 
alakası olmadığı gibi (tahmin 
edileceği üzere) şeytan ya da 
cinler ile de alakalı değildir.
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Gerçek: Bilimde ne “astral beden” ne de “ruh” 
kavramları bulunmaktadır. İkisi de sahtebilimin var 
ettiği mistisizm ögeleridir. Yapılan hiçbir araştırmada 
astral seyahat yaptığını iddia edenlerin, yapmadığını 
düşünenlerden daha yüksek yüzdeyle olayları bile-
bildikleri gösterilmemiştir. Tam tersine, astral seyahat 
iddiasında bulunanların yüzdeleri, tahmini doğru bilme 
yüzdesinden (%50) bile düşüktür.

Bilgi-1: Astral Seyahat (Astral Projection), insanların 
yanlış rüya tanımından kaynaklanan ve mistik ögelere 
duyduğu zaaftan doğan bir mittir. Esasında Lu-
cid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya) deneyi-
minin yanlış yorumlanmış versiyonudur. 
Günümüzde, gerçekten Astral Seyahat 
ile ekstradan bilgi sahibi olan kim-
seye rastlanmamıştır. Üstelik bu 
iddianın ispatlanabilmesi duru-
munda 1 milyon dolarlık bir ödül 
bulunmaktadır (James Randi 
Vakfı).

Bilgi-2: Lucid Dreaming 
(Yarı-Uyanık Rüya), beynin 
uyku durumuna tam olarak 
geçememesine rağmen, 
vücudu uyku durumuna 
sokması sonucunda meydana 
gelir. Bu durumun kötü bir ver-
siyonu uyku apnesi (karabasan 
olarak bilinir ki bu foto-albüm-
de o konuda da bilgi mevcut) 
görülmekteyken, olumlu rüyalar 
görüldüğünde “Lucid Dreaming” 
olarak anılır. Bu olay sırasında bey-
nin uyku moduna alınması gereken 
bölgeleri çalışmayı sürdürür ve etraftan 
gelen veriler yarı-bilinçli olarak işlenmeye 
devam eder. Bu sebeple eğer ki bu dönemde 
rüya görülecek olursa, bilincimiz “yarı-bilinçli” olarak bu 
rüyaları da fark edecek dolayısıyla duyu organlarımızla 
bu rüyayı kontrol etmemiz mümkün olacaktır. İşte bu 
Yarı-Bilinçli Rüya deneyimidir ve düzgün bir şekilde 
çalışılarak öğrenilebilecek bir yetenektir.

Bilgi-3: Astral Seyahat’in bilim dışı olmasının sebebi, 
“ruh” kavramının ispatsız olarak kabul edilmesi ve bu 
kavram üzerinden yola çıkılarak ruhun zamana ve me-
kana bağımlı olmadan geçmişe, bugüne ve geleceğe 
gidip, herhangi bir bölgeye istenildiği gibi ulaşabileceği 
argümanının kabul edilmesidir. Halbuki bilimde ruh 
diye bir kavram yoktur; ayrıca bilimsel olarak geleceği 
ve hatta şimdiki zamanda, farklı coğrafyadaki bir olayı 
rüya sırasında görmenin bir yolu yoktur. Astral Seya-
hat ettiğini iddia eden insanlar, sadece kendilerini 
rüyalarında gördükleri bir Lucid Dreaming deneyimi 
yaşamış bireylerdir. Bu gerçeği abartarak rant elde et-
meyi ya da hayal güçlerini tatmin etmeyi hedeflerler.

Bilgi-4: Yarı-Uyanık Rüya sırasında birey, aslında 
beyni tam olarak uyumadığı için bilinçlidir; fakat bunun 
tam olarak farkında değildir. Dolayısıyla uyandığında ve 
gördüğü rüyayı hatırladığında, rüyayı kontrol ettiğini 
sanar. Aslında gerçekten kontrol etmiştir, zira bilinci 
yarı-açık olduğu için “ne düşüneceğine” karar verebilir, 
bu da görsel bilgi olarak, yani rüya olarak beyne yansır. 
Ancak aynı zamanda da kontrol edemez, çünkü rüy-
alarda çoğu zaman karşımıza çıkan yüzler ve görüntüler 
bilinçaltından rastgele seçilir.

Bilgi-5: Randi Vakfı’nın astral seyahat iddiasında bulu-
nan kişiler üzerinde yapılan araştırmada, kişinin 

önce astral seyahat yapması istenmiştir. Kişi, 
astral seyahatı sırasında Jüpiter gezege-

nine gidip oradan bilgi aldığını iddia 
etmiştir. Bu argümanı sonrasında da 
kendisinden 65 farklı bilgi alınmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda bu 
bilgilerin 11 tanesinin doğru geri 
kalan hepsinin ise ya tamamen ya 
da kısmen yanlış olduğu tespit 
edilmiştir. 

Bu 11 doğru cevabın da 1 
tanesi piyasadaki herhangi bir 
kitapta bulunamayacak kadar 
orjinal, 7 tanesi bariz bir şekilde 
bilinen gerçekler, 4 tanesi ise 
herhangi bir referans kitabından 
öğrenilebilecek gerçeklerdir. 

Kişinin verdiği bilgilerden 30 tanesi 
tamamen yanlış, 9 tanesi tespit edile-

meyece k kadar üstü kapalı/bulanık, 5 
tanesi bilimsel spekülasyon, 10 tanesi 

ise kısmen hatalı bilgidir. Bu başarı 
yüzdesi, %37 civarına denk gelmektedir ki 

gezegenler hakkında önbilgili bir insan Jüpiter 
ile ilgili 65 bilgiyi uyduracak olsa, muhtemelen %50 

civarı bir başarı elde edecektir. Bu sebeple deneme tam 
bir başarısızlık ile sonuçlanmıştır.

Bilgi-6: Farklı üniversitelerde de benzer deney-
ler yapılmış ve hiçbirinde gerçek bir beden-üstü 
deneyim yaşanmadığı, hepsinin sıradan rüyaların 
karmaşık yorumlanmasından doğan hatalar olduğu ve 
istisnasız hepsinin Yarı-Uyanık Rüya’dan ibaret olduğu 
gösterilmiştir. Kısaca Astral Seyahat, sahte-bilimcilerin 
yine bilim üzerinde oynadıkları çocukça bir oyundan ve 
peri masalından ibarettir. 

 Hazırlayan: Çağrı Mert Bakırcı
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Uluslararası bir araştırma ekibi, “XNA” 
adını verdikleri yapay nükleik asitlerin 
tıpkı insan gen yapısını oluşturan DNA ve 

RNA’lar gibi kendini kopyalama ve evrim özelliği 
olduğunu ortaya çıkardı. Science dergisinde 
yayımlanan araştırma, İngiltere’nin Cambridge 
Moleküler Biyoloji Medikal Araştırma Kon-
seyi Laboratuvarı’ndan Philipp Holliger ve Vitor 
Pinheiro’nun başını çektiği ekip tarafından düzen-
lendi.

Sentetik biyoloji uzmanı iki İngiliz araştırmacı, 
yaptıkları keşfin sentetik biyoloji alanında çığır 
açan bir gelişme olduğunu ve bilim dünyasına ge-
netik bilginin kökenlerine inebilecek kadar geniş 
bir uygulama alanı sunacağını ifade etti.

X-NA

Dünya üzerinde yaşayan her canlı için, 
DNA’larında taşınan bilgi, genetik yapı taşlarını 
oluşturuyor. Ayrıca, bilgiyi tıpkı DNA gibi 
taşıyabilen, sentetik bir polimer olan XNA adında 
bir genetik yapı daha bulunuyor. XNA, DNA’ya 
kıyasla daha farklı bir molekül yapısı barındırıyor. 
XNA’daki “X”, xeno anlamına geliyor. Xeno eki, 
bilim insanları tarafından, DNA ve RNA’daki yapı 
taşlarının yerini alan doğadaki farklı bir girdinin 
temsili için kullanılıyor.  

DNA ve RNA, nükleotid adı verilen uzun mole-
kül zincirlerinden meydana geliyor. Bir nükleotid, 

fosfat (grafikte kırmızı), bel karbonlu (pentoz) 
şeker (sarı) ve beş azotlu baz; Guanin, Sitozin, 
Timin, Adenin ve Urasil’den oluşuyor. Pinherio 
ve ekibi tarafından incelenen XNA yapısı, DNA 
ve RNA’dan tek bir istisna ile ayrılıyor: XNA’da, 
DNA ve RNA’ya isimlerini veren deoksiriboz 
veya riboz şekerlerinin yerinde farklı moleküller 
yer alıyor. Bu moleküllerden bazıları beş karon 
atomu yerine dört veya yedi atom taşıyabiliyor.

Grafikte gösterilen ve FANA gibi florin atomu 
gibi spesifik yapıya sahip olan XNA’lar, DNA 
ve RNA’nın yapısını kopya ediyor ve aynı 
fonksiyonları gösteriyor. Ancak ortaya tamamen 
yeni ve yapay genetik yapılar çıkıyor. 

EVRİM ÖZELLİĞİ

Bilim insanları XNA moleküllerini 10 yıldan fa-
zla araştırıyor. Ancak en son araştırma XNA’ların 
iki yeni özelliğinin ortaya çıkarılması sayesinde 
geçmiştekilerden farklılaşıyor. Bunlar, kopyalama 
ve evrim. 
  
Pinherio, “Herhangi bir polimer bilgi depolaya-

bilir... DNA ve RNA’yı spesifik kılan, işlenmiş olan 
bilgiye erişilebilmesi ve kopyalanabilmesidir. Bir 
genetik polimerdeki bilginin bir diğerine kopyala-
nabilmesi, bilginin kalıtımsal olarak taşınabilmesini 
sağlar” dedi. DNA ve RNA’da, kopyalama işlemi 
polimeraz adı verilen moleküller sayesinde 
gerçekleşiyor. Genetik mühendisliğinde CST 

‘XNA’ ile yapay 
canlılar üretilecek!

Bilim insanları, tamamen yeni yaşam formalarının oluşturulabilmesi adına çığır açacak bir keşfe imza attı. 
Çeşitli sentetik nükleik asitler geliştiren bilim insanları, yakın gelecekte evrim özelliğine sahip canlılar üretebilir.
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olarak bilinen yöntemle, Pinherio’nun ekibi, sadece 
bir DNA’dan XNA oluşturmakla kalmayan, aynı 
zamanda XNA’yı tekrar DNA’ya kopyalayabilen 
polimerazlar üretmeyi başardı. Böylece, XNA’larda 
genetik bilginin kopyalanması ve dağıtılmasını 
sağlayan genetik sistem oluşturulmuş oldu.

KLAVUZLU EVRİM

Bilim insanları, geliştirdikleri genetik sistem için 
şu örneği verdi: Sınıf arkadaşınızın notlarını DNA 
zinciri olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşınızın kalemi 
ise bilginin kağıda aktarılmasını sağlayacak kalem 
görevi görmektedir. Eğer, arkadaşınızın notları 
XNA ‘dilinde’ yazılmışsa, bilginin kağıda aktarılması 
için XNA genetik sistemi gerekecektir. Pinheiro, 
bu aşamada iki farklı yazma aracı geliştirdi. Biri, 
arkadaşınızın XNA dilindeki notlarını ilk önce 
DNA diline çeviriyor, ikincisi de bu DNA notlarını 
XNA notlarına dönüştürüyor.

Bilim insanları, genetik araştırmalarında çığır aça-
bilecekleri yöntemlerle, kilitli nükleik asitlerde 
(LNA) yüzde 95 ve cyclohexenyl nükleik asitlerde 
(CeNA) yüzde 99.6 uygunluk oranına ulaşmayı 
başardı. Pinheiro, “Evrimin potansiyeli, ne kadar 
bilginin kopyalanabildiği ve kopyalama sürecinde 
ne kadar az hata yaşandığına bağlı... Elde ettiğimiz 
sonuçlar, evrim için yeterli bir seviyeyi gösteriyor” 
dedi.
XNA’ların evrim kapasitesi, HNA xeno-nükle-

otidleriyle test edildi. Pinheiro, HNA’nın spesifik 
dizilimler göstererek bir RNA molekülüne veya 
protine dönüşebileceğini ifade etti. DNA’lar üz-
erinde bir süredir gerçekelştirilen bu uygulama, 
“kılavuzlu evrim” olarak adlandırılıyor. Pinheiro, 
“Geliştirdiğimiz HNA sistemi, bilginin depolanması, 
kopyalanması ve evrimi için oldukça elverişli” yo-
rumunu yaptı.

YENİ YAŞAM FORMLARI

Bilim insanlarının elde ettiği sonuçlar çok sayıda 
bir o kadar çeşitli. Araştırmacılar, yaptıkları den-
eylerle yaşamın kökeni hakkında önemli bilgiler 
elde edebileceklerini düşünüyor. XNA üzerinde 
geçmişte yapılan araştırmalar, RNA ve DNA önc-
esinde başka genetik sistemlerin var olabileceği ihti-
maline odaklanıyordu. XNA’nın evrim özelliğinin 
ortaya çıkarılması, bu olasılığın gerçek olabileceğini 
gösterdi.

Pinherio, “Geliştirdiğimiz yöntem bilimleri 
nükleik asit tedavilerininde öncü olabilir” ifades-
ini kullandı. DNA veya RNA olarak bilinen 
doğal nükleik asitler, belli moleküler hedeflere 
bağlanacak şekilde bir araya getirilebiliyor. Ancak 
nükleik asitleri enzimler tarafından çözümlen-
mesi tedavi için kullanılmalarını mümkün kılmıyor. 
Pinheiro, bu durumun önüne geçmek için, tıbbi 
kimya kullanılarak, evrim geçirmiş DNA dizinlerini 
değiştirebileceklerini, böylece nükleik asitin çözül-
meden tedavi edici hedefe bağlanan fonksiyonal bir 
moleküle dönüştürülebileceğini yazdı. Ancak bu 
amaca ulaşabilmek oldukça zor. Pinheiro, bu tür 
tedavilerin geliştirilmesinin çok maliyetli olacağını 
belirtirken, bugüne kadar piyasaya sürülebilen 
nükleik asit tabanlı tek bir ilaç (Macugen) olduğuna 
dikkat çekti.
  
Yine de Pinheiro ve ekibinin geliştirdiği altı 

XNA’nın tümü doğal DNA ve RNA’ya kıyasla, 
nükleaz enzimine daha dirençli. Sonuç olarak, 
moleküllerin tedavici edici hale geitirilmesi ger-
ekmeyecek ve uygun bir XNA, vücutta bozulma 
olasılığı olmadan, tedavici edici özelliğine göre 
kullanılabilecek.
  
Bu başarının elde edilebilmesi, diğer alanlarda 

da büyük imkankar sunabilir: XNA, DNA ve 
RNA’dan bağımsız, yeni yaşam formlarının önünü 
açabilir. Hiçbir biyolojik molekülün yardımına ihti-
yaç duymadan taşıdığı bilgiyi kopyalayabilen sente-
tik polimer XNA, bir gün Dünya’ya insan eliyle 
üretilen canlılar sunabilir.

Pinheiro, insan yapımı yaşam türleri için kendini 
kopyalayabilen XNA sistemlerinin geliştirilerek 
hücrelere nakledilmesi gerektiğini ifade etti. Ge-
netik bilimi bir gün bunu başarırsa, kendi ayakları 
üzerinde durabilen canlılar görebiliriz. 

Kaynak:  http://www.ntvmsnbc.com/id/25342014/
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Biyografi:

Charles Darwin

Darwin, ilk olarak babası gibi tıp okumaya karar 
verdi (daha doğrusu babası tarafından zorlandı) 
ve bu sebeple Edinburgh Üniversitesi’ne 

kaydoldu. Üniversitedeki ilk dersini 26 Ekim 1825 tari-
hinde aldı .Kişisel olarak doğa tarihine, biniciliğe, avcılığa 
ve kolleksiyonculuğa ilgi duyuyordu. Bu ilgisi, ona hayatı 
boyunca pek çok fayda sağladı. Haziran 1826’da Dr. 
Robert Grant ile tanıştı ve böylece Lamarck’ın değişim 
fikirlerini öğrenmeye başladı. Daha sonra, Grant’in yön-
lendirmesiyle 10 Kasım 1826’da saygın bilim topluluğu 
Plinean Cemiyeti’ne dahil edildi.Bir süre sonra, tıbbın 
kendisi için uygun olmadığını anladı ancak tıp okulunda 
oldukça fazla şey öğrenmiş ve ilk bilimsel bulgularını 
yayınlamaya başlamıştı. Hatta genç yaşında Avrupa’nın en 

büyük doğa tarihi müzeleriyle çalışmaya başlamıştı. Ancak 
tıp derslerine katılmıyordu ve çalışmıyordu.Tıbba olan 
bu ilgisizliğine sinirlenen babası, Darwin’i Cambridge’deki 
bir kilise okuluna (Christ’s College) verdi. 

     
Charles, Christ’s College’da teoloji (din-bilimi) üzerine 

çalışmaya başladı .Okulunda, bir biyoloji profesörü -ya 
da o zamanki adıyla “doğa teologu”- olan John Stevens 
Henslow (1796-1861) ile tanıştı ve bu sayede zooloji 
ve coğrafyaya olan ilgisinin temelleri atılmaya başladı. 
Henslow ile araları o kadar iyiydi ki, ders aralarında 
bile okulun bahçesinde birlikte yürümekte ve doğa üz-
erine konuşmalar yapmaktalardı. Okuldaki arkadaşları 
Darwin’e “Henslow’la Yürüyen Adam” lakabını 

Charles Robert Darwin 12 Şubat 1809 yılında Shrewsbery, İngiltere’de doğdu. Babası (Robert Darwin) bir 
doktordu. Anne tarafı da, baba tarafı da koyu Hristyanlıklarıyla bilinen Anglikan kilisesine bağlıydılar ve 

Darwin oldukça saygın bir aileye sahipti. 
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takmışlardı. Henslow ile özellikle geçmişte yaşamış ancak 
günümüzde yaşamayan, fosilleşmiş canlıların durumları 
üzerine tartışıyorlardı ve Henslow, Darwin’e, bu tür-
lerin neden Dünya’da bir zamanlar var olup da şimdi 
var olmadıklarını bir türlü anlayamadığını; ancak mutlaka 
İncil ile uyuşan bir sebebi olması gerektiğini söylüyordu. 
Henslow’dan öğrendikleri sonucunda, Tanrı’nın doğa 
kanunlarına müdahalesi sonucu oluşan adaptasyonlarla 
ilgili bir yazı yayınladı. Daha sonradan bir jeoloji pro-
fesörü olan Adam Segwick (1785-1873) tarafından 
eğitildi. Darwin oldukça zeki biriydi ve muhteşem bir 
gözlem gücüne sahipti. Kendisini eğiten Segwick ile bir-
likte bugünkü Hollanda topraklarında gemiyle 14 günlük 
bir seferlere çıktı ve bilimi, bilimin doğduğu yerde, yani 
“doğanın içinde” öğrenmeye devam etti.

Hollanda’dan döndüğünde, evindeki masasında 2 
yıl sürecek olan bir araştırma seferi için, kaptan Rob-
ert FitzRoy’un Beagle isimli gemisinde yer almaya hak 
kazandığına dair, Henslow’dan gelen mektubu gördü. 
Henslow, Darwin’den bu geziye çıkarak İncil’in ilk 
kısmını, “Yaratılış”ı ispatlamasını istiyordu. Birebir Ka-
ptan FitzRoy (1805-1865) ile konuşarak, bu zeki genci 
gemisine almasını talep etmiş ve FitzRoy’u ikna etmişti. 
Darwin, Yaratılış’ı ispatlayacak ilk kişi olma düşüncesi 
ve Dünya’yı turlama fikriyle inanılmaz heyecanlanmıştır. 
HMS Beagle’ın amacı pek çok koy ve körfeze giderek 
kıyıların haritasını çıkarmaktı ve FitzRoy’un belirlediğine 
göre Beagle’ın rotası şu şekilde olacaktı:

  

 

27 Aralık 1831′den başlayarak, Beagle ile Dünya’nın 
pek çok yerini gezerek gözlemler yaptı, canlı örnekleri 
topladı. Gördüğü her şeyi ayrıntılı olarak not aldı ve 
kafasında yavaş yavaş oluşmakta olan bir fikir için bazı 
spekülasyonlarda bulundu. Sık sık makaleler yazarak, 
ailesine gönderdi. Her ne kadar deniz onu tutsa da 
(FitzRoy onu “deniz tutmalarına gemicilerden bile iyi 
dayanan biri” olarak tanımlamıştır), oldukça başarılı gö-
zlemler yaptı ve sadece jeoloji konusunda uzman olan 
biri olarak, biyoloji konusunda da kendini geliştirmeye 
başladı.

     

Araştırmalarına deniz kabuklularını, memelileri, 
omurgalıları ve pek çok hayvan ve bitki takım ve türü da-
hildi. Gördüğü her şeyden anlamlar çıkarabilecek kadar 
dikkatli bir gözlemciydi ve çok zekiydi. Kuşlardan deniz 
kabuklarına kadar pek çok hayvanı ve hayvan türünü in-
celedi. Bu türlerin, farklı coğrafyalardaki farklı özellikler 
dikkatini çekti. Darwin ilk defa Cape Town’da, canlıların 
var olmasının “mucizevi” olduğunu düşünmenin, 
canlıların çeşitliliğini küçümseyen bir söylem olduğunu 
yazılarında ifade etti.

    

Tüm bunlardan anlaşılabileceği gibi Darwin, doğaya 
açılıp Dünya’nın dört bir tarafını gezerek Yaratılış’a 
dair ipuçlarını aramaya başlayana kadar gerçekten bir 
inanandı ve HMS Beagle ile yolculuğu tamamlanana ka-
dar da, her ne kadar kafasında teorisi (ya da o etapta hi-
potezi) yavaş yavaş gelişmeye başladıysa da, kuvvetli bir 
inanan olarak kaldı. Fakat Darwin, bu geziler sırasında 
ve sayısız canlı üzerinde yaptığı gözlemlerde bazı şeyleri 
fark etti.Canlılar, gerçekten de sadece hayatta kalmak 
ve üremek için var oluyorlardı. Üstelik bazı canlılar, üre-
melerine ve çevresel koşullara göre, türden türe farklı 
özellikler kazanabiliyordu. Ve işte bu bulgu, onu nihai 
soruya götürdü: 

Aynı kuş cinsinin benzer türleri bile, farklı iki adada, 
nesilden nesile, bu kadar farklı özellikler kazanabiliyor-
larsa, günümüzde yaşayan bunca canlı da, daha önceki 

Beagle’ın Rotası

Beagle Gemisi
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türlerin birbirinden çevresel ve fiziksel etmenlerden 
ötürü farklılaşarak oluşmuş olabilirler miydi? Bu soru ve 
kaçınılmaz cevabı, Darwin’in hayatını değiştirecekti.

2 yıl sürmesi planlanan araştırma tam 5 yıl sürmüştü 
ve 2 Ekim 1836′da sona erdi. Beagle’da yaptığı gözlem-
ler, kafasında pek çok yeni fikir doğurmuştu. Bu fikirl-
eri ifade etmekten çekinse de, inanılmaz bir buluşun 
eşiğindeydi. Öncelikle, Galapagos adalarındaki kuşların 
sanıldığının aksine aynı türden değil, farklı türden 
olduklarını iddia ettiği bir makale yayınladı. Buna, şiddetli 
bir tepki geldi ve Galapagos adalarındaki kuşların sadece 
aynı türlerin farklı varyasyonları olduğu konusunda ısrar 
edildi.  Darwin, Kırmızı Defter adını verdiği defterinde, 
1837′denin Mart ayında, ilk defa “bir türün bir başka 
türe değişebileceği” konusunda bir makale yazdı. Bu 
makalesinde efsanevi “Evrim Ağacı”nın basit bir çizimini 
de ekledi:

 

 

Bu noktadan sonra, Darwin’in hayatı değişmeye başladı. 
Düşünceleri ve teorisi geliştikçe ve kendi gözlemleriyle 
ve bilimsel bulgularıyla güçlendikçe, canlıların tek tek 
ve ayrı olarak yaratılmadığı; evrimsel bir süreç içer-
isinde ayrı ayrı geliştikleri ve bugünkü modern canlılar 
oluşturdukları konusunda ikna olmaya başladı. Bulgular 
kusursuzdu ve hipotezi, pek çok bulguyla destekleni-
yordu.  Bütün canlılar, daha önceki atalarından, onun 
kullanmadığı bir tabir olarak “evrimleşerek” (evolve), 
onun kullandığı tabirle “değişerek” (transmutation) 
bugünkü hallerini almışlardı.

Bu hipotezini güçlendirmek ve kanıtlarla destekle-
mek için çalışmalarının hızını artırdı. Sonunda, vücudu 
inanılmaz yoğunluktaki çalışma saatlerine (eşinin yazdığı 
mektuplarda kimi zaman aralıksız 48 saat çalıştığı 
anlatılmaktadır) dayanamadı ve 20 Eylül 1837′de ken-
di tabiriyle “rahatsızlık verici kalp çarpıntısı” yaşadı ve 
doktorlar tüm işlerini bırakması gerektiğini söyledi. 
Darwin buna şaşırmıştı çünkü “işlerini bırakmak”tan 
başka herhangi bir tedavi yöntemi bile önermemişlerdi. 
Bunun sebebi, bazı bilim tarihçileri tarafından dönemin 
doktorlarının Darwin’in çalışmalarını doğru görmem-
esiydi.

  
Hastalıkla boğuşsa bile sürekli makale yazıyordu  ve 

makaleleri, geniş bir bilim çevresinde oldukça ilgi 
görüyordu. Zaten hali vakti yerinde olan Darwin , so-
syetenin de saygın bir üyesiydi (hatta Jeoloji Komitesi 
Başkanlığı’na seçilmişti). 1837 yılında Londra Jeoloji 
Cemiyeti’ne birkaç makale sundu ve burada Charles Ly-
ell ile tanıştı ve uzun yıllar sürece sıkı dostlukları başladı. 
Aynı yıl, doğa bilimci John Gould tarafından Galapagos 
Adaları’ndaki her bir kuşun birer “varyete” değil, farklı 
birer tür oldukları tespit edildi ve bu Darwin’e inanılmaz 
bir ün ve kuramı için harika bir dayanak getirdi. Böylece 
Temmuz ayında “türlerin değişimi” ile ilgili ilk defterine 
fikirlerini aktarmaya başladı.

     
Hastalığına rağmen, çiftlik sayılabilecek evinin 

bahçesindeki özel kulübesinde, güvercinler üzerinde 
çalışmalarını hızla sürdürüyordu. Onları birbirleriyle 
çiftleştiriyordu ve yavrular erişkin hale geldiklerinde 
bazılarını keserek kemik yapılarındaki değişimleri gö-
zlemliyordu. Günümüzde “yapay seleksiyon” dediğimiz 
“evcilleştirme” işlemini de içerisine alan ve Evrim 
Teorisi’nin günümüzdeki en güçlü kanıtlarından biri 
olan metot üzerinde çalışıyordu. 28 Mart 1938′de, ilk 
defa bir “orangutan” görmek üzere, aldığı bir davetten 
ötürü bir hayvanat bahçesine gitti. Gözlemleri sonucu 
orangutanların oldukça insanı davranışlar gösterdiğini ve 
kendi hipotezi dahilinde insanlarla bir ilişkisi olabileceğini 
düşündüğünü yazdı.

     
Yoğun çalışma saatleri ve gün geçtikçe ailesi ve çevre-

si tarafından üzerinde kurulan Tanrı baskısı, gittikçe 
zayıflamasına sebep oldu. Elleri (özellikle sağ eli) şiddetli 
bir şekilde titremeye başlamıştı, mide sorunları çekiyor-
du, dayanılmaz baş ağrıları vardı ve kalp sorunları baş 
gösteriyordu. Hastalığının ne olduğu asla bilinemedi ve 
tedavisi de bulunamadı. Ancak sık sık nöbetler geçiriyor 
ve bayılıyordu. Doktorların tek önerisi ise hala “işlerini 
bırakması” idi.

    
28 Eylül 1838 yılında, Thomas Malthus’un 1798 yılında 

yazdığı Popülasyonların Prensipleri Üzerine Bir Makale 
isimli makalesini “heyecanla” okudu ve aynı gün, vahşi 
yaşam içerisinde yaptığı gözlemlerin sonucu olarak, 
daha bol besinli ortamlarda yaşayan canlı türlerinin daha 
kolay hayatta kaldığını ve üreyerek kendilerindeki bu 

Yaşam Ağacı (İlk Çizim, Charles Darwin, Kırmızı Defter)
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özellikleri bir mekanizma ile (kendisi buna hatalı olarak 
“pangenez” adını vermişti ve günümüzde, genetik bilimi 
sayesinde bu fikrin tamamen yanlış olduğunu biliyoruz) 
sonraki nesillere aktarabildiğini ve böylece her zaman 
içinde bulunulan ortama daha uyumlu canlıların hayatta 
kalıp ürediğini yazdı. Bu, “doğal seleksiyonun” temelini 
oluşturacak olan fikirdi ve Evrim Teorisi’nin de kalbinde 
yatan keşifti.

  
11 Kasım 1838′de kuzeni ve uzun süredir (Bea-

gle gezisinden öncesinden beri) sevgilisi olan Emma 
Wedgwood’a (1808-1896) evlenme teklifi etti. Bunda, 
birbirleriyle tanıştırılmalarından sonra birbirlerine sıklıkla 
gönderdikleri aşk mektuplarından dolayı Emma’nın ne 
kadar açık görüşlü ve aşk dolu olduğunu görmesi et-
ken bir rol oynadı. Emma Wedgwood sıkı bir dindardı 
ve Darwin’in fikirlerini “Tanrı’ya savaş açmak” olarak 
görüyor ve desteklemiyordu ancak Darwin’e gerçek-
ten aşıktı. Emma’nın bu kuvvetli inancı, aşklarına engel 
olmadı. Emma, Darwin’in yoğun çalışmalarının sürdüğü 
bir dönemde, derin bir üzüntü ve sıkıntıyla “Darwin’in 
bu fikirlerinin öteki hayatta birlikte olmalarına engel 
olacağını düşündüğünü” söylemiştir. Ancak Darwin, 
1859 yılında Türlerin Kökeni’ni basmadan önce Emma’ya 
fikrini sormuş ve Emma da, “cehenneme gideceksek bir-
likte gidelim” diyerek kitabın basılmasını onaylamış ve 
kendi elleriyle basıma vermiştir. 

 
Darwin, bir süre sonra hipotezinde “Doğal Seçilim” 

kalıbını açıkça kullanmaya ve makalelerinde yazmaya 
başlamıştı. Bu bilimsel gerçeği bilim dünyasına ilan et-
mek üzere, bir kitap yazmaya başladı. Kitabını, bir seri 
halinde yayınlayacağı, birden fazla kitabın ilk kitabı olarak 

planlamıştı; fakat bu planı asla gerçekleşmedi. Hastalıklı 
hali ciddileşiyordu ve el titremeleri, kitabını yazmaktan 
onu alıkoyuyordu. Üstelik şimdi, 5 çocuk babası idi ve 2 
tane çocuğu da daha bebekken ölmüştü. Çocuklarının 
ölümünü ve canından çok sevdiği kızı Annie’deki ciddi 
hastalığı, aynı zamanda kuzeni olan karısı Emma ile olan 
evliliklerine bağlıyordu ve çok kritik, bilimsel bir hata 
yapıp yapmadığını sorguluyordu. Bir yandan aklında bu 
ölümlerin kendisine bir uyarı ya da bir ceza olduğunu 
düşünüyor, bir yandan da, bir bilim insanına yakışır 
bir şekilde bu ölümlerin Emma’nın yakın bir akrabası 
olup olmamasıyla ilgisini sorguluyordu. Belki de tüm 
çocuklarından daha fazla sevdiği kızı Annie (çünkü An-
nie, daha çok küçük yaşında, çok sıkı bir bilim aşığıydı), 
çok ağır bir şekilde hastaydı ve  23 Mart 1851 günü, 10 
yaşında iken, hidroterapi gördüğü Malvern kasabasında 
hastalığa yenik düşerek öldü. Bu, Darwin için ağır bir 
darbe olmuştu ve çalışmalarını ciddi bir şekilde etkiledi. 

3 yıllık bir uğraşın ardından, Mayıs 1842′de Doğal 
Seçilim Teorisi üzerine ilk taslak kitabını bitirdi. 
Çalışmalarından ve taslağından botanistlere ve zo-
ologlara bahsetmekteydi ve olumlu tepkiler almaktaydı. 
3 yıllık çalışmasını geliştirerek, Temmuz ayında taslağını 
230 sayfalık bir makale haline getirdi. Bu sırada kendi 
ismini vermeden, bazı kitaplar yayınlayarak, “değişim” 
fikrini insanlara aşılamaya başlamıştı ve bu “değişim” fikri 
(gelecekte Evrim olarak anılacaktı) insanlar tarafından 
ilginç bir şekilde olumlu karşılandı. Bir yandan, türler 
üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda “Kraliyet Onur 
Ödülü”ne layık görüldü ve bir “biyolog” olarak anılmaya 
başlandı.

1856′dan itibaren, türlere ve doğal seçilime yöne-
lik olan kitabını, 230 sayfalık makalesini temel alarak 
yazmaya başladı. Haziran 1858 yılında, Endonezya’da 
örnekler toplayan ve 2 senesini yağmur ormanlarında 
geçiren Alfred Russell Wallace’tan bir mektup aldı. Me-
ktupta, birkaç sayfa içerisinde Doğal Seçilim, bu isim 
kullanılmadan anlatılmaktaydı ve bu Darwin’i şok etmişti. 
Kendisinden ve çalışmalarından tamamen bağımsız olan 
bir diğer kişi, yıllardır özveriyle yaptığı araştırmalarını 
birkaç sayfada ve harika bir şekilde özetlemişti. Bu me-
ktup ve Lyell’ın baskıları sonucu, tahmin ettiğinden çok 
daha az vakti kaldığını anlayan Darwin, 28 Haziran 1858 
yılında küçük oğlunu da ateşli bir hastalıktan kaybetmes-
ine rağmen, kolları sıvamaya karar verdi.

  
Telif haklarının kaybedilmemesi adına, 1 Temmuz 

1858 yılında, en yakın arkadaşlarından olan Charles Ly-
ell ve Joseph Hooker, hem Wallace’ın, hem Darwin’in 
makalelerini Londra Linnean Cemiyeti’nde sundu-
lar. Makaleler, pek de fazla ses getirmedi. Daha sonra 
Darwin, 13 ayını alan özverili çalışmaları sonucunda ve 
hastalığını bastırmak için gittiği hidroterapi seansları 
sayesinde (Annie’yi öldüren hastalığın kendisinden ona 
“geçtiğini” düşünmeye başlamıştı), bir şaheser olan 
“Doğal Seçilim veya Yaşam Mücadelesinde Desteklenen 

Emma Darwin
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Türlerin Korunması Yoluyla Meydana Gelen Türlerin 
Kökeni Üzerine” (Kısa adları: “Türlerin Kökeni” ya da 
“Köken”) isimli kitabını 22 Kasım 1859 yılında bitirdi ve 
24 Kasım’da 1.250 adet bastırdı. Kitabın tüm baskıları, 
satışa çıkarıldığı gün tükendi. Kitabında sıklıkla “ortak 
ata” terimine başvurdu ama kullanmaktan çekindiği 
“evrim” kelimesine yer vermedi. Dolayısıyla o zamanlar 
artık kanıtlarla desteklenen hipotezine, “Doğal Seçilim 
Teorisi” dendi.

  
Kitap, bilim dünyasına bomba gibi düştü. Kitabın 

yayınlanmasıyla, insanların ikiye bölünmesi bir oldu: Bir 
taraf bunun Tanrı’nın muhteşem bir kanıtı olduğunu 
söylüyordu, bir taraf ise bu fikrin Tanrı’yı öldürdüğünü 
söylüyordu. Bu bölünme, Teori’yi bir hayli popüler kıldı. 
Kitaba milyonlarca yorum ve eleştiri yağmaya başladı. 
Darwin burada da durmayarak, teorisini destekleyecek 
pek çok açıya dair kitaplar yazmaya başladı. İnsanın 
evrimine, cinsel seçilime ve daha nicesine değinmekteydi. 
Bu yazıları, zamanının oldukça ilerisindeydi ve o zaman-
larda bilinen dar biyolojik bilgilere göre inanılmaz ger-
çekçi ve doğruydu.

Bu muhteşem dehayla ilgili yazılması gereken çok şey 
var. Darwin, muhteşem bir gözlem gücüne sahipti ve 
bunu kullanarak doğaya incelik ve ustalıkla baktı. Bu 
gözlemleriyle, canlıların vahşi ve acımasız bir doğa içer-
isinde, sadece en güçlünün hayatta kalmasıyla bugünlere 
kadar gelebildiklerini gördü. Buna “Doğal Seçilim” adını 
verdi ve sonradan “Evrim Teorisi” olarak isimlendiri-
lecek ve canlılığın gelişimini açıklayan en güçlü ve en çok 
ispata sahip teorinin temelini atmış oldu.

Hayatı boyunca binlerce makale, onlarca kitap yayınladı. 
Doğada gördüğü her şeyi, muhteşem bir ustalıkla 
yorumladı ve bilim dünyasına akıl almaz katkılar yaptı. 
Sonradan “Evrim Teorisi” olarak adlandırılan teorisi, 

insanlığın hayata bakış açısını değiştirdi.

19 Nisan 1882 yılında ölümünden 
hemen önce; yanındaki karısı Emma’ya, 
“Ölmekten asla korkmuyorum. 
Bana çok iyi davrandınız ve bunun 
için size teşekkür ederim.” dediği ve 
doktorlarına “Sizin tarafınızdan tedavi 
edileceksem, bu, hasta olmaya bile 
değer.” dediği bilinmektedir. Bedeni, 
Westminister Abbey’de gömülmüştür. 

       
Tabutunu taşıyanlar arasında eski dos-

tu botanikçi Joseph Hooker, yazılarıyla 
Darwin’i kendi kuramını yayımlamaya 
yönelten genç doğabilimci Alfred 
Russel Wallace ve ABD’nin İngiltere 
büyükelçisi James Russell Lowell da 
vardı. Darwin bu kilisenin “Bilginler 
Köşesi” olarak bilinen bölümünde, Sir 
Isaac Newton’un gömülü olduğu yerin 
birkaç metre ötesinde ve astronom Sir 
John Herschel’in yanı başında yatıyor.

Hazırlayanlar: Çağrı Mert Bakırcı, Oğuzhan Beğik
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“Bilim, Türler Arası Evrimi Kabul Etmiyor” Mu?
Belki duymuşsunuzdur. 16-17 Mayıs 2012 tarihinde Marmara Genç Vizyon Topluluğu isimli öğrenci topluluğu 
tarafından, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde “Bilim, Türler Arası Evrimi Neden Kabul Etmiyor?” 
başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Bu yazımda, bu bilim düşmanı cüreti gösterebilen Marmara Genç Vizyon 
Topluluğu’nun başlığına taşıdığı hayal ürünü argümanı bilimsel açıdan değerlendirmek istiyorum. 

Yer yer de etkinliğe bazı göndermeler yaparak 
etkinlik organizatörlerine ve oraya “profesör” 
ünvanlarıyla, hiç çekinmeden ve muhtemelen utan-

madan çıkan akademisyenlere bazı sorular yönelteceğim. 
Bu bilim karşıtı ve bilimsel alandan uzak insanların şahsi 
düşüncelerini etkileyerek bir yerlere varmayı hedefleyen bu 
etkinlik, bilim çevreleri ve aklı başında üniversite öğrencileri 
tarafından birçok protestoya rağmen Marmara Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün bilim dışı tutumu sebebiyle engellenemedi. 
Ancak umuyorum ki çok saygıdeğer (!) profesörlerimiz, bu 
yazımda yönelteceğim soruları cevaplama ve halkımıza bu 
araştırmaların “yalan”, “uydurma”, “bilim dışı” olduğunu id-
dia etme büyüklüğünü (!) göstereceklerdir.

İlk olarak, rahatlıkla söyleyebiliriz ki günümüzde 
türleşmenin sayısız mekanizması bütün detaylarıyla bil-
inmekte ve hatta deneysel olarak kullanılmaktadır. Öyle 
ki yaratılışçı düşünceleriyle bilinen ve uzun yıllardır 
yaratılışçıların argümanlarının temelini oluşturan 
“İndirgenemez Karmaşıklık” safsatasını (göz, beyin gibi 
organların evrim ve doğal süreçler ile açıklanamayacak ka-
dar karmaşık oldukları iddiası) ileri süren Lehigh Üniver-
sitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Michael Behe, Aralık 
2010 yılında “Deneysel Evrim, Fonksiyon Kaybettirici Mu-
tasyonlar ve Adaptif Evrim’in İlk Kuralı” isimli başlığıyla The 
Quaterly Review of Biology dergisinde yayınladığı makales-
inde Evrim Kuramı’nın deneysel olarak ispatlandığını ve 
dolasıyla evrimin bir doğa gerçeği olduğunu, belli sınırlar 
dahilinde de olsa kabul etmişti [1]. 

Neyse, ülkemizin bilimsel platformdaki ismini karalayan 
Marmara Üniversitesi etkinliğine dönelim. Şimdi sizlere 3 
makaleden örnekler vererek bu anlamsız etkinliğin ne kadar 
anlamsız ve gerçek dışı olduğunu göstereceğim, sonrasında 
da size çok daha fazlası için bir bağlantı vereceğim:

İlk olarak, zamanında Charles Darwin’in de üyesi olduğu 
ve hatta Türlerin Kökeni isimli kitabının özetinin ilk defa 
bilim camiasına duyurulduğu Linnean Cemiyeti’nin çok 
geniş çapta kabul görmekte olan Biological Journal of the 
Linnean Society dergisinde çıkmış bir makaleye bakalım. 
Makalede Türkiye’de yaşamakta olan Spalax (bir cins köste-
bek faresi) cinsine ait 2 türün evrimsel süreçte birbirinden 
nasıl farklılaştığı ve eskiden tek bir türken, iki ayrı türe 
evrimleştikleri incelenmektedir. Bunu yapmak için gen-
lerdeki farklılaşmalar ve çokbiçimlilikler takip edilmiştir 
[2]. Bu analizler, bu iki türün tek bir türden farklılaşarak 
evrimleştiğini ortaya koymaktadır. Tabii, bu çok saygıdeğer 
hocalarımız evrimi bir farenin bir kuşa dönüşüp uçması, bir 
yılanın bir ayıya dönüşüp balık avlaması, bir atın bir denizatına 
dönüşüp sulara girmesi gibi hayal ettikleri için, bilimde 
evrimleşmenin ne demek olduğunu anlayamamaktadırlar. 

Sanıyoruz ki bu tip bilim dışı sempozyumlara katılmayı ka-
bul etme sebepleri de, bu hayallerindeki evrim tanımından 
kaynaklanmaktadır.

 

Bir başka makaleye bakalım. Bu defa, geçtiğimiz haftalarda 
Beyaz TV’deki Evrim Tartışması’na çıkarak biyoloji bilgisiyle 
ve Evrim Kuramı’na hakimiyeti ile bizleri büyülemiş (!) olan 
Prof. Dr. Turan Güven’in “pek de matah” bulmadığı Nature 
gibi meşhur olan Evolution isimli dergide, 1971 yılında çıkmış 
bir makale bu. Makale, “Evrimin ışığı olmaksızın Biyoloji’de 
hiçbir şeyin anlamı yoktur.” sözüyle Evrimsel Biyoloji’nin 
önemini vurgulayan, bilime yaptığı katkılardan ötürü Ulusal 
Bilim Ödülü, Franklin Madalyası gibi ödüllere layık görülmüş 
Prof. Dr. Theodosius Dobzhansky tarafından yazılmıştır. 
İnceledikleri Drosophila paulistorum isimli bir canlıdır ve 
bu canlı grubunun altında, günümüzde türleşmeye devam 
eden, gözlerimizin önünde evrimleşmekte olan 6 alt türdür 
[3]. Alt tür tanımını bir önceki yazımda yapmıştım. Bu 
canlılar üzerinde yapılan araştırmalar, birbirlerinden mor-
folojik, davranışsal, genetik olarak tamamen farklı olan 6 
alt türün, tek bir türden türleştiğini ortaya koymakta ve 
türleşme nedenlerini anlatmaktadır. Yine, zaten modern 
bilimin açıkladığı gibi, bu türler bir sinekken bir anda insana 
dönüşüp uzaya mekikler yollamamışlardır. Zaten Evrimsel 
Biyoloji’nin hiçbir zaman böyle iddiası olmamıştır.

Yeri gelmişken izah edelim: Türleşme, çok yavaş 
gerçekleşen ve evrimleşen yeni türlerin atalarına oldukça 
benzedikleri bir süreçtir. Ancak bu süreç, giderek uzun 
vadede izlenecek olursa, her seferinde oluşan yeni türl-
erin atalarından bir miktar farklılaşmaları sonucunda, en 
nihayetinde, yepyeni ve en eski atalarına hiç benzemeyen 
bireylerin oluştuğu görülecektir. Dolayısıyla insanın evri-
minden bahsederken, maymunsu bir ortak ata, asla bir 

Görsel 1: Spalax
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anda modern insana dönüşüp kuantum mekaniğinin sırlarını 
çözmeye başlamamıştır. Maymunsu ortak atamızdan, in-
sanlara giden ve şempanzelere giden kolların ayrılması 
6 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Sonrasında, bu 6 mi-
lyon yıl içerisinde şempanzeler ve insanlar evrimleşmiştir. 
Örneğin bu uzun süreçte, insana ait 26 farklı türü net bir 
şekilde tanımlayabilmekteyiz. Yani 6 milyon yıl önceki or-
tak atamızdan, günümüzdeki insana kadar her basamakta 
kendi atasından biraz daha farklı 26 farklı tür yaşamıştır. 
Ancak bunların farklarının üst üste binmesi sonucunda, 
nesiller sonra, yani günümüzden 200.000 yıl kadar önce, 
bildiğimiz insan, yani Homo sapiens evrimleşmiştir. Evrim 
halen sürmektedir.

Bir diğer makaleye bakacak olursak... Yine Evolution 
isimli dergide 1967 yılında yayınlanan bir makalede Dr. 
Doskuin, Epilobium angustifolium isimli tür üzerindeki ge-
netik mutasyonlardan kaynaklanan türleşmeyi incelemiştir. 
Yaptığı araştırmada, kromozomların sayıca çiftlenmesi ve 
ayrılamamasından kaynaklanan bir sorundan ötürü popül-
asyon içinde türleşmenin meydana geldiğini ve bu şekilde 
çok kromozomlu olan bireylerle, normal sayıda kromozo-
ma sahip bireylerin birbiriyle çiftleşemeyerek farklılaştığını 
keşfetmiştir [4]. Zaten bu izolasyondan sonra türler mor-
folojik (yapısal) olarak da birbirlerinden farklılaşmıştır. İşte 
bu, çok net bir türleşme örneğidir. Bu canlılar, aynı or-
tamda yaşamalarına rağmen genetik uyumsuzluktan ötürü 
birbirleriyle çiftleşemeyerek evrimleşmişlerdir. 

Fakat bu canlıların atası ortaktır ve aynı türdür. 
Evrimleşmeyi görmek ve kabul etmek için başka ne            
gerekir?

Örnekleri bu şekilde sayıca sonsuza kadar arttırmak müm-
kündür. Ne yazık ki bana ayrılan kısım bu kadar olduğu için, 
daha fazla örneği buradan veremiyorum; ancak size bu kon-
uda onlarca örneğin yer aldığı, Evrim Ağacı isimli sayfamızın 
konuyla ilgili makalesinin bağlantısını vermek istiyorum:

http://goo.gl/PPNWN

Görüldüğü gibi, aslında sempozyum sadece bu ve bunun 
gibi bilimsel makalelerle, başlamadan bitmiştir, daha doğrusu 
bitirilmeliydi. Burada önemli olan, doğru ve tarafsız kaynak-
lara ulaşmak, araştırmak ve şahsi inançlar ve düşüncelerden 
ötürü bilimin önüne set çekmeyecek kadar büyük ola-
bilmektir. Acaba bu sempozyuma katılan hocalarımız, bu 
makaleleri okuyup anlayabilecek olmalarına rağmen (acaba 
okudular mı?), nasıl oluyor da bu gibi bir sempozyuma çıkıp 
“Evet, türleşme yoktur, asla gözlenmemiştir. Evrim gerçek 
değildir. Bu makaleler hayal ürünüdür.” diyebilecek kadar 
cüretkarlardır? 

Sanıyorum ki bunu anlamanın bir yolu yok.

Çağrı Mert Bakırcı
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Görsel - 2: Drosophila paulistorum

Görsel – 3: Epilobium angutifolium




