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 DNA VE KROMOZOMLAR

 DeoxyriboNucleic Acid DNA olarak 
bilinmektedir. Francis Crick ve James 
Watson,tarafından keşfedilen DNA bir çift 
sarmal moleküldür.DNA’nın içeriği bir seri 
azotlu baz, şeker ve fosfat lardan oluşmuştur. 
Şeker ve fosfatlar DNA ipliğinin iki kenarını 
oluştururken, merdiven basamaklarını azotlu 
bazlar oluşturmaktadır. DNA molekülünün 
oluşması ve düzeni için bazı kurallar vardır. 
Bunlar aşağıdaki gibidir. 

 4 azotlu baz gelişigüzel eşleşmez. Sitozin 
guaninle, adenin Timinle eşleşebilir. Fosfat ve 
şekerler de S-P-S-P-….şeklinde sıralanırlar. 



 DNA’nın düzeninde kodonlar üç baz çiftinden 
meydana gelir ve farklı tipte amino asitlerin 
oluşumunu kodlar. Hücrelerin  protein yapmak 
üzere kullandığı ve organizmanın fonksiyonları 
için çok önemli olan 20 farklı tip amino asit 
vardır. Aminoasit miktarı ve tipleri arasında çok 
küçük farklılıklar olmasına rağmen farklı 
organizmalarda bu farklılık hücre oluşumu ve 
fonksiyonları üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. 



 Kromozomlar 
 Hücreler mayoz ve mitoz boyunca genetik bilgiyi 

kromozomlar yoluyla paylaşırlar. Kromozomlar 
DNA ve genler için bir paket işlevi görür. Bir 
canlı organizma nukleusunda yaklaşık 1.5 metre 
uzunluğunda DNA bulundurur. Kromozomların 
şekli genellikle X şeklindedir. Kromozomlar 
üzerinde genetik informasyon taşıyan parçaların 
her birine gen denir. Genler alleller halinde çift 
olarak bulunur ve genlerin kromozom üzerinde 
bulundukları özgün bölgelere lokus denir. 





 Mitoz ve hücreler

 Tüm canlı organizmalar 
hücrelerden oluşmaktadır. 
Organizma içindeki hücre 
sayısı çok değişkendir. Her 
canlı organizmada her nukleus 
hücreyi çoğaltmak için gerekli 
genetik informasyonu 
içermektedir. Hücre nukleusu 
içindeki genetik bilgi 
kromozomlar biçiminde 
bulunur. Bir kromozom 
hücrenin genetik bilgisini 
taşıyan DNA’dan ibarettir. 



 Bilim adamları iki tip hücrenin varlığını
belirlemişlerdir. Gametler ve somatik
hücreler. Somatik hücreler vücut
hücreleridir. Yeni hücre oluşturmak ve
onarmak için somatik hücreler mitoz
adı verilen bir süreçle bölünürler ve
kendilerini iki katına çıkarırlar.
Gametler organizmadaki cinsiyet
hücreleridir ve yumurta ile sperm
ismiyle anılırlar.





 Bir gamet her ebeveynin
kromozomlarının yarısını içerir.
Uygun bir gametle birleştiğinde
her iki hücrenin genetik
materyali tam bir takım
kromozom oluşturmak üzere
birleşirler. Örneğin insanlarda
bir vücut hücresi 46 kromozom
içerirken gametleri 23
kromozom içermektedir.
Gamet diğer gametle
birleştiğinde 46 kromozomlu
bir hücre oluşur ve bu hücrenin
sayısız çoğalmalarıyla bir
insan meydana gelir.



 Varyasyon ve Mendel Kanunları
 Kromozomlar ve DNA’nın tam bir kopyası türler 

arasındaki genetik ve kalıtsal çeşitliliğin 
anlaşılması için gerçekten önemlidir. Yavrular 
ebeveynlerinin eş bir kopyası değil, aksine her 
iki ebeveyndeki genetik bilginin bir birleşimidirler. 
Öyleyse türlerdeki genetik çeşitliliği evrim ve 
genetik nasıl sağlarlar? Bunun için çok sayıda 
yol vardır: bunlar krossing-over, dominant ve 
resesif kalıtım ve bağımsız dağılım olabilir. 



 Mendel Kanunları
 Mayotik rekombinasyon esnasında paylaşılan 

genetik bilgi organizmalar tarafından bazı 
genetik prensiplere göre taşınıp fenotipte ifade 
edilebilir. Bunlar ünlü genetikçi Mendel 
tarafından öne sürülmüş kanunlardır.

 Mendel’in ilk genetik prensibi bir bitki veya 
hayvanın gamet hücreleri farklı kalıtım 
özelliklerinin bir faktörünü (1 allel) içerebilir.

 Mendel’in ikinci prensibi ise karakterlerin 
birbirlerinden bağımsız olarak kalıtıldıklarıdır.



 Mendel’in üçüncü prensibi ise kalıtılan her 
karakter iki gen ile temsil edilir bunların biri 
anneden diğeri babadan gelir ve dominant 
veya resesif olabilirler. 

 Bu genetik prensipler bağımsız dağılım 
kanunları olarak bilinir. Özellikle ikinci prensip bir 
kalıtım özelliğinin diğer kalıtım özelliğinden 
bağımsız olduğunu ifade eder. Örneğin mavi 
gözlülük kalıtımı, boy özelliğinin kalıtımından 
bağımsızdır.



 Dominantlık ve resesiflik
 Genotip bir organizmanın tüm genetik özellikleridir. 

Fenotip ise kalıtılan özelliklerin organizmadaki 
görüntüsüdür. Genotip ve fenotip arasındaki ayrım 
dominant ve resesif genlere dayanılarak yapılır. 

 Dominant gen karakterlerin ifade edilebildiği, resesif
gen ise doğrudan ifade edilemediği genler anlamına 
gelir. Örneğin uzun ve kısa boylu bezelyeler 
çaprazlandığında 1. dölde sadece uzun boylu bezelyeler 
ortaya çıkar. Bu bezelyeler kendi aralarında 
çaprazlandığında ise 4 te 3 oranında uzun boylu 4 te 1 
oranında ise kısa boylular oluşur. Burada uzun boyluluk 
geni dominant kısa boyluluk geni resesif özellik 
göstermektedir. Yani 1. dölde değilde 2. dölde ortaya 
çıkan özellik resesiftir diyebiliriz. 



CHARLES DARWIN KİMDİR?

 15 Eylül 1835 tarihinde Beagle adlı küçük bir gemi İngiliz
hükümetinin denizcilik haritalarını geliştirmek amacıyla
Dünya’nın çevresinde yapılacak uzun bir yolculuğa
çıkmıştı. Bu yolculuk esnasında büyük Okyanus’ta
ekvator boyunca yayılmış adalar kümesine de
uğranacaktı. Bu gemide genç bilim adamı Charles
Darwin de yer alıyordu.

 Charles Robert Darwin bilime olan ilgisiyle tanınan bir
aileden geliyordu. Büyükbabası Erasmus Darwin, bir
doktordu ve fosillere, doğa bilime ve özellikle de
botaniğe büyük ilgisi vardı. Bitkilerle yaptığı
çalışmalarda türlerin sabit olmadığını ve sürekli
değiştiğini iddia etmişti.



 Charles Darwin 7 yıl boyunca bir yatılı okulda
okumuş ve sonrasında Tıp okumak üzere
İskoçya’daki Edinburgh Üni. Tıp okuluna
başlamıştı. Sahip olduğu özgür düşünce
ortamıyla Edinburgh, jeoloji biliminin ve biyoloji
biliminin yatağıydı. Tüm dünyadan hekimler,
yazarlar, filozoflar ve doğabilimciler buraya
gelmişlerdi.

 Charles Darwin 1826’da doğabilimle ilgilenenler
için bir klüp olan Plinius derneğine katıldı.
Dernek toplantılarında kökleşmiş kavramlara
yepyeni ve cesur fikirlerle meydan okunuyordu.



 Tartışmalar Ortodoks yani gelenekçi düşünceyle,
geleneksel öğretilere karşı çıkan yani radikal
düşünceler arasındaydı. Ortodoks düşünürler,
bilim dünyasının ve genel olarak toplumun
büyük çoğunluğu Dünya’nın mucizeler ve
doğaüstü güçlerle şekillendirildiğine
inanıyorlardı. Geleneksel öğretilere karşı
çıkanlarsa doğaüstü ve ilahi açıklamaları
reddediyor, bilimin Dünya’nın oluşumunu
anlaşılabilir fiziksel kuvvetlere-kimyasal
tepkimeler ve yerçekimi gibi doğal kuvvetlere-
dayanarak açıklanabileceğini savunuyorlardı.





EVRİMİN TEMEL 
İLKELERİ 

DERS 2
DOÇ.DR.NİLÜFER AYDEMİR



 17. yy’da Dünya’nın İsa’dan önce
4 ya da 5 bin yıl önce yaratıldığı
sonucuna varılmıştı. Buna ilk
meydan okuma jeoloji biliminden
gelmiştir. Deniz kabukları ve diğer
canlılarla büyük benzerlik
gösteren kaya parçaları yani
fosiller uzun zamandır merak
konusuydu. Bir zamanlar fosillerin,
tesadüfen bitkilere ve hayvanlara
benzer şekiller almış kaya
parçaları olduğu düşünülüyordu.
Ancak 18. yy’a gelindiğinde
jeologlar fosillerin bir zamanlar
yaşamış olan varlıkların gerçek
kalıntıları olduğunu anlamıştı.
Fakat sadece birkaç bin yıl içinde
nasıl taşa dönüşmüş olabilirlerdi?



 Yeryüzündeki hiçbir canlı varlıkla benzeşmeyen fosiller
ortaya çıkmaya başlayınca fosil gizemi iyice büyüdü. Bu
fosillerden en hayret uyandırıcı olanları dinozor
fosilleriydi. İlk dinozor fosilini 1822 yılında Gideon ve
Mary Ann Mantell adında İngiliz bir çift keşfetmiştir. Kısa
süre sonra daha başka dinozor fosilleri de bulundu.
Dünya’nın bir zamanlar artık varolmayan canlı türlerini
barındırdığı açıktı. Ancak eğer, ortodoks düşünürlerin
iddia ettiği gibi tüm canlı türleri bir daha asla
değişmemek üzere son şekillerinde yaratıldıysa bu nasıl
olabilirdi?

 Buna karşılık Ortodokslar soyu tükenmiş yaratıkların
büyük bir sel felaketinde boğulduklarını ileri sürdüler.







Arsinotherium isimli dinozor ve poleumita isimli deniz kabuğu fosili



 Örneğin Beagle gemisinin kaptanı mamutların Nuh’un
gemisine sığamayacak kadar büyük oldukları için
ortadan yok olduklarını söylüyordu.

 Doğal afetler kuramı diye adlandırılan bir kurama göre
yerkürenin tarihi bir dizi doğal afetten yani dünyayı
etkileyen sel felaketleri, volkanik patlamalar ve
depremler gibi ani ve yıkıcı olaylardan oluşuyordu. Bu
kuram neden bazen denizden uzakta dağların
tepelerinde deniz kabuğu fosillerinin bulunduğunu
açıklıyordu. Doğal afetler kuramının dinsel uyarlaması
ise Tanrı’nın Dünya’yı pek çok kez yaratıp yok ettiği
yönündeydi. Mukaddes kitapta anlatılan yaratılış en son
gerçekleşen yaratılıştı. Dinozorlar ve diğer soyu
tükenmiş hayvanlar daha önceki yaratılışlara aitti ve her
yeni yaratılıştan önceki yıkımda yok olmuşlardı.



 18. yy sonlarında yerkürenin tarihiyle ilgili karşıt
bir kuram ortaya çıktı. 1788’de James Hutton
adında bir İskoçyalı “Yer Kuramı” başlıklı bir
bilimsel makale yayınladı. Buna göre yerkürenin
bugünkü durumunun bilinen güçlerin çok uzun
bir zaman dilimine yayılmış, yavaş ve düzenli
etkisiyle açıklanabileceğini iddia ediyordu.
Akarsuların taşıdığı gevşek kumlar yeni toprak
tabakaları oluşturmuş, denizler yavaş yavaş
çekilmiş ve binlerce yıl içinde denizlerin tabanları
içlerinde deniz kabuğu fosilleri olan dağlara ve
tepelere dönüşmüştü.



 Biyolojik süreçler bu kuramda sabit ve tekdüze bir hızla
gerçekleştikleri için bu kurama birörneklilik kuramı adı
verildi. Bu kurama göre yeryüzü daha önce
sanıldığından çok daha yaşlı olmalıydı. Eski görüşe
alışanlar için bu görüş kafa karıştırıcı ve rahatsız
ediciydi. Günümüzde hem doğal afetler hem de bir
örneklilik kuramı geçerli kabul edilmektedir.

 Uzun zamanda gerçekleşen jeolojik olayların (örneğin
yağmurun bir dağ topluluğunu uzun sürede aşındırması)
yanı sıra ani gerçekleşen olaylar da (seller, volkanik
patlamalar, meteor çarpması gibi) yeryüzünün
şekillenmesine yardımcı olmuşlardır.



 Bu esnada biyologlar da
yaşamla ilgili yerleşik
inançların doğruluğunu
sorguluyordu. Geleneksel
olarak yaşayan canlı türlerinin
sabit ve değişmez olduğu
düşünülüyordu. Çeşitli türleri
bir yaşam merdiveninin
basamaklarına
yerleştirmişlerdi. En alt
basamaklarda solucan, ve
böcekler gibi aşağı yaratıklar
vardı. Sürüngenler, kuşlar ve
memeliler giderek daha yüksek
basamaklarda yer alıyorlardı.
Merdivenin zirvesinde hemen
meleklerin altında ise insan yer
almaktaydı.



 Yeni keşifler ve fikirler, tüm türlerin kusursuz ve
değişmez bir şekilde yaratıldığı görüşünü giderek daha
şüpheli bir hale getiriyordu. Ya soyu tükenmiş türler ne
olacaktı? Madem kusursuzdular neden yok olmuşlardı?
Sürekli yeni kıtalarda keşfedilen yeni bitki ve hayvan
türleri ne olacaktı? Kutsal kitapta bunlardan söz
edilmiyordu. Acaba her kıta için ayrı ayrı yaratılışlar mı
gerçekleştirilmişti?

 Bu gelişmeler gerçekleşirken Darwin bir yandan
araştırmalarını sürdürürken bir yandan da hala
mukaddes kitaptaki görüşlerin doğruluğuna inandığını
söylüyordu. Bu dönemde doktor olmaktan vazgeçerek
babasının ısrarıyla bir rahip/doğabilimci olmak üzere
Cambridge Christs College’e kaydını yaptırdı.



 Dini inançları çok güçlü olmasa da ve 1850 lerde 
kilise ile anlaşmazlığa da düşecek olsa genelde 
doğabilimciler rahiplerden oluştuğu için bu yönü 
tercih etmişti. Bu okulda öğrenim gördüğü 
sürede böcek koleksiyonu yaptı. 

 29 Ağustos 1831 tarihinde Beagle gemisiyle üç 
yıl sürecek bir yolculuk için bir davet mektubu 
aldı. Gemi Güney Amerika’nın kıyı şeridinin 
haritasını çıkarmakla görevlendirilmişti. 



 Bazı kaynaklarda Darwin
Beagle’ın doğabilimcisi
olarak anılır. Ancak
Darwin’in gemide hiçbir
resmi sıfatı yoktu. Sadece
kaptana arkadaşlık
etmekle görevliydi.
Geminin resmi doğa
bilimcisi ise geminin
doktoruydu.

 Ancak bir süre sonra
doktor gemiyi terk edecek
ve Darwin Beagle’ın tek
doğabilimcisi olacaktı.



 Beagle 1832 de Brezilya’ ya ulaştı güneye gitmeden
önce orada 4 ay geçirdi. Yağmur ormanlarında keşfettiği
yüzlerce yeni tür hayvan ve bitki bilimsel açıdan
gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.

 Beagle ile birlikte Galapagos adalarına yaklaştıklarında
adaların ilk görüntüsü ürkütücüydü. Adalar, aralarında
derin yarıklar bulunan siyah lav tepeciklerinden
oluşuyordu. Üzerinde bir hayat belirtisi yok gibi
görünüyordu. Darwin bu adalarda yaşayan bitki ve
hayvanları inceledi. Galapagos adalarında bulunan
canlılar arasında doğabilimcilerin iyi bildiği tek yaratık
dev kara kaplumbağası idi. Bunlar çok büyüklerdi.







 Adaların iç
kısımlarında bitki
örtüsünün daha
zengin olduğunu
gördüler. Adaların kıyı
bölgelerinde yaşayan
iri siyah kertenkeleleri
keşfettiler. Bunlar
deniz iguanalarıydı ve
denizde yaşayan tek
kertenkele türüydü.



 Bu adalarda yaşayan hayvanlar ve kuşların hiç biri
insanlardan korkmuyorlardı. Darwin bu adadaki
hayvanların daha önce hiç insanlarla karşılaşmadıkları
için insanlardan korkmadıklarını düşünüyordu. Bu
adalarda kaldığı süre boyunca Darwin toplayabildiği
kadar çok balık, kuş, böcek, bitki ve deniz kabuğu örneği
topladı. Bunların çoğu türlerinin tek örneğiydi. Yani bu
adalar dışında hiçbir yerde yaşamıyorlardı. Hatta her bir
adanın farklı canlı türleri vardı. Yani bir adada yaşayan
dev kaplumbağalar diğer adalardaki kaplumbağalardan
farklılık gösteriyorlardı.



 Darwin bu adada yaşayan canlıların eşsizliğini
açıklamaya çalışıyordu. Neden bu adalardaki canlılar
başka yerlerde yaşamıyorlardı? Ayrıca bitki ve hayvan
türleri neden adadan adaya farklılık gösteriyordu? Bu
sorular Darwin’in yaşamını adadığı çalışmaların temelini
oluşturacaktı. İngiltere’ye döndükten sonra Darwin
adalardan ayrılışından yaklaşık 20 yıl sonra türlerin nasıl
oluştuğuna dair devrim niteliğinde yeni bir kuramla 19. yy
toplumunu derinden sarstı. Darwin’in evrim kuramı yani
türlerin zaman içinde nasıl değişip evrimleştiklerini
açıklayan kuram onu dönemin en tartışmalı bilim adamı
haline getirdi. Darwin tüm fikirlerinin kökeninde 1835’te
Galapagos adalarına yapılan o kısa ziyaretin olduğunu
söylüyordu.



Bir kuramın doğuşu
 Darwin’in yolculukla ilgili ilk kitabı geminin kaptanı ve

diğer subayların kitaplarını da içeren üç ciltlik bir dizinin
parçasıydı. Üç kitabın en ilginç ve en iyi yazılmışı onun
kitabıydı. Daha sonra Beagle gezisinde saptanan
zoolojik bulgular üzerine 5 cilt 1839-1843 yılları arasında
yayınlandı. Bundan sonra Darwin evinden dışarı pek
çıkmadan düşünmeye ve yazmaya başladı.

 Darwin türlerin kökeni konusunda ciddiyetle düşünmeye
başladığında zaten evrimin bir gerçek olduğuna ikna
olmuştu. Türlerin sabit olmadığını ve zamanla değiştiğini
öne süren bilim adamlarının fikirlerini biliyordu. Artık bu
görüşü destekleyen pek çok veriye sahipti. Bu verilerden
biri, soyu tükenmiş yaratıkların varlığını kanıtlayan
fosillerdi.



 Yaşayan türlerle bu fosiller arasında büyük benzerlikler
vardı. Bu da yaşayan türlerin nesli tükenmiş olanlardan
geldiğini gösteriyordu.

 Evrimin lehine olan bir başka iyi bilinen olgu da bugün
yaşayan canlılarda rastlanan ve görünüşte hiçbir işe
yaramayan organlardı. Örneğin devekuşunda ve başka
uçamayan kuşlarda görülen işlevsiz küçük kanatlar, bazı
yılanların vücut içlerinde bulunan küçük ayak kemikleri
gibi.

 Darwin bu işe yaramayan yapıları, söz konusu kuşların
bir zamanlar uçabilen ata türlerden, yılanların
yürüyebilen ata türlerinden geldiklerinin işareti olarak
algılamıştı.



 Kanatlı balıkların 
erken dönem 
amfibilere 
dönüşümünü 
gösteren çizim 



 Galapagos adasındaki kuşlar Darwin’in türlerin evrimi
konusundaki görüşlerinin oluşmasında yaşamsal bir rol
oynadı. Buradan topladığı kuşlar içinde 4 farklı alaycı
kuş türü, 13 çeşit te ispinoz vardı. Bunların ispinoz
olduğu anlaşılamamıştı. Çünkü normal ispinozlardan çok
farklıydılar. Acaba bu kuşların hepsi ortak bir atadan mı
gelmişlerdi. Bu kuşların her biri farklı bir adada yaşıyorlar
ve oradaki hayata uyum sağlayacak özellikleri
geliştirerek farklı alttürler oluşturmuşlardı. Gaga tipleri,
tüy renkleri gibi. Bazılarının gagası tohum kırmak üzere,
bazısı deniz kuşlarının kanını içmek üzere farklılaşmıştı.







Darwin’in araştırmalarından biri türlerin
dağılımı yani coğrafi konumuydu. Adalarda
yöreye özgü yani başka yerlerde
yaşamayan türlerin yüzdesinin çok yüksek
olduğunu saptamıştı. Adalarda yeni
türlerin oluşumuna çok uygun koşullar
vardı. Adalardaki bitkilerin ve hayvanların
en yakın anakaradaki ata türle ilişkileri
kesiliyordu, tümüyle yeni bir tür oluşturana
kadar yavaş yavaş farklılaşıyorlardı.



 Ayrıca adalara bitkilerin tohumlarının
rüzgar ve deniz yoluyla sürüklendiğini
keşfetti. Diğer hayvanların da denizde
yüzen odun parçacıkları üzerinde adalara
gelmiş olabileceğini düşündü. Darwin yeni
bir türün ata türden tamamen farklılaşması
için çok uzun bir süre onbinlerce yıl ve
daha fazla geçmesi gerektiğini
düşünüyordu.



Darwin’in bir diğer gözlemi ise tüm canlı
türlerinin yaşayabilecek olandan daha
fazla döl vermesiydi. Bu yavruların çoğu
üreyemeden ölüyordu. Gıda ve diğer
kaynaklara ulaşmak için verilen sürekli
mücadele, büyüme üzerinde gerekli
kontrolü sağlıyordu. Yaşam bir yarıştı ve
kaçınılmaz bir biçimde pek çok organizma
genç yaşta ölüyordu.



Gerçekten de kontrolsüz üreme
populasyonların gıda kaynaklarının artış
hızından daha büyük bir hızla büyümesine
neden olur. Çevrede yeterli kaynak yoktur
ve bu açıdan yaşam sürekli bir hayatta
kalma mücadelesidir. Darwin’in aradığı
seçici güç işte buydu.



 Hayatta kalma mücadelesi fikrini doğadaki sürekli
çeşitlenmeye birleştiren Darwin bazı bireylerin
kendilerine üstünlük sağlayan farklarla doğduğunu
kavramıştı. Bu üstünlükler sayesinde bu bireyler
kardeşlerinden daha uzun yaşayacak ve daha fazla
yavru yapacaklardı.

 Kalıtım yoluyla bu özellikleri edinen yavrular da bunları
gelecek kuşaklara aktaracaklardı. Böylece daha güçlü
bireylerden yeni bir topluluk ortaya çıkacak ve uzunca
süreler sonra ata türün yerine geçecek bağımsız bir tür
haline geleceklerdi. Hayvan ve bitki üreticilerinin
uyguladıkları “yapay seçilime” karşılık Darwin bu
belirleyici güce “Doğal Seçilim” adını verdi.



 1838 yılı sonunda Darwin en büyük eserinin özünü
oluşturmuştu. Evrim kuramı ve evrimin temel
mekanizması olan doğal seçilim. Bu sonuçlar, birbiriyle
ilişkili olgular, fikirler ve gözlemlerden kaynaklanıyordu.

 1858 Yılının Haziran ayı geldiğinde Darwin Doğal
Seçilim (Natural Selection) adını vermeyi planladığı
kitabın yüzlerce sayfasını kaleme almış bulunuyordu.

 O sıralarda Darwin’e şimdi Endonezya’ya bağlı olan
Maluku adalarından bir paket geldi. Paket Alfred Russel
Wallace isimli bir bilim adamındandı ve bu bilim adamı
evrim konusunda çalışmalar yapmaktaydı. Pakette bir
bilimsel makalenin müsveddesi vardı. Darwin makaleyi
okuduğunda çok şaşırdı. Çünkü bu makalede Wallace,
Darwin’in 20 yıldır üzerinde çalıştığı doğal seçilim
kuramını özetlemekteydi. *****



 Bir doğa tarihi kuruluşu olan Linne derneğinin aylık bir
toplantısında Darwin, Wallace’ın kuramını sunma kararı
aldı. Buradaki sunumda Darwin’in doğal seçilime ilişkin
1844 yılındaki notları ve Wallace’ın makalesi yer aldı.
Sonunda Doğal Seçilim Kuramı Dünya kamuoyuna
duyurulmuştu. Darwin ve Wallace ortak yazarlar olarak
tescil edilmişti. Ancak bu kuramı ilk önce Darwin’in
düşündüğü açıkça görülüyordu. Böyle bir sunuma ve
hatta sonraki yıllarda kuramın tamamen Darwin’in adıyla
anılmasına da Wallace hiç itiraz etmemiştir. Genel olarak
evrim kuramında aşağıdaki görüşler yer almaktaydı:



 Wallace-Darwin Teorisi
 Bir populasyondaki bireyler farklı seviyelerde yiyecek 

toplama beceri ve eğilimine ve ayrıca farklı üreme 
yeteneğine sahiptirler.  

 Populasyonlar daima büyüme eğilimindedirler ve 
kaynakların azalmasına ve kıtlığa sebep olurlar. 

 Varoluşun gereği olarak bazı canlılar diğerlerinden 
üreme ve yaşama konusunda  daha başarılıdırlar. 

 En iyi yaşayan ve üreyen bu organizmalar başarısız 
olanlardan daha fazla yavru bırakacaklardır. 

 Zamanla türün dış görünüş ve genetik özelliklerinde 
kalıtsal değişiklikler meydana gelecektir. Bu değişiklikler 
de türün ebeveyn türden farklı yeni bir türe dönüşmesi ile 
sonuçlanır.                                



Evrimin Temel İlkeleri
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 Bir doğa tarihi kuruluşu olan Linne derneğinin
aylık bir toplantısında Darwin, Wallace’ın kuramını
sunma kararı aldı. Buradaki sunumda Darwin’in
doğal seçilime ilişkin 1844 yılındaki notları ve
Wallace’ın makalesi yer aldı. Sonunda Doğal
Seçilim Kuramı Dünya kamuoyuna duyurulmuştu.
Darwin ve Wallace ortak yazarlar olarak tescil
edilmişti. Ancak bu kuramı ilk önce Darwin’in
düşündüğü açıkça görülüyordu. Böyle bir sunuma
ve hatta sonraki yıllarda kuramın tamamen
Darwin’in adıyla anılmasına da Wallace hiç itiraz
etmemiştir. Genel olarak evrim kuramında
aşağıdaki görüşler yer almaktaydı:



 Wallace-Darwin Teorisi

 Dünya’nın tarihi milyonlarca yıl geriye 
uzanmaktadır.

 Türler değişebilir.
 Populasyonlar ata türlerden yalıtıldıklarında 

çeşitlilik oluşur.
 Küresel ve yerel çevre sürekli değişir; yaşam 

değişen koşullara uymak zorundadır.
 Bir populasyondaki bireyler farklı seviyelerde 

yiyecek toplama beceri ve eğilimine ve ayrıca 
farklı üreme yeteneğine sahiptirler.  

 Populasyonlar daima büyüme eğilimindedirler ve 
kaynakların azalmasına ve kıtlığa sebep olurlar. 



 Varoluşun gereği olarak bazı canlılar 
diğerlerinden üreme ve yaşama 
konusunda  daha başarılıdırlar. 

 En iyi yaşayan ve üreyen bu organizmalar 
başarısız olanlardan daha fazla yavru 
bırakacaklardır. 

 Zamanla türün dış görünüş ve genetik 
özelliklerinde kalıtsal değişiklikler 
meydana gelecektir. Bu değişiklikler de 
türün ebeveyn türden farklı yeni bir türe 
dönüşmesi ile sonuçlanır.



Darwin’in beklediği gibi Türlerin 
Kökeni gerek kamuoyunda 
gerekse bilim adamları arasında 
hararetli tartışmalara sebep oldu. 
Bazı meslektaşları bunu 
desteklerken özellikle din adamı 
kökenli bilim adamları oldukça 
büyük tepkiler vermiştir. 



Aslında Darwin geleneksel düşünceye 
sahip bilim adamlarını ve halkı 
ürkütmemek için kitabın son 
cümlesinde yaşamın tanımını 
“başlangıçta bir ya da birkaç yaşam 
biçimine yaratıcı tarafından verilmiş 
yaşamdır” şeklinde değiştirmiştir. 
Buradaki cümleyi doğal seçilimin 
Yaratanı evrenden mutlaka sürgün 
etmek anlamına gelmediğini 
okuyuculara hatırlatmak için 
eklemişti.



 Bununla birlikte Darwin’in destekçileri 
arasında pek çok koyu Hıristiyan hatta 
bazı din adamları dahi vardı. Geleneksel 
görüşe sahip ve kurama karşı çıkan 
bireyler hatta radikal görüşlü bilim 
adamlarından bazılarının bile kuramda 
rahatsız oldukları nokta insanın evrimiydi. 

 Bu konuda Darwin’in görüşleri, insansı 
maymunların ve maymunların insanın en 
yakın akrabaları olduğu yolundaydı. 



 Buna dayanarak bilim adamları insanlarla 
insansı maymunlar arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları tartışmaya başlamışlardı. 
İnsanların hayvanlar alemine dahil 
edilmesi bazı evrim taraftarlarınca bile 
kolay kabullenilecek bir şey değildi. Bu 
tartışmalardan birinde Richard Owen isimli 
bir bilim adamı insan beynindeki küçük bir 
kıvrım olan hipokampus minörün 
şempanze ve gorillerde (ve diğer 
yaratıklarda) bulunmadığını, yalnızca 
Homo sapiens’te var olduğunu iddia 
ederek insanların benzersizliğini kabul 
ettirmeye çalışıyordu. 



Örümcek maymununda hipokampus minör x ile gösterilmiş



Darwin’in en büyük destekçisi olan 
Huxley ise hipokampusun bütün 
insansı maymunlarda bulunduğunu 
kesin bir şekilde göstermiştir. 
Sonraki gelişmeler boyunca bir çok 
bilim adamı Darwin’in fikirlerinin 
yerleşmesini ve kabul görmesini 
sağladı. 



 Darwin evcil hayvanlarda döllenme konusunu da 
kitaplarında ayrıntılarıyla incelemişti. Bu konuda 
anne ve babanın özelliklerinin vücutlarındaki 
parçacıklarda kayıtlı olduğunu düşünüyordu. Bu 
düşünce kısmen doğruydu. Bugün bu parçacıklara 
gen diyoruz. 

 Bu konuda daha eski bilgilere bakacak olursak 
1744’te Alman Biyolog von Haller evrim terimini, 
embriyonların, yumurta ya da sperm içinde 
önceden oluşmuş insancıklardan geliştiğini (ve 
bugün ne kadar acayip gelse de bütün gelecek 
kuşakların Havva’nın yumurtalıklarında ya da 
Adem’in erbezlerinde Rus matruşkaları gibi iç içe 
yaratılmış  olduğunu, Havva’nın her 
yumurtasında birer insancık, her insancığın 
yumurtasında daha küçük birer insancık vs.) 
söyleyen kuramını belirtmek için kullandı.





 Darwin’in bir organizmanın yaşamı 
boyunca edindiği özellikleri çocuklarına 
aktarabileceği yolundaki inancı tümüyle 
yanlıştı. Bu fikir Lamarck tarafından da 
ileri sürülmüş ve daha sonra yanlış olduğu 
anlaşılmıştı. Bir sporcunun çok gelişmiş 
kasları olabilir, ama çocukları şişkin 
pazularla doğmaz. Sonradan kazanılan 
karekterler dölden döle aktarılmaz. Sadece 
genlerde yani DNA’da meydana gelmesi ve 
bu değişikliğin de üreme hücrelerinde 
oluşması gerekir. 



 1822 de ölümünden sonra yaşamın evrimi 
hakkındaki tartışmalar günümüze kadar gelmiştir. 
Darwin’in görüşlerinin tümüyle anlaşılmasının 
önündeki engellerden biri anafikrinin biyolojinin 
çok dışında uygulamaya konmasıydı. Bu konuda 
bir felsefecinin ortaya attığı fikir olan en uygun 
olanın hayatta kalması ifadesi insan topluluklarına 
uygulanmış, yoksulların uygun olmadıkları için 
doğal seçilim tarafından elendikleri öne 
sürülmüştü. Bazıları bunu abartarak ırkçı vahşeti 
haklı göstermek üzere kullandılar. Nazilerin üstün 
ırk olayına bu görüşü bahane etmeleri gibi. 



 Karışıklığa yol açan diğer bir kavram da 
“ilerleme” kavramıdır. Buna göre evrim 
hep daha yüksek bir konuma doğru 
ilerleme anlamında kullanılmış aşağı doğru 
evrimle ilgili hiçbir düşünceye 
rastlanmamıştır. Ancak Darwin’in doğal 
seçilim kuramı, organizmaların 
değişikliklere uyum gösterdiğini söyler 
yani ilerleme veya gelişmeye yönelik 
olduğu iddiasında değildir. Yani evrim 
değişim demektir daha yüksek bir duruma 
ilerleme anlamına gelmez.



 1970 lerden sonra köktenciler kendilerine 
yaratılışçılar demeye başladılar ve eğitimde 
evrimci biyoloji yerine yaratılış biliminin 
öğretilmesini desteklediler. Mahkemeler ise 
yaratılış biliminin bilim değil dinle ilişkili bir öğreti 
olduğunu dolayısıyla devlet okullarında 
öğretilemeyeceğini karara bağlamıştır. 

 Evrimcilerle yaratılışcılar arasındaki tartışma 
günümüzde de devam etmektedir. Moleküler 
genetik biliminin ilerlemesiyle türler arasındaki 
ilişkiler daha net ortaya konmaktadır. Bugün 
bilimadamlarının büyük çoğunluğunca evrim 
kabul görmektedir. Darwin’in vardığı sonuçlar 
diğer araştırıcılar için bir başlangıç 
oluşturmuşlardır. 



 Tür Nedir?
 Darwin’in çalışmalarında ve evrimle ilgili 

konularda tür terimi sürekli kullanılmaktadır. 
Hatta Darwin’in Evrim kuramını anlattığı kitabının 
başlığı da “Türlerin Kökeni” şeklindedir. 

 Türler, bitkileri ve hayvanları benzerlik ve 
farklılıklarına göre kategorilere ayıran bir bilim 
dalı olan biyolojik taksonominin temel 
birimleridir. Çağdaş taksonominin temelleri 
İsveçli bilim adamı Carolus Lİnnaeus (1707-
1778) tarafından atılmıştır. 



 Line tüm canlıları iki büyük gruba 
ayırmıştır: Bitkiler Alemi-Hayvanlar Alemi. 
Günümüzde canlılar 5 büyük gruba 
ayrılırlar: Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve 
tek hücreli organizmalardan oluşan iki 
alem olarak. Bu geniş kategoriler giderek 
küçülen ancak küçüldükçe o gruptaki 
canlıların brbirine olan benzerliği giderek 
artan başka kategorilere ayrılır: Filum, 
Sınıf, Takımfamilya, cins ve tür. Bazen alt 
filum, alt familya alttür gibi daha küçük 
kategoriler de kullanılır.





Line türleri belirlemek için bugün de 
kullanılan iki sözcükten oluşan 
Latince isimlendirme sistemini 
bulmuştur. İlk isim cins ikinci isim ise 
türü ifade eder. Örneğin Panthera
çeşitli büyük kedileri içine alan cins 
ismidir, Panthera leo aslanlar için 
kullanılır. Cins ve tür isimleri Latince 
olduğundan italik harflerle yazılırlar. 



 Darwin Türlerin Kökeni kitabında türü şu 
şekilde tanımlamıştır ve bu tanım 
günümüzde de kullanılmaktadır.

 “Birbirleriyle çiftleşebilen ve kendileri de 
döl verebilen yavrular üreten bir 
topluluk(populasyon)”

 Doğadaki çeşitli engeller bir türün diğer 
türlerle çiftleşmesine engel olur. Yani 
üreme açısından birbirlerinden yalıtılırlar. 



 Türler arası çiftleşmenin önündeki en 
büyük engel pek çok türün böyle bir şeye 
zaten kalkışmamasıdır.

 Türler arası çiftleşmenin olduğu 
durumların çoğunda atlar ve eşekler gibi 
anne ve baba genetik olarak birbirinden 
farklıdır ve yavruları da kısırdır. 

 Yakın akraba bazı türler kendi aralarında 
çiftleşip verimli döl verebilseler de bu defa 
başka engeller söz konusu olur. Sıradağlar 
ve nehirlerle ayrılmış farklı bölgede 
yaşıyor olabilirler.



 Buna coğrafi yalıtım denir. Örneğin Galapagos 
adalarındaki dev kaplumbağalar kendi aralarında 
çiftleşebilirlerdi ancak adalardan birbirine geçiş 
yapamadıkları için her tip kendi adasına 
hapsolmuştu. 

 Aynı ortamda yaşayan yakın türler de 
birbirlerinden üreme açısından yalıtılmış olabilir. 
Üreme mevsimleri farklı olabilir örneğin.

 Günümüzde aynı tür canlıların ortak genetik 
şifreye sahip oldukları için çiftleşebildiklerini 
biliyoruz. 



 Natural Selection 
 Evolution
 Evolution refers to change over time, or transformation over time. Evolution assumes 

that all natural forms arose from their ancestors and adapted over time to their 
environments, thus leading to variation. In evolution, there are many rules the 
environment places upon the survival of a species. There are also numerous ways in 
which evolution occurs, the most noted are Natural Selection and Adaptation.

 Adaptation and Adaptive Strategy
 The earth is rich in diverse environments and eco-systems. At the core of evolution is 

the way a specific species adapts to its environment. An example in humans is sickle 
cell anemia. In North America, sickle cell anemia is uncommon and a disadvantage. 
However, in other parts of the world, specifically areas where malaria is common, the 
occurrence of sickle cell anemia is greater. Why? Because the heterozygous Sickle 
Cell Anemia genotype gives a higher resistance to malaria, however a homozygous 
genotype is still a disadvantage. Adaptation occurs on many levels. Another adaptive 
trait of humans is body size. While body size is generally very subjective, it is an 
adaptive trait that people in southern, tropical, or warm climates are taller than those 
in colder, northern, or arctic climates. The reason behind the adaptation is the 
distribution of heat throughout the body. A taller person in a hot climate distributes 
heat throughout a larger percent of their body to disperse it easier, whereas a 
shorter person in a northern climate has a smaller body in which to distribute heat 
which helps to retain it. Other adaptations with other organisms follow the same 
general premise. All adaptations are a consequence of the environment, and are 
meant to help an organism survive within that environment. This is known as the 
Adaptive Strategy of an organism.



 Other Sources of Genetic Variation 
 Mendelian Genetics can only account for a majority of the genetic variations in species seen on 

earth. Other sources of Genetic Variation include Chromosomes Crossing over, Mutations, and 
Genetic Drift.

 Chromosomes and Crossing Over


 How do you get a chromosome that is totally different from the original chromosomes of both 
parents? Crossing-Over takes place during Meiosis. During the process, DNA lengths are shared 
between chromosomes. In the illustration at left, two chromosomes intertwine, and exchange one 
end of the chromosome with the other. The end Chromosome has a completely different chemical 
composition from the starting two chromosomes.

 Mutation
 Mutation takes place when an organism undergoes a spontaneous genetic change during 

replication. During the process of replication, the nucleotides of a chromosome are altered, so 
rather than creating an identical copy of DNA strands, there are chemical variations in the 
replicated strands. The alteration on the chemical composition of DNA triggers a chain reaction in 
the genetic information of an individual. For example, the mutation toward sickle cell anemia is 
based upon the production of one different amino acid, which in turn affects the polypeptide 
strands produced, etc. Mutations are usually non-beneficial to an organism, however, they are 
almost always recessive and unless two mutations are coupled together the mutation will not be 
expressed.

 Genetic Drift and Gene Flow
 Gene flow refers to the passage of traits or genes between populations. The passage of genes from 

one population to another prevents high occurrences of mutation, and genetic drift. In genetic drift, 
random variation occurs because the genetic population is small, leading to the proliferation of 
specific traits within a population. For example, the population in the colonial history of Martha's 
Vineyard, settled in Massachusetts in 1642, had an unusually high occurrence of deafness among 
it's inhabitants. The high occurrence of deafness was a result of genetic drift, in that the population 
was so small that differing traits from outside populations could not enter in. To prevent genetic 
drift, genetic material must be shared between differing populations, even so, variations can occur. 
For example, the trait for sickle cell anemia is beneficial in some climates where there is a high rate 
of malaria. An individual with a heterozygous genotype for sickle cell anemia is more resistant to 
malaria. The concept of gene flow consequently ties directly into the concept of adaptation and 
natural selection  



 The history of life: looking at the patterns
 The central ideas of evolution are that life has a 

history — it has changed over time — and that 
different species share common ancestors.

 Here, you can explore how evolutionary change 
and evolutionary relationships are represented in 
"family trees," how these trees are constructed, 
and how this knowledge affects biological 
classification. You will also find a timeline of 
evolutionary history and information on some 
specific events in the history of life: human 
evolution and the origin of life.





 The family tree
 The process of evolution produces a pattern of relationships between species. As 

lineages evolve and split and modifications are inherited, their evolutionary paths 
diverge. This produces a branching pattern of evolutionary relationships.

 By studying inherited species' characteristics and other historical evidence, we can 
reconstruct evolutionary relationships and represent them on a "family tree," called a 
phylogeny. The phylogeny you see below represents the basic relationships that tie 
all life on Earth together.



 The three domains
This tree, like all phylogenetic trees, is a hypothesis about the relationships among 
organisms. It illustrates the idea that all of life is related and can be divided into 
three major clades, often referred to as the three domains: Archaea, Bacteria, and 
Eukaryota. We can zoom in on particular branches of the tree to explore the 
phylogeny of particular lineages, such as Animalia (outlined in red). And then we can 
zoom in even further to examine some of the major lineages within Vertebrata. Just 
click the button below.



 The tree is supported by many lines of evidence, but it is probably not flawless. 
Scientists constantly reevaluate hypotheses and compare them to new evidence. As 
scientists gather even more data, they may revise these particular hypotheses, 
rearranging some of the branches on the tree. For example, evidence discovered in 
the last 50 years suggests that birds are dinosaurs, which required adjustment to 
several "vertebrate twigs."



 Misconceptions about humans
The points described above cause the most problems when 
it comes to human evolution. The phylogeny of living 
species most closely related to us looks like this:

 It is important to remember that:
 Humans did not evolve from chimpanzees. Humans and 

chimpanzees are evolutionary cousins and share a recent 
common ancestor that was neither chimpanzee nor human.

 Humans are not "higher" or "more evolved" than other 
living lineages. Since our lineages split, humans and 
chimpanzees have each evolved traits unique to our own 
lineages



 Homologies and analogies


 Since a phylogenetic tree is a hypothesis about evolutionary relationships, we want to use 
characters that are reliable indicators of common ancestry to build that tree. We use homologous
characters — characters in different organisms that are similar because they were inherited from a 
common ancestor that also had that character. An example of homologous characters is the four 
limbs of tetrapods. Birds, bats, mice, and crocodiles all have four limbs. Sharks and bony fish do 
not. The ancestor of tetrapods evolved four limbs, and its descendents have inherited that feature 
— so the presence of four limbs is a homology.

 Not all characters are homologies. For example, birds and bats both have wings, while mice and 
crocodiles do not. Does that mean that birds and bats are more closely related to one another than 
to mice and crocodiles? No. When we examine bird wings and bat wings closely, we see that there 
are some major differences.



 Bat wings consist of flaps of skin stretched between the bones of the fingers and arm. Bird wings 
consist of feathers extending all along the arm. These structural dissimilarities suggest that bird 
wings and bat wings were not inherited from a common ancestor with wings. This idea is illustrated 
by the phylogeny below, which is based on a large number of other characters.



 Bird and bat wings are analogous — that is, they have separate evolutionary origins, but are 
superficially similar because they evolved to serve the same function. Analogies are the result of 
convergent evolution.

 Interestingly, though bird and bat wings are analogous as wings, as forelimbs they are 
homologous. Birds and bats did not inherit wings from a common ancestor with wings, but they did 
inherit forelimbs from a common ancestor with forelimbs.



 Natural Selection  
 The Adaptive Strategy of an organism is not the only thing which creates biological changes. A 

species is always within a constant state of flux, as is the environment where they live. The obvious 
question is, is an organism able to adapt completely to its environment, and the honest answer is 
no. The environment of earth is in a constant state of flux, but changes in an environment 
generally occur within time spans of tens of thousands of years, save for a few examples where 
changes occurred in an interval of a 100 or 200 year time span (research into environmental 
change and evolution is on going, some researchers challenge the length of adaptive time to be 
more or less than the figures above). 

 The best example of a quick change in the environment and a species ability to adapt concerns the 
the color of the Gypsy Moths in England. When the industrial revolution occurred, coal and other 
industrial factories spewed out massive amounts of air pollutants, so much so that even during the 
day the skies were as dark as night. The original color of the gypsy moths was a light gray; such a 
color blended in with the trees in their environment, and acted as camouflage against predators. 
With the change in the environment the camouflage adaptation no longer functioned because the 
tree trunks were darker colored from the air pollution. The dark gray gypsy, once at a disadvantage 
and quickly eaten by predators, now survived and bred, while their lighter counterparts were eaten. 
As a result the gypsy moth, through adaptation and natural selection, was able to gradually change 
it's coloring to a dark gray-black, to match the surface of the trees covered in pollution. The gypsy 
moths didn't just decide one day to change their color, at the basis of such a change was the 
concept of Natural Selection. 

 Natural selection plays upon variation and adaptation, all of which occur simultaneously. There is 
biological variation within every species. This is best illustrated by the bell curve model of species 
variation. In the example of the gypsy moth, the majority of the species will have the same color 
trait and will be clumped into the orange and green sections of the bell curve. The lower end of the 
bell curve are different from the average in some way shape or form. In the case of the gypsy 
moth and it's adaptation for the gray color, the darker moths were at first the exception rather 
than the rule. When the environment began to be polluted the lighter moths which occupied the 
middle section of the bell curve began to be killed by predators, while the darker moths at the 
other end of the bell curve were not. When such a change occurs, it is said that a trait has been 
selected for, or a trait has been selected out of the gene pool. 



 How we know what happened whenLife 
began 3.8 billion years ago, and insects 
diversified 290 million years ago, but the human 
and chimpanzee lineages diverged only five 
million years ago. How have scientists figured out 
the dates of long past evolutionary events? Here 
are some of the methods and evidence that 
scientists use to put dates on events:  1. 
Radiometric dating relies on half-life decay of 
radioactive elements to allow scientists to date 
rocks and materials directly. 2. Stratigraphy
provides a sequence of events from which 
relative dates can be extrapolated. 3. Molecular 
clocks allow scientists to use the amount of 
genetic divergence between organisms to 
extrapolate backwards to estimate dates.



 Important events in the history of life (text-only version)
 View the Graphical timeline
 A timeline can provide additional information about life's history not visible on an evolutionary tree. 

These include major geologic events, climate changes, radiation of organisms into new habitats, 
changes in ecosystems, changes in continental positions, and major extinctions. Explore the 
timeline below to view some of the major events in life's history.

 Years
agoEvent130,000Anatomically modern humans evolve. Seventy thousand years later, their 
descendents create cave paintings — early expressions of consciousness.4 millionIn Africa, an early 
hominid, affectionately named "Lucy" by scientists, lives. The ice ages begin, and many large 
mammals go extinct.65 millionA massive asteroid hits the Yucatan Peninsula, and ammonites and 
non-avian dinosaurs go extinct. Birds and mammals are among the survivors.130 millionAs the 
continents drift toward their present positions, the earliest flowers evolve, and dinosaurs dominate 
the landscape. In the sea, bony fish diversify.225 millionDinosaurs and mammals evolve. Pangea 
has begun to break apart.248 millionOver 90% of marine life and 70% of terrestrial life go extinct 
during the Earth's largest mass extinction. Ammonites are among the survivors.250 millionThe 
supercontinent called Pangea forms. Conifer-like forests, reptiles, and synapsids (the ancestors of 
mammals) are common.360 millionFour-limbed vertebrates move onto the land as seed plants and 
large forests appear. The Earth's oceans support vast reef systems.420 millionLand plants evolve, 
drastically changing Earth's landscape and creating new habitats.450 millionArthropods move onto 
the land. Their descendants evolve into scorpions, spiders, mites, and millipedes.500 millionFish-
like vertebrates evolve. Invertebrates, such as trilobites, crinoids, brachiopids, and cephalopods, 
are common in the oceans.555 millionMulti-cellular marine organisms are common. The diverse 
assortment of life includes bizarre-looking animals like Wiwaxia.3.5 billionUnicellular life evolves. 
Photosynthetic bacteria begin to release oxygen into the atmosphere.3.8 billionReplicating 
molecules (the precursors of DNA) form.4.6 billionThe Earth forms and is bombarded by meteorites 
and comets.
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Evrimle neden ilgileniyoruz?
• Evrimci yalnız insanın kökenini, değişik hayvan ve

bitkilerin orijinini anlamak için çalışmaz. Evrimci ayrıca
evrimin nasıl meydana geldiğini bilmek ister. Hangi
mekanizmalar omurgalıların gözünün gelişmesine,
kuşların kanatlarının oluşmasına, insan beyninin
gelişmesine etki etmiştir.

• Son yıllarda evrimciler, özgün ataların belirlenmesinden
çok evrimin nedenlerini araştırmaya yönelmişlerdir.

• Evrim tür içinde görülen varyasyonların kaynağını
açıklamaya çalışır. Neden insanlarda kadının sesi daha
incedir? Neden kuşların erkekleri daha gösterişli, dişileri
gösterişsizdir.



• Evrimi öğrenmemizin bir diğer nedeni ise insanın
modern çevredeki konumudur. İnsan türünün
devam eden evrimi, artık tek başına biyolojik
evrimin bir devamı olarak görülemez. Kültürün
gelecek kuşaklara aktarılması ve evrimi, insanı
en yakın akrabalarından bile bir çok açıdan farklı
hale getirmiştir. Eğer insanın tabiatını, kültürünü
ve gelecekteki konumunu anlamak istiyorsak,
insanın evriminin biyolojik ve kültürel yönlerini
öğrenmemiz gerekir.



• Evrimde önemli değişimler populasyonlara ve bunların
çevre ile ilişkilerine dayanmaktadır. Bu, Darwin
tarafından ortaya atılan “doğal seleksiyon” kavramında
kendini ifade etmektedir.

• Bu durumda en etkili değişim çevre şartlarının
değişimidir. Bunlar içinde dünyanın yağış, sıcaklık gibi
fiziksel şartlarının yanında diğer hayvan ve bitkilerin
evrimi de bulunmaktadır.

• Çevredeki değişimler ne kadar fazla ve bunun diğer
canlılarla ilişkisi ne kadar güçlüyse populasyonun evrimi
eğer yok olmaktan kurtulmuşsa, o kadar büyük ve hızlı
olacaktır.



• İnsan çevresine etki ederek diğer
canlıların evrimine de etki etmektedir.
Ekosistemin bozulması evrimsel
değişimlere ve bazı türlerin yok olmasına
neden olmaktadır. İnsanın kendi evrimi de
diğer canlıların etkisi altında olmuştur.
Özellikle burada hastalık yapan
mikroorganizmalar anılabilir (tifo, veba ve
kolera salgınları hatta grip ve kuş gribi
salgınları gibi).



Biyolojik Evrim Nedir?

• Biyolojik evrim yeryüzündeki çok değişik canlı
formlarının orjinini açıklamada yardımcı
olmaktadır. Evrim teorisi hem çok büyük
canlıların, hem de alt kademedeki canlıların
oluşumunu açıklamayı amaçlamıştır.

• Evrim, bir çok olayı içerdiğinden terim olarak
tanımlanması zordur. Burada evrim bir
değişimdir ifadesini alabiliriz. Fakat her değişim
evrim değildir. Bireysel değişimler evrim değildir.
Evrimde bireyler değil populasyonlar evrimleşir.



• Eğer evrimci evrim
çizgilerinden söz ediyorsa,
bunlar bireylerin soyu değil
birbirini takip eden
populasyonlardır. Her
populasyon kendi içinde bir
genetik çeşitliliğe sahiptir.
Ancak genetik temele sahip
değişimler, biyolojik evrimin
bir parçasıdırlar. Bugün bir
çok ileri toplumda insanlar
100 yıl öncesine göre daha
uzundurlar ve daha erken
ergenleşirler. Bu, genetik
değişimden çok beslenmenin
etkisi ile ortaya çıkmıştır. Bu
değişim biyolojik evrim için
örnek oluşturmaz.













• Biyolojik evrimde bir türün bütün karakterlerinde değişim
olması beklenir. Her değişimin veya mutasyonun geriye
dönüşebilir olmasına rağmen, bu tip değişimlerin birikimli
etkisi o kadar karmaşık olur ki tür bir daha eski
durumuna dönemez. Eğer populasyon çevre şartlarına
yanıtta genetik olarak değişmişse ve bu populasyon
daha sonra eski koşullara sahip benzer bir çevreye
geldiğinde bu çevreye eski karakterlerden daha farklı
şekilde yeni yollarla uymaya çalışır. Örneğin sürüngen,
kuş ve memeliler su hayatına döndüklerinde balık değil
deniz kaplumbağası, penguen, deniz aslanı veya balina
şeklinde uyum göstermişlerdir.



• Evrimin bir diğer tanımı: Biyolojik evrim,
populasyonların genetik bileşiminde geriye
dönüşümsüz değişimlerin serisidir.
Populasyonlar ilke olarak çevreleri ile
karşılıklı ilişki içindedirler ve doğal
seleksiyonla yönlendirilirler. Bireysel
genetik değişimler geriye dönebilmesine
rağmen populasyonda evrimsel
değişimlerin geriye dönebilmesinin ihtimali
düşüktür. Evrim farklılaşmayı içermektedir.



Populasyonlar sürekli mi 
evrimleşir?

• Evrim olayı, ilk canlının dünyada ortaya çıkışı ile
başlamıştır. Bu evrim biyolojik evrimdir. Biyolojik
evrimden önce dünyada kozmik evrim ve
kimyasal evrim gerçekleşmiştir. Dünyada ilk
canlı izlerine 3.5 milyar yıl yaşlı kayaçlarda
rastlanmıştır. Dünyanın yaşı yaklaşık 5 milyar yıl
tahmin edilmektedir. Dünyada organik
moleküllerin evriminin 4 milyar yıl önce başladığı
konusunda fizikçiler, kimyacılar ve biyologlar
hemfikirdir.



• İlk hücre yaklaşık 3.5 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır.
Çok hücreli basit hayvanlar 600 milyon yıl önce ortaya
çıkmışlardır. Kuyruksuz maymunların ve insanların ortak
atası 6 milyon yıl önce yaşamıştır. Yazılı tarihin
başlangıcı 6000 yıl öncedir. Fosil kayıtlar ve
hesaplamalar evrimin özgün çevre koşulları ile
oluşturulan ani sıçramaların tümü olabileceğini
göstermektedir.

• Darwin ve takipçilerinin düşüncelerine göre evrim
gradüel bir süreçtir. Sürekli şekilde cereyan etmektedir.
Fakat fosil kayıtlarda bazen çok ani değişimler
görülmektedir. 100.000 yıl veya daha az süre içinde yeni
bir hayvan çeşidi ortaya çıkarsa buna paleontologlar
“ani” demektedirler.



• Hem hayvanlar hem de bitkiler içinde evrimsel açıdan
milyonlarca yıldır sabit olan bir çok örnek gösterilmiştir.
Bu durumda evrim olayı aktif periyodlar ve kararlı
dönemlerden meydana gelmiştir.

• Evrimsel çizgilerin büyük çoğunluğu ani çevresel
değişimlerle karşı karşıya geldiklerinde evrimleşmeden
ziyade yok olurlar. Yeni evrimsel çizgilerin başlangıcı
yeni türlerin orjinidir. Bu çizgi birbiriyle çiftleşip
üreyebilen, canlı ve verimli döl veren ve diğer
populasyonlardan yeteri derecede izole olmuş
bireylerden oluşur. Çevreye uyumda yeteneksiz olanlar
yok olmaktadır. Her türün kaderi ya evrimleşmek ya da
yok olmaktır. Fosil kayıtlardan hareketle türlerin
%99.9’unun herhangi bir evrimsel gelecekten yoksun
oldukları tahmin edilmektedir.



Evrimin oluşmasına ne sebep 
olmaktadır?

• Niçin organizmalar evrimleşiyor?
• Evrimin nedenlerini açıklamak için geliştirilen

teoriler iki farklı tiptedir. Teorilerin bir kısmı içsel
yönlendirici güç fikrine dayanmaktadır. Bu güç
organizmanın kendinde bulunmaktadır. Bu
teoriyi destekleyenler, evrimcilerin görevinin
böyle bir gücü bulmaya ve tanımlamaya yönelik
olması düşüncesindedirler. Bu teoriyi genellikle
paleontologlar, fizikçiler, kimyacılar ve
felsefeciler desteklemektedirler. Bunlar olaya
kendi disiplinleri açısından yaklaşmaktadırlar.



• İkinci tip teoriler ise populasyonlar ve işgal ettikleri
ekosistemle karşılıklı bağımlılığı vurgulamaktadır.
Modern ders kitaplarında evrimin nedeni olarak sıralanan
mutasyon, genetik rekombinasyon ve doğal seleksiyon
gibi kavramlarla birlikte populasyonların kendi içlerinde
ve çevre ile olan değişik tipteki ilişkileri bu teorilerin
dayanağını oluşturmaktadır.

• Biyologlar çok sayıda türün oluşumundan populasyon ve
çevre ilişkilerinin sorumlu olduğuna inanmaktadırlar.
Fakat evrimin yöneliminin içsel güçten kaynaklandığına
inanan biyologlar da mevcuttur.



• Tüm bu görüşlere dayanarak genel bir teori
ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu teori
“Evrimin Modern Sentetik Teorisi”dir.

• Modern sentetik teoride 4 temel süreç etkilidir.
Bunlar “gen mutasyonu, kromozom yapı ve
sayısında değişim, genetik rekombinasyon,
doğal seleksiyon”dur. Bunlara ilave olarak 3
ilave sürecin de etkisi vardır. Bunlar göç,
melezleme ve tesadüf(şans) olayıdır.



• EVRİM
– KOZMİK EVRİM
– KİMYASAL EVRİM
– BİYOLOJİK EVRİM

• Dünyada ilk önce Kozmik evrim, Kimyasal evrim ve
sonrasında Biyolojik evrim gerçekleşmiştir.

• Dünyanın yaşı yaklaşık 5 milyar yıl tahmin edilmektedir.
• Dünyada organik moleküllerin evrimi yaklaşık 4 milyar yıl

önce başlamıştır.
• İlk hücre yaklaşık 3.5 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır.
• Çok hücreli basit hayvanlar 600 milyon yıl önce ortaya

çıkmışlardır.
• Kuyruksuz maymunların ve insanların ortak atası 6 milyon yıl

önce yaşamıştır. Yazılı tarihin başlangıcı 6000 yıl öncedir.



Evrimin Sentetik Teorisi ve Gelişimi

• Başlangıç olarak şunu belirtelim ki biyologların büyük bir
çoğunluğu canlıların evrimini kanıtlanmış bir gerçek
olarak kabul etmektedir. Laboratuar ve tarla
çalışmalarında doğal evrim süreçlerinin taklidi ile ırk ve
türler meydana getirilebilmektedir. Daha büyük evrim
basamaklarının gözlenmemesinin nedeni bunların
tamamlanabilmeleri için milyonlarca yıla gerek
bulunmasıdır. Genus ve familya gibi daha yüksek
birimlerin oluşmasını sağlayan evrim olayları insanın
ortaya çıkışından çok önce gerçekleştiğinden insan
tarafından gözlenememiştir.

• Fakat bu konuda elde edilen kanıtlar geçmişte cereyan
eden evrimsel gelişme süreçlerinin şu anda hayvan ve
bitkilerde var olanla çok benzer olduğunu
göstermektedir.



• Irkların ve türlerin evrimle oluşumu atomların, elektronların,
protonların ve maddenin diğer parçacıklarının varlığı gibi açıkça
belirlenmiş bir gerçektir. Dinozor, at ve primatlar gibi yüksek
grupların evrimi, yaşları oldukça kesin belirlenmiş uzun fosil serileri
ile belgelenmiştir. Bunun dışında da şu andaki grupların evrimsel
akrabalığının kabulü, özellikle nukleik asit ve proteinlerinde ve
gelişim biçimlerinde yapı ve davranış benzerlikleri ile ispatlanmıştır.

• Bu büyük evrimsel basamaklara ait bilgilerimiz, eski tarihe ait
bilgilerimize benzerlik göstermektedir. Eski Mısır, Sümer, Babil, Girit
kültürlerinin yükselmesi veya çöküşü olaylarını gözleriyle görmüş
güvenilir şahitlerimiz yoktur. Buna rağmen bu kültürlerin varlığı hem
uzmanlar hem de uzman olmayanlar tarafından kabul edilmektedir.
Kanıtlanmamış bu olaylar tarihsel bir gerçek olarak öğretilmektedir.
Biyolojinin bugün yüksek organizmaların ortaya çıkışı ve yok
oluşuna dair kanıtları bunlara benzerdir ve aynı olasılığa sahiptir.



Ekstrapolasyon, güven ve inanç
• Uzak geçmişteki olayların anlaşılmasının anahtarı

ekstrapolasyondur. Bu yöntemle bilim adamları, bilinen
verileri bilinmeyen bir alana uygularlar. Burada belirli
kabuller yapmak gereklidir. Evrim araştırmacıları
dünyanın 100-200 veya hatta 500 milyon yıl önce
bugünküne benzer olduğunu kabul etmektedir. Yalnız
bugün olmayan diğer hayvan ve bitki türlerine sahiptir.
Her yaştan jeolojik oluşumların ayrıntılı incelenmesi
dağların oluşumu ve erozyonla taşınması, volkanların
püskürmesi ve sönmesi, nehirlerin oluşumu, buzulların
ilerlemesi ve geri çekilmesi olaylarının sürekli
tekrarlandığını göstermektedir. Bu yüzden yeryüzünün
ve atmosferinin fiziksel özelliği bugüne kadar her zaman
yaklaşık aynı kalmıştır.



• Doğal olarak karalar ve denizlerin arasında
dağlık bölgelerin genişliği ve yüksekliğinde
atmosferin rutubetinde kaymalar ve diğer
değişimler olabilir.

• Diğer yönden dikkatli yapılan karşılaştırmalarda
protozoa, deniz yosunları, eğreltiler, çiçekli
bitkiler, solucanlar, böcekler, memeliler ve
insanlar gibi çok değişik organizmaların,
kimyasal bileşimleri, genetik yapısı, hücrelerin
biyolojisi ve benzer özellikleri proteinleri ve
genlerinin temel yapısı ve bileşimleri açısından
prensip olarak aynıdır.



• Şu anın geçmişe ekstrapolasyonu evrim
araştırıcılarının elde ettiği sonuçlara göre
canlıların oluştuğu andan bu yana cansız
tabiatın ve canlılığın temel özelliklerinin
aynı kalmasına dayanmaktadır. Bugünkü
koşullardaki farklılıkların da eski kaya
biçimlerinin yapı ve içeriklerinin
incelenmesi ile bulunabileceğini
öngörmektedir.



• Yeterli bir güvenirliğe kavuşmadan bir temelden
bir ekstrapolasyon tehlikeli olabilir. Örneğin, bir
yaşındaki bir çocuk doğum ağırlığının 3 katına
ulaşır. Eğer başka bir veri bulunmazsa vücut
ağırlığının her yıl 3 katı artacağı şeklinde saçma
bir sonuç ortaya çıkar. Böylece 5 yaşında bir
çocuğun 1000 kg’a ulaşacağı neticesine varırız.
Elimizde benzer yaş grubu çocuklarda önceden
yapılmış kilo istatistikleri varsa ve
akrabalıklarının aynı yaşlardaki ağırlıkları
biliniyorsa çocuğun her yaştaki yaklaşık kilosu
tahmin edilebilir.



• Ekstrapolasyon kabul edilen bilimsel bir yöntemdir. Bu,
astronomide tek olası metodtur. Bununla çok kesin
olarak güneş tutulması önceden belirlenebilir.
Ekstrapolasyon genel olarak jeolojide de kullanılır. Fakat
yalnızca Dünya tarihinin büyük kısmı böylelikle ortaya
çıkarılmaz, ayrıca değerli petrol ve maden yataklarının
bulunma işlemi de bu yönteme dahildir. Bunun için,
yeryüzünün ayrıntılı inceleme sonuçlarından hareket
edilir.

• Geçmişte ekstrapolasyonla bazı yanlış sonuçlar ortaya
konmakla birlikte bugün bilgisayarlar sayesinde
tahminler kesin bir şekilde yapılabilmektedir.
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• Bilim adamlarının evrimi biyolojinin temel taşlarından biri
saymalarının 3 nedeni vardır.

• 1. evrim, paleontoloji, karşılaştırmalı morfoloji ve
anatomi, hayvan ve bitki coğrafyası, ekoloji, genetik,
fizyoloji, sitoloji ve biyokimya gibi farklı disiplinleri bir
bütün içinde birleştiren bir odak noktasıdır.

• 2. evrim üzerine bulgular kişiye doğa ve bugünkü
dünyanın geleceğinin bir perspektifini verir. Bu perspektif
başka bir şekilde elde edilemez.

• 3. evrim, hayvanların, bitkilerin ve mikroorganizmaların
milyonlarca türünün oluşumunu açıklayan tek bilimsel
açıklamadır.



Mutasyonlar 
• Evrimin modern sentetik teorisinin

dayanaklarından biri olan mutasyonları
inceleyerek bir başlangıç yapabiliriz.

• Genetik materyal, genetik informasyonu depolar.
Bu informasyonda bir hata mutasyon olarak
adlandırılır. Bu hata genetik bilginin ifade
edilişinde kendini gösterecek ve kromozomlar
sayesinde gelecek kuşaklara aktarılacaktır.
Mutasyon terimi bir gen içindeki değişimleri ifade
etmek için kullanılmakla birlikte kromozomal
düzeydeki değişiklikleri de içermektedir.







• Genetik bilgi akışı
• DNA C A A C G T C C G A C A

• mRNA  G U U G C A G G C U G U

• Protein  Valin  Alanin  Glisin   Serin



Orak hücreli anemiye sebep olan bir tek baz mutasyonu







• Mutasyonlar kendiliğinden meydana
gelebilecekleri gibi deneysel olarak ta
oluşturulabilirler. DNA düzeyindeki bir mutasyon
DNA’yı oluşturan bazlarda meydana gelen bir
değişimle oluşabilir. Bunun sonucunda bu DNA
dizisinin kodladığı protein normal bir protein
değildir, mutant bir proteindir. Aynı zamanda
mutasyona uğrayan genler yeni birer gen gibi
davranarak populasyon içindeki yeni genlerin
kaynağını oluşturmaktadır. Bu yeni genler,
zararlı, nötral veya faydalı olarak evrim
sürecinde doğal seleksiyonun temelini
oluştururlar.



• Önemli evrimsel etkilere sahip mutasyon tipleri

Nokta mutasyon DNA dizisindeki baz 
çifti değişimi

DNA sentezi veya 
zarar görmüş 

DNA’nın onarımı 
sırasında rastgele 

meydana gelen 
hatalar

Yeni allel üretir

Kromozom 
inversiyonu

Kırılma sonucu bir 
kromozom segmentinin 
pozisyon değiştirmesi, 

genlerin sırası 
değişebilir

Radyasyonca 
neden olunan DNA 

kırıkları

Allellerin yerini 
değiştirebilir

Gen duplikasyonu Kısa bir DNA ipliğinin 
duplikasyona 

uğraması, söz konusu 
genin ilave bir 

kopyasını oluşturur

Mayoz sırasında 
eşit olmayan 

krossing over ile 
oluşur

Oluşan yeni gen ya 
mutasyona uğrar ya 

da yeni bir 
fonksiyon kazanır

Poliploidi Tam bir kromozom 
takımının genoma 

eklenmesi

Mayoz veya mitoz 
esnasındaki hatalar

Yeni türlerin ortaya 
çıkmasını 

sağlayabilir



• Kromozom yapı ve sayısında değişim
• DNA düzeyindeki değişikliklerin yanı sıra 

kromozomların yapısında gözlenen 
mutasyonlar ve kromozom sayı 
değişiklikleri de canlının genetik yapısında 
değişiklik meydana getirir ve 
populasyonlarda doğal seçilim için temel 
oluştururlar.





• Mutasyonların doğal seleksiyona uğraması için
bireylerin dış görünüşlerinde ortaya çıkmaları
gereklidir. Doğal seçilim uyum sağlayan
mutasyonları korurken uyum sağlamayanları
elemektedir.

• Yeni genler nasıl ortaya çıkar?
• En önemli gen kaynağı muhtemelen

duplikasyonlardır.
• Duplikasyon eşit olmayan krossing over ın bir

sonucudur.
• Fazla DNA daha sonra yeni fonksiyonlar

kazanarak yeni bir gen haline dönüşebilir.



• Genetik rekombinasyon
• Canlılarda sperm ve yumurta ebeveynlerinin yarısı kadar 

kromozoma sahiptir ve birleştiklerinde o canlı türüne ait 
tam kromozom sayısını taşıyan bir canlı oluştururlar. Bu 
hücrelerin oluşmasını sağlayan mayoz bölünme 
esnasında yarısı anneden yarısı da babadan gelen eş 
kromozomlar arasında parça değiş tokuşu gerçekleşir ve 
böylece sperm ve yumurtalar onları oluşturan 
ebeveynlerin kromozom yapısından farklı bir gen 
dizilişine sahip olurlar. Genetik rekombinasyon 
populasyonlara yeni genler sağlamaz, sadece doğal 
seleksiyonun etkili olacağı yeni gen dizilişleri oluşturur







Doğal Seleksiyon
• Doğal seleksiyon evrim sürecinde en kritik olaydır. Çünkü, ancak 

doğal seleksiyon yaşayan varlıkların uyumlu olmalarından ve yüksek 
organizasyonundan sorumlu olabilir. Darwin ve Wallace’ın doğal 
seleksiyon düşüncelerine göre kalıtsal değişiklik taşıyanlardan 
yaşadığı çevreye uyum gösterenlerin daha iyi yaşadığı ve daha fazla 
döl verdiğini öne sürmektedirler. Bunun sonucunda kalıtsal olarak 
uyumluluk gösterenlerin sayısı çoğalacaktır. Kalıtsal değişikliklerin 
bu şekilde farklılaşarak çoğalması süreci doğal seleksiyon olarak 
adlandırılır. Bu sürecin sonunda çevreye iyi uymuş organizmalar 
ortaya çıkar. 

• Olgunlaşma dönemine kadar yaşayan bir fenotipin yavrularının 
oranı (diğer fenotiplerin yavrularının oranına göre), onun 
uyumu veya adaptif değeridir. Uyumun en iyi tanımı, herhangi 
bir fenotipin kendi genlerini gelecek generasyona verebilme 
kapasitesidir.  

• Seleksiyon doğada farklı şekillerde etki etmektedir. Bunlar 
sırasıyla;



Yönlendirilmiş seleksiyon
• Yönlendirilmiş seleksiyona örnek olarak bitki ve hayvan 

yetiştiricilerinin, istedikleri özelliklere sahip bireyleri 
seçmelerini verebiliriz. Buna göre örneğin bitki 
yetiştiricileri mısırın yağ içeriğini %4’ten %15’e 
yükseltmişlerdir (50 generasyonda). Aşağı doğru 
seleksiyonda ise %4’ten %1’e düşürülmüştür. Böylece 
yönlendirilmiş seleksiyon topluluktaki ekstrem 
genotiplerden yana işler ve populasyon ortalamasının 
kaymasına homojenliğin meydana gelmesine sebep olur.   
Bu değişimler kısa sürede gerçekleşmez. Ancak uzun bir 
süreçten sonra meydana gelirler. 







Ayırıcı Seleksiyon
• Burada ortalamaya uzak olan her iki ekstrem tipe avantaj 

sağlayan bir seleksiyon söz konusudur. Örneğin gaga 
uzunluğu açısından farklılıklar gösteren bir kuş 
topluluğunda ortam koşullarının değişimi sonucu uzun ve 
kısa gagalı kuşlar için giderek artan iyi beslenme 
seçeneklerinin ortaya çıktığını fakat orta uzunlukta 
gagaya sahip kuşlar için iyi beslenme seçeneklerinin 
giderek azaldığını düşünelim. Eğer orta uzunlukta 
gagaya sahip bireylerin yiyeceği meyveleri veren bitki 
populasyonunda azalma olursa veya bunları tüketen 
başka bir kuş türü ortama göç ederse o zaman 
populasyondan uzun ve kısa gagalı farklı iki tip yeni 
populasyonlar ortaya çıkacaktır.



Dengeleyici seleksiyon
• Bu seleksiyon durumunda ekstrem tipler elenerek 

arada kalan ve ortalamaya yakın tipler 
korunmaktadır. Böylece çan eğrisinin formu daha 
basık bir biçim alır. İnsanlarda rastlanan dengeleyici 
seleksiyon örneği olarak sıtma hastalığı ile orak 
hücre anemisini verebiliriz. 

• Sıtma hastalığı Afrika’daki pekçok ülkede görülen 
plasmodium denilen bir parazitin bulaşması ile 
meydana gelen bir hastalıktır. Genellikle tedavide 
geç kalınırsa ölümle sonuçlanan ağır bir hastalıktır. 
Sıtmayı yapan plasmodium parazitleri insan 
kanındaki kırmızı kan hücrelerinde ürer ve onları 
yiyerek yaşarlar. 



• Bulaşma yolu ise sivrisinek ısırması ile 
gerçekleşir. Yine Afrika bölgesinde yaygın 
rastlanan ancak genetik kökenli bir hastalık 
ise orak hücre anemisidir. Bu hastalık resesif 
durumda homozigot halde iken yani hem 
anneden hem de babadan gen alınınca 
etkisini gösterir ve bu kişilerin kırmızı kan 
hücreleri orak şeklini alır. Bu bireyler 
çocukluk dönemlerinde hayatlarını 
kaybederler, ağır bir kansızlık meydana gelir. 



• Bu hastalığı heterozigot yani bir sağlıklı allel ve 
bir de hastalıklı alleli birlikte taşıyan bireylerde 
ise çok ağır bir kansızlık görülmez ve hayatlarını 
devam ettirebilirler. Bu bireylerde bazı kan 
hücreleri orak bazıları normal boyutta ve 
yuvarlaktır. Bu kişilerin sıtmaya yakalanmaları 
daha zordur. Çünkü sıtma parazitleri orak şekilli 
kan hücrelerinde yaşayamazlar. Bu sebeple her 
iki hastalığın etkisi ile heterozigotlar yani bir 
sağlıklı bir hasta allel taşıyanlar avantajlı hale 
gelir ve çan eğrisinin tepesi aşağıya iner çünkü 
ortalamadakiler toplumda sayı olarak fazlalaşır.







Adaptasyon 
• Adaptasyon genetik olarak kontrol edilen bir özellik olup 

organizmanın yaşadığı ortama uyumunu arttırır. 
Evolusyoner anlamıyla uyum bir bireyin (ya da allelin 
veya genotipin) gelecek generasyonlara yapacağı 
muhtemel genetik katkıdır. Öyle ise adaptasyon, 
organizmanın kendi genlerini yavruları ya da torunları 
vasıtasıyla devam ettirme şansını yükselten bir özelliktir.  
Örneğin hayvanların otladığı bir merada yetişen 
bitkilerden uzun boylu ve dik büyüyenler hayvanlar 
tarafından kolaylıkla yendiği için bir süre sonra 
hayvanların ulaşamadığı bodur bitkilerin sayısı hızla 
artar. Bu bir uyum örneğidir. Hayvanların otlamadığı  
çayırlarda ise aynı bitkilerin uzun ve dik büyüyenleri 
çoğunluktadır. 



• Adaptasyonun başlıcaları;
• Tozlaşma adaptasyonları,
• Savunma adaptasyonları,
• Simbiyotik adaptasyonlardır.
• Tozlaşma adaptasyonları; çiçekli bitkilerde görülür. 

Bitkilerin anterlerinde meydana gelen polenlerin bitki dişi 
organlarına taşınması için dışarıdan bir aracı gereklidir. 
Her bitkinin çiçekleri şekil, yapı ve renk ve koku 
bakımından belirli polen taşıyıcılara (tozlayıcılara) 
uyumludur. Evrimle birlikte bitkiler ile bunları tozlayan 
taşıyıcıların özellikleri arasında karşılıklı bir uyum 
gelişmiştir. Örneğin arılar, parlak renkleri, tatlı romatik 
kokuları çok severler ve sadece gündüzleri aktiftirler. Bu 
sebeple çiçekler arıları çekecek görünüşler 
geliştirmişlerdir. 



• Buna karşın sinekler kötü kokular tarafından 
cezbedilirler. Tozlanma için bu sineklere bağımlı olan 
bitkilerin çiçekleri, parlak olmayan renklere ve kötü 
kokulara sahiptir.

• Savunma adaptasyonları
• Kamuflaj; hayvanların renk ve şekilleriyle yaşadıkları 

ortama uyum sağlamalarıdır. Bazen kendi pigment 
hücrelerinin durumunu değiştirip ortama uyum sağlarlar, 
böylece renkleriyle ortamdan ayırt edilemezler. Buna en 
güzel örnek endüstriyel melanizmdir. 1880’li yıllarda 
İngiltere’de rastlanan bu olayda bölgede endüstri 
kurulmadan önce ağaç kabuklarında barınan gece 
kelebeklerinin renklerinin genelde beyaz olduğu içlerinde 
bir-iki tane koyu renkli kelebeğe rastlandığı 
bildirilmektedir. 









• Bundan sonraki on yıl içinde endüstrileşmenin artışı ile 
birlikte ağaç kabuklarının rengi kir ve isten siyahlaşmış 
aynı zamanda bu kabuklarda yaşayan beyaz renkli 
kelebeklerin yerini koyu kanatlı kelebeklerin aldığı 
görülmüştür. Bunun sebebi araştırıldığında beyaz renkli 
kelebeklerin koyu renkli ağaç kabuklarında kolayca fark 
edilip kuşlar tarafından avlandığı, böylece sayılarının çok 
azaldığı, buna karşın koyu renkli kelebeklerin koyu renkli 
ağaç kabuklarında görülmesinin çok zor olduğu bu 
sebeple sayılarının hızla arttığı belirlenmiştir.

• Bu şekilde avcılarını yanıltmak üzere renk ve şekil 
değişikliğine uğrama olayına mimikri denmektedir.





• Ayrıca bir de simbiyotik adaptasyonlardan 
bahsetmek gereklidir. Kısaca iki türün karşılıklı 
yararı esasına dayalı olarak birlikte 
yaşamalarıdır. Ancak her zaman iki tarafın çıkarı 
söz konusu olmaz, bazen tek bir tür yararlanıp 
diğeri zarar görebilir. Bu duruma parazitlik
denir. Bazen likenlerde olduğu gibi her iki tür de 
ilişkiden faydalanır. Buna mutualizm denir. 
Likenlerde bir su algi ve bir mantar birliktelik 
oluşturur. İnsan bağırsaklarında yaşayıp K 
vitamini sentezleyen bakteriler de mutualizme 
örnektir. 



Evrimin temel ilkeleri 
Ders 6

DOÇ.DR.NİLÜFER AYDEMİR



Yeni bir türün oluşumu(Hawai ile Amerika’da yaşayan Drosophila 
türlerinin oluşumu)

• Burada yeni bir türün oluşumunda 
Drosophila isimli sirke sineğini örnek 
olarak inceleyeceğiz. Türleşme genetik 
olarak homojen olan bir topluluğun iki veya 
daha fazla populasyona ayrılmasıdır. 
Burada yabani sirke sineği populasyonu 
muz ve diğer çürümüş meyveler üzerinde 
yaşayıp bunların üzerine yumurtalarını 
bırakmakta rahat bir hayat sürmektedir. 





• Bu arada kötü bir 
fırtına çıkıp muzun 
üzerindeki yumurta 
ve larvaların ana 
karadan denize 
sürüklenmesine ve 
başka bir kara 
parçasına 
çıkmasına sebep 
olur.



• Yeni gittikleri adada sağ kalan larvalar ergin hale 
gelirler ve yaşadıkları ortam artık eski 
ortamlarından çok farklıdır. Burada yetişip 
üredikçe farklı yiyecekler farklı iklim gibi dış 
etkenlerle ve kendi aralarında sürekli çiftleştikleri 
için bambaşka bir tür haline gelirler. Tesadüfen 
eski türden bir toplulukla bir araya gelseler bile 
artık farklı oldukları için çiftleşemezler. İşte bu bir 
coğrafik izolasyon ve tür oluşturma 
mekanizmasıdır. 





• Doğada türleşme iki şekilde gerçekleşmektedir. 
• 1. adaptif dağılım 
• 2.başarılı türleşme
• Adaptif dağılım  yukarıda örneklenen Drosophila 

türlerinde olduğu gibi çevre koşullarının ani değişimine 
uyum sağlayan bireylerin kendi aralarında devamlı 
çiftleşmeleri ve kendiliğinden meydana gelen 
mutasyonlar ile gen havuzlarının değişimi sonucunda 
ayrı bir tür meydana getirmeleridir. Bu iki tür daha sonra 
bir araya gelse dahi artık çiftleşemez veya çiftleşse de 
oluşan birey yeni döller veremez. Drosophilanın türlerinin 
yanında at ve eşeğin çiftleşmesi ile oluşan katır da buna 
örnektir. 



Solda adaptif dağılım tarzında türleşme sağda dallanma olmadan tek bir türün farklı türe dönüşümü 
görülüyor (başarılı türleşme).



• Diğer türleşmede ise bir tür içinde bulunduğu ortam 
değişikliklerine çok hızlı bir şekilde uyum sağlıyor ve 
bulunduğu ortamdan ayrılmadan türleşmeye devam 
ediyor. Aynı zamanda kendiliğinden meydana gelen 
mutasyonlar da türün ortama uyumunu arttırıyor ve her 
yeni generasyonda türün gen havuzu giderek değişiyor. 
Bir çok generasyon sonra oluşan yeni bireyler eğer 
zamanda geri dönüp atalarıyla çiftleşebilselerdi genetik 
yapıları çok değiştiği için bu çiftleşme artık 
gerçekleşemezdi. Evrimsel süreçte her iki türleşmede 
paralel bir şekilde doğada devam etmektedir. Birinin 
diğerine üstünlüğü yoktur. 



HAYATIN KÖKENİ
• Özel yaratılış görüşü
• Bu görüşe göre yerküre bir çok bilim adamının kabul 

ettiğinden çok daha gençtir ve üzerinde yaşayan 
organizma türleri  ayrı ayrı ve aynen bugünkü 
durumlarıyla yaratılmışlardır. Yerkürenin yaşının birkaç 
bin yıl olduğunu ve her bir organizma türünün ayrı ayrı 
yaratıldığını destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur. 
Özetle yaratılış görüşü şu üç nedenden dolayı bilimsel 
sahanın dışında kalmaktadır;

• a- herhangi bir bilimsel gözlem ya da inceleme ile 
desteklenememektedir.

• b- İlkelerini gözlem ve incelemelerin sonucundan 
çıkarmamaktadır. 

• C- öngörüleri denenebilir değildir. 



• Evolusyoner görüş
• Bu görüş hayatın, yerkürenin evriminin başlangıç 

evrelerindeki sürekli ve aşamalı kimyasal reaksiyonların 
sonucunda meydana geldiğini kabul eder. Kimyasal 
evrim olarak da isimlendirilen bu süreçte, canlı 
organizmaları oluşturan organik bileşikler, başlangıçta 
anorganik ve biyolojik olmayan maddelerden meydana 
gelmişlerdir. Böylece evolusyoner görüş dünyanın 
oluşumu, ilksel atmosferin durumu ve serbest oksijenin 
meydana gelmesi gibi jeolojik evolusyon ile anorganik ve 
biyolojik olmayan maddelerden organik maddelerin elde 
edilmesi gibi kimyasal evolusyonu kapsamaktadır. 



Dünyanın oluşumu
• Teorisyenler şu andaki evrenin bir zamanlar inanılmaz 

derecede küçük bir uzay içinde yoğunlaştığını ve onun 
yaklaşık 14 milyar yıl önce big bang olarak isimlendirilen 
bir patlama geçirdiğini tahmin etmektedir. Bu patlama 
sırasında meydana gelen toz ve gaz bulutlarının büyük 
bir kısmı tek bir kütle halinde yoğunlaşarak büyük bir 
basınç ve ısı meydana getirmiştir. Bu durum 
termonukleer reaksiyonları başlatmış ve bu yoğun 
kütlenin güneş haline geçmesine sebep olmuştur. Geriye 
kalan toz ve gaz bulutu ise güneşin çekim alanında 
kalarak gezegenlere dönüşmüştür. Bu gezegenlerden bir 
tanesi de yaklaşık 4.5 milyar yıl önce oluşmuş olan 
Dünya’dır. 



İlksel yerkürenin atmosferi ve 
organik moleküllerin kökeni

• Yoğunlaşan yerkürenin elemanları tabakalaşmış, demir ve nikel gibi 
ağır maddeler merkeze doğru hareket etmiş, daha hafif olanlar ise 
yüzeye doğru çıkmıştır. Yüzeye doğru çıkan bu hafif materyaller 
arasında ilksel atmosferi oluşturan hidrojen, helyum ve asal gazlar 
bulunmaktaydı. Dünya, jupiter ve Satürn gibi gezegenlere göre çok 
küçüktü ve bu nedenle sahip olduğu çekim kuvveti bu ilksel 
atmosferi tutabilecek güçte değildi. 

• Dolayısıyla bütün gazlar atmosfere yayılmış ve böylece atmosfersiz 
ve okyanussuz çıplak bir küre kalmıştır. Zamanla yerkürenin 
sıkışması ve radyoaktif bozunmalar sonucunda, aşırı miktarda bir ısı 
meydana gelmiş ve yerkürenin iç kısmı erimiştir. En sonunda demir 
ve nikelden oluşan bir çekirdek, 4700 km kalınlığında ve yoğun 
demir ile magnezyum silikatları içeren bir manto, kalınlığı 8-65 km 
arasında değişen ve daha hafif silikatları içeren bir kabuk ortaya 
çıkmıştır. 



• Bu şekilde bir yoğunlaşma gösteren yerkürenin 
içerisindeki yüksek ısı, ayrıca volkanik etkinliklere sebep 
olmuş ve volkanizma sırasında, yerküre içindeki çeşitli 
gazlar yeryüzüne çıkmıştır. Bu gazlar yerkürenin ikincil 
atmosferini meydana getirmişlerdir. Jeokimyacılar bu 
atmosferin temel olarak azot gazından meydana 
geldiğini ve bunun yanında önemli miktarda 
karbondioksit ve su içerdiği konusunda görüş birliğine 
sahiptirler. Büyük bir olasılıkla bu atmosferde hidrojen 
sülfür (H2S), amonyak (NH3) ve metan (CH4) gazı da 
vardı. Ayrıca tartışılmakla birlikte H2 atomunun da 
bulunduğu bilinmektedir.



• İlksel yerküre enerji bakımından adeta bir bolluk 
içinde yüzmekteydi. Çünkü bu dönemde güneşin 
radyasyonu, yoğun elektriksel fırtınalardan gelen 
parlamalar, şiddetli volkanik faaliyetler ve 
radyoaktif bozunmalar sonucu açığa çıkan ısı 
bol miktarda vardı. UV ve diğer enerji 
kaynaklarına maruz kalan ilksel yeryüzü 
atmosferinin gazları, birbiriyle kimyasal 
reaksiyona girmiş ve kompleks molekülleri 
meydana getirmiş olabilirler. 





İlksel atmosferin taklit edilmesi ve 
Urey-Miller deneyi 

• İlksel atmosferde acaba hangi moleküller meydana gelmiş 
olabilirdi?bu sorunun cevaplandırılması için ilksel atmosferin 
özelliklerine sahip bir ortamın düzenlenmesi ve bu ortama UV, 
şimşek ve yerin merkezi ile güneşten gelen ısı gibi çeşitli enerji 
kaynaklarının uygulandığı bir düzeneğin kurulmasıdır.

• (three hydrogen molecules (3H2) + one nitrogen molecule (N2) --> 
two ammonia molecules (2 NH3),

• two hydrogen molecules (2H2) + one carbon atom (C) --> one 
methane molecule (CH4),

• two hydrogen molecules (2H2) + one oxygen molecule (O2) --> two 
water molecules (2 H2O),

• four hydrogen molecules (4H2) + one carbon dioxide molecule 
(CO2) -->one methane molecule (CH4) + two water molecules (2 
H2O). )



• 1953 yılında Urey ve öğrencisi Miller hava 
geçirmeyen bir düzenek kurup içerisine 
amonyak, metan, su buharı ve hidrojenden 
oluşan bir karışım koydular. Bu karışımın 
içinden tungsten elektrotlardan sağlanan 
elektrik akımını geçirdiler. Bir hafta sonra 
düzenekte metan gazı olarak bulunan 
karbonun % 15’inden fazlasının, daha 
kompleks karbonlu bileşiklere 
dönüştürülmüş olduğunu saptadılar. 





• Deney sonucunda elde edilen ilk maddeler arasında 
metanın parçalanmasıyla oluşan formaldehit ve hidrojen 
siyanür başta gelmekteydi. Oluşan bu moleküller daha 
sonra karbon- karbon bağları içeren glisin ve alanin 
amino asitleri gibi daha kompleks molekülleri oluşturmak 
üzere birbirleriyle reaksiyona girdiler. Amino asitler, canlı 
organizmaların temel biyomoleküllerinden olan 
proteinlerin yapıtaşlarıdır. 

• Daha sonra bir çok araştırıcı benzer deneyleri daha da 
geliştirerek gerçekleştirdi ve bu denemelerin sonucunda 
en çok görülen amino asitler glisin, alanin, valin, prolin ve 
aspartik asittir. 







• Bu denemeler sırasında oluşan ve biyolojik bakımdan 
önemli olan diğer bir molekül ise adenin bazıdır. Adenin 
DNA, RNA nın yapısında yer alan bazlardan bir 
tanesidir. Gerek amino asitler ve gerekse organik bazlar 
kendilerinden hayatın evrimleştiği anahtar moleküllerdir. 

• Yerküre soğudukça, atmosferinde bulunan su buharı da 
yoğunlaşarak yağmura dönüşmüş ve yağan yağmur 
suları okyanuslarda birikmiştir. Urey-Miller deneyleri su 
damlalarının atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar sonucu 
oluşan amino-asitler, nukleotidler ve diğer bileşikleri 
beraberinde taşıdığını göstermiştir. Yerkürede oluşan 
ilksel okyanus, amonyak, formaldehit, formik asit, 
siyanür, metan, hidrojen sülfür ve organik hidrokarbonları 
içeren sıcak ve kokulu bir çorba halindeydi.



• İlksel yeryüzü koşullarında meydana gelen 
bu moleküller oldukça dayanıksızdırlar, 
çünkü ya oksijenle reaksiyona girip 
oksidize olurlar ya da çürükçül 
organizmalarca parçalanırlar. Ancak ilksel 
yeryüzünde oksijen ve çürükçül 
organizmalar olmadığından bu moleküller 
milyonlarca yıl denizlerde birikmişlerdir. 
Günümüzde böyle bir şeyin olması 
mümkün görünmemektedir. 



Polimerlerin oluşumu
• Bazı araştırmacılar, denizlerdeki organik madde konsantrasyonunun 

basit moleküllerin birbirine bağlanmaları için yeterli olduğunu ve 
makromoleküllerin, henüz enzimler olmasa da uzun zaman periyodu 
esnasında meydana geldiğini ileri sürmektedirler. 

• Diğer bazı araştırıcılar ise yoğun madde çorbasının 
konsantrasyonunun kimyasal reaksiyonların hızını mutlaka 
arttırdığını, özellikle amino asitlerin killerin yüzeyine bağlanıp daha 
büyük molekülleri oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. 

• Güneşin ısısı suyun büyük bir kısmını buharlaştırarak küçük organik 
moleküllerin konsantrasyonunu arttırmış ve polimerleşme için gerekli 
enerjiyi sağlamıştır. Bu enerji ısıdan ziyade UV radyasyonundan 
gelmiş olabilir. Bu olay deneysel olarak gösterilmiştir.



İlk hücrelerin ortaya çıkışı
• Acaba bu kompleks moleküllerden ilk organizmalar nasıl 

meydana gelmiştir? 
• Koaservatlardan hücreye geçiş:
• Uygun sıcaklık, iyon bileşimi ve pH koşulları altında 

makromolekül kolloidleri koaservat denilen yapıları 
meydana getirme eğilimindedirler. Yağlı ve sirkeli bir 
sosun sallanmasıyla koaservat oluşumu gözlemlenebilir. 
Bu sallama esnasında küçük küresel yağ kabarcıkları 
meydana gelir, bunlar hacim olarak büyür ve diğer 
kabarcıklarla birleşir. Koaservatlar su içinde süspansiyon 
halinde bulunan yağ moleküllerinden oluşur. 
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 Polimerlerin oluşumu
 İlksel denizlerde oluşan organik molekül karışımı 

yaşama temel oluşturacak yeterlilikte değildi, bunun 
için özellikle polipeptitler ve nukleik asitler gibi 
makromoleküller de gerekliydi. Bu polimerlerin bu 
ilksel çorbadan nasıl oluştuğu ile ilgili çeşitli 
hipotezlerin incelenmesi halen devam etmektedir. 
Özellikle bu kimyasalların sulardaki 
konsantrasyonunun küçük moleküllerin birleşerek 
büyük moleküllerin oluşmasına yardım ettiği 
düşünülmektedir. Su birikintilerindeki polimerizasyon 
reaksiyonları için gerekli enerji ısıdan çok UV 
radyasyonundan gelmiş olabilirdi (ozon tabakası yok, 
UV serbest).



 İlk hücrelerin ortaya çıkışı
 Bu kompleks moleküllerden ilk organizmalar acaba nasıl meydana gelmiştir?
 Koaservatlardan hücreye geçiş
 Uygun sıcaklık, iyon seviyesi ve pH durumunda makromolekül karışımları koaservat denilen 

yapıları meydana getirme eğilimindedir. Küçük damlacıklar halindeki koaservatlar birleşerek 
daha büyük damlacıkları meydana getirirler. Bunlar su içinde süspansiyon halinde bulunan 
lipit moleküllerinden kendiliğinden oluşur. 

 A. Koaservatın dışını çevreleyen iki tabakalı yapı, biyolojik membranları andırmaktadır. 
 B. Koaservatlar bulundukları ortamdan sağladıkları daha küçük molekülleri biriktirerek 

büyürler.
 C. Koaservatlar tomurcuk benzeri çıkıntılar meydana getirir ve bunlar boğumlanarak esas 

damlacıktan ayrılırlar. 
 D. Koaservatlar amino asitleri içerebilirler ve onları canlı hücrelerde görülen kimyasal 

reaksiyonları kolaylaştırmak için kullanırlar. 
 E. Hidrofilik ve ve iyonik etkileşimlerin bir sonucu olarak koaservatların kuvvetli bir iç yapı 

oluşturma yeteneği vardır. 



 Görüldüğü gibi koaservatlar bilinen anlamda canlı bir
yapı olmamalarına rağmen, iç kimyaları çevreden
izole olduğu için, canlılarınkine benzer bazı
özelliklere sahiptir.

 Ayrıca proteinoid mikrosferlerden de bahsetmek
gerekir. Polipeptidlerin sıcak sulu solüsyonlarının
soğutulmasıyla kendiliğinden meydana gelirler.
Hücrelere benzer özellikleri vardır. Hipotonik ortamda
şişer aksinde büzüşürler. Dışta çift tabakalı bir sınır
oluşumu görülür, bira mayası çoğalması tarzında
tomurcuklanma ve bir araya toplanma özellikleri
vardır.



 İlksel yeryüzü koşullarında, bu şekilde farklı bir çok
sistem ortaya çıkmış olabilir. Bunların bir kısmı
bölünerek benzer yapılar oluştururken bazıları da
ortadan kaybolmuştur. 80’li yıllarda Müller deneyinde
ilk oluşan makromoleküllerin RNA olabileceği ile ilgili
bir sav ortaya atıldı. Böylece ilk kalıtsal molekülün
RNA olabileceği düşünülmüştür. Hatta bazı biyologlar
ilk canlıların nukleik asitler olduğu ve kendilerini
replike ettiklerini yani yalın genler olduklarını
düşünmektedir.





 Daha sonra ilk organizmalar 3.5 milyar yıl önce 
ortaya çıkmışlardır. Bu organizmalardan bazıları 
kendilerine gerekli besin maddelerini sentezlemeye 
yani kompleks biyokimyasal yolları geliştirmeye 
başladılar. Bu biyokimyasal olayları gerçekleştirenler 
protein yapısındaki maddeler yani enzimlerdi. 

 Sonraki aşamada havadaki CO2 in fiksasyonu yani 
fotosentez olayı gelişmiştir. Dolayısıyla fotosentez 
sonucu açığa çıkan O2 atmosferde birikmeye 
başlamıştır. Bu sayede ozon tabakası oluşmuş ve 
güneşten gelen UV radyasyonun büyük çoğunluğu 
atmosferde tutulmaya başlanmıştır. 

 Oksijenin atmosferde varlığı oksijenli solunum yapan 
canlıların ortaya çıkışını teşvik etmiştir. 

 Dolayısıyla eukaryotik canlılar dünyada belirmiştir. 
Eukaryotların ortaya çıkışı ile ilgili en önemli teori 
endosimbiyotik teoridir.



 Bu teoriye göre tek hücreli organizmalar çok 
hücrelilerin içinde endosimbiyotik olarak 
yaşarken o hücreye ait bir organele 
dönüşmüşlerdir. Fotosentetik bakterilerin 
fotosentez yapabildikleri için bitkilerdeki 
kloroplastları oluşturdukları, aerobik yani O2’li 
solunum yapan bakterilerin de bitki ve 
hayvanlardaki mitokondrileri oluşturdukları 
düşünülmektedir.







 Mitokondri ve kloroplastların atasal bakterilerin endosimbiyotik 
yaşamlarından kaynaklandığını gösteren deliller şunlardır:

 Hem mitokondri hem kloroplastlar DNA içerir ve bu DNA ana 
hücreninkinden farklıdır, hem halkasal oluşu hem de büyüklüğü 
açısından. 

 Bunlar iki veya daha fazla zarla çevrilidir ve içte olan zar 
bakterilerinkine benzemektedir.

 Yeni mitokondri ve kloroplastlar aynı süreçle halen 
oluşmaktadır. Örn. Bazı su yosunları. 

 Kloroplastların yapıları ve biyokimyalarının büyük bir kısmı 
fotosentetik bakterilerle aynıdır. 



 Yeryüzündeki Canlıların Evrimi
 Kıtaların kayması
 Bundan yaklaşık 200 milyon yıl önce büyük kara parçalarının tek 

bir süper kıta halinde bir arada bulundukları tahmin edilmektedir. 
Buna PANGEA denir. Kıtalar levha denen parçalardan meydana 
gelmiştir ve bu levhalar birbiri üzerinde kayarak hareket ederler. 
Böylece büyük kıvrımlı dağlar ve depremler meydana gelir. Bu 
levhalardan 7 tanesi çok büyük- Kuzey Amerika,Güney 
Amerika,Avrasya,Afrika, Hint Avustralya,Antarktika ve Pasifik 
levhaları –olup küçük olan diğer levhalar- Somali, Arabistan, 
Filipin ve Karayip gibi- bu büyük levhalar arasına serpilmiştir. Bu 
geniş levhalar, su üzerinde yüzen sallar gibi, plastik yapıdaki alt 
manto üzerinde yüzerler ve zamanla yer değiştirirler. Buna levha 
tektoniği denir.









 Jeolojik zamanlar ve bu zamanlarda yaşayan canlılar
 Bilim adamları yerkürenin geçmişini zaman olarak isimlendirilen büyük 

dilimlere bölmüşlerdir. Zamanları daha küçük zaman dilimleri olan 
devirlere, onları da alt devirlere ya da devrelere bölmüşlerdir. Gerek 
jeolojik zamanlar ve gerekse jeolojik devirler milyonlarca yıllık süreleri 
kapsadıkları için, günümüze göre milyon yıl önce (MYÖ) şeklinde ifade 
edilirler. 

 Prekambrien: 4600-590 MYÖ’sini kapsar. En eski zaman olup bu 
zamanda dünya oluşmuştur. Bu devirlerde ilksel prokaryotik ve 
ökaryotiklerin fosillerine rastlanılmıştır. 

 Paleozoik: 590-250 MYÖ’sini kapsar. Kmabriyen, Ordoviziyen, 
Silüriyen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen olmak üzere 6 devire 
ayrılır. Kambriyende asıl omurgasız gruplarının hepsi oluşmuştur.

 Mezozoik: 250-65 MYÖ’sini kapsar. Triyas,Jura ve Kretase olmak 
üzere 3 devire ayrılır. Bu zaman dinozorlar zamanı olarak da bilinir ve 
bir çok dinozor fosili, bu zamana ait tabakalar arasında bulunmuştur. 



 Senozoik: 65 MYÖ’sinden günümüze kadar olan zamanı kapsar. 
Bu zamanda kuşlar ve memeliler farklılaşmışlardır ve insanın 
evrimi gerçekleşmiştir. Tersiyer ve Kuaterner olmak üzere iki 
devire ayrılır. 

 Tersiyer devri Paleosen, Eosen, Oligosen, Miyosen ve Pliosen 
olmak üzere beş, Kuaterner ise Pleistosen ve günümüz olmak 
üzere iki alt devire ayrılır. İlk insan 2 milyon yıl önce 
Pleistosende ortaya çıkmıştır. 

 Yeryüzünde en eski fosiller yaklaşık 3.5 milyar yıllık bakterilere 
aittir. En eski ökaryotik fosiller ise yaklaşık 1.5 milyar yıllık olup 
bir hücreli ilk ökaryotlara aittir. Öte yandan çok hücreli 
hayvanların izlerine 750 milyon yıllık kayaçların içinde 
rastlanmaktadır.



 Dinozorların yok oluşu:
 Küresel bir olay olan dinozorların yok oluşu yaklaşık 65 milyon 

yıl önce Kretase devrinin sonunda gerçekleşmiştir. Daha az 
bilinen fakat daha önemli bir olay da yaklaşık aynı zamanda 
diğer bir çok organizma cinsinin ortadan kalkmasıdır. Bu ani ya 
da hızlı yok oluşları açıklamak üzere1980 yılında bir grup bilim 
adamı halen tartışılan bir hipotez geliştirdiler. Alvarez ve 
arkadaşları çok az bulunan bir element olan İridyum’un 
dünyanın bir çok kısmında Kretase’nin sonunu belirten ince bir 
tabaka içerisinde bol miktarda bulunduğunu keşfettiler. İridyum 
yeryüzünde az, fakat meteoritlerde yaygın olarak bulunur. 



 Eğer büyük bir meteorit yerkürenin yüzeyine 
çarptıysa bu yoğun bir bulutun yükselmesine sebep 
olmuş olabilirdi. Bu bulut iridyum bakımından zengin 
ise o zaman çökelen kayaçların tabakaları arasına 
girmiş olabilir. Dünyanın kararmasıyla yeryüzünde 
fotosentez geçici de olsa durdurulmuş ve zor 
durumda kalan bir çok canlı ortadan kalkmış olabilir. 

 Yaklaşık 20 kilometre çapında bir meteoritin 
meydana getireceği bir bulutun, burada belirtilen 
etkileri kesinlikle meydana getireceği hesaplanmıştır. 



Primatların evrimi
 Primatların evrimi 80 milyon yıl önce Senozoik’in başlarında, 

küçük böcek yiyen bir memeli ile başlamıştır. Bu küçük 
memeliler kısa bir sürede çeşitli evolusyoner hatlara ayrılmıştır. 
Bu hatların günümüzdeki temsilcileri, aşağıdaki ortak özellikleri 
paylaşırlar:

 Köprücük kemiğinin varlığı,
 Bütün yönlere doğru serbest hareket imkanı veren omuz eklemi 

ile bazı rotasyonel hareketlere olanak veren dirsek ekleminin 
gelişimi,

 Her bir ayakta fonksiyonel 5 parmağın bulunması,
 El ve ayak parmaklarının kavrayıcı yapıda olması gibi.



 Primatların günümüzde yaşayan temsilcileri iki alt takım altında 
toplanmaktadır. Bunlardan birincisi Prosimianlar, ikincisi de 
Anthropoidlerdir.

 Prosimianlar:
 İlk primatlar olan prosimianlar, sincap ile kedi arası bir görünüşe 

sahiptirler. 38 milyon yıl öncesine kadar Kuzey Amerika’da, 
Avrupa’da, Asya’da ve Afrika’da yaygın olarak bulunmaktaydılar. 
Günümüzde ise Avustralya, Madagaskar ve Tropikal Afrika’da 
bazı temsilcileri yaşamaktadır. En iyi bilinen örneği Madagaskar 
adasında yaşayan Lemur’lardır. 





 Anthropoidler(gelişmiş primatlar)
 Primatların ikinci alt takımını oluşturan Anthropoidler Cadı 

makileri, Eski Dünya Maymunları, Yeni Dünya Maymunları, 
Gibbonları ve Hominoidleri (Apeler ve Hominidler) kapsar. Genel 
olarak primatlar şu fiziksel özellikleri taşırlar:

 Keskin gören gözler, ve renkli görme,
 Dört ayak yerine iki kol ve iki bacak,
 Eller ve ayaklar(pençe değil) 
 Birçok tür tırnaklara sahiptir, 
 Kolayca görülebilen parmak izleri, bireysel tanımlamada 

kullanılabilir. 



 Birçok Primat:
 Bir kerede tek yavru doğurur, 
 Gelişimi uzun süren ve yavaş olgunlaşan yavruları vardır, 
 Vücutlarına kıyasla büyük beyinlere sahiptirler. 
 İnsan diğer primatlara ne kadar yakındır? 
 İnsanlar, şempanze ve bonobos maymunları aynı 

%98.4oranında aynı DNA parçalarını taşırlar. 
 Goriller DNA’larının %97.7 sini insanlar, şempanzelerle paylaşır. 
 Orangutanlar DNA’larının % 96.4’ünü insanlar, şempanzeler, ve 

gorillerle paylaşırlar.





 Hominoidlerden Apeler, maymunlara göre daha 
büyük bir beyne sahiptirler ve kuyrukları yoktur. 

 Hominidler:
 Bunlar insan hattı olarak sınıflandırılır. Bunlar 

insanların evrimine giden yolda, iki kritik basamağı 
gerçekleştirdiler. Bunlardan biri bipedalizm, diğeri de 
daha büyük beynin gelişmesidir. 

 BİPEDALİZM:
 Bipedalizm, iki ayak üzerinde dik olarak yürümeyi 

ifade eder.





İlkel hominidden ilk insana kadar 
bipedalizmin gelişimi



 Günümüzde yaşayan insanımsı maymunlar birbirine benzer. 
İnsan ve şempanzede erginleşince üst çeneden bir dikişle 
ayrılan ara çene kemiği izlenmez olur. Bu diğer pirmatlarda 
vardır ve embriyonik dönemde bulunur. El kökü kemiği sayısı 
orangutanda 9 iken, şempanze ve insanda 8’dir. Atardamarların 
büyük aort yayından dallanması da insandakine benzer. 
Kromozom sayısı insanda 46 şempanzede 48 dir. 

 İnsan gözünün kafanın ön kısmında yerleşmesi, ona ileri 
düzeyde görebilme yeteneği sağlar. Görme yeteneği en optimal 
şekilde kullanılarak çevredeki bilgiler optik yolla algılanır. Bu 
arada aynı anda arkasını görememesi insan için bir kayıp ve 
handikaptır. Bu dezavantaj çok duyarlı bir kulağın geliştirilmiş 
olmasıyla kısmen giderilmiştir. 



 Ellerin kavrama yeteneği
 Dik yürüme ile birlikte arka üyeler bu işlevi üstlenmiş, ön üyeler 

kavrama yeteneği kazanmıştır. Güçlü başparmak diğerlerini 
karşılayacak şekilde yerleşmiştir. 

 Kafatası
 Beynin büyümesi sonucu kafatası genişlemiş, ve çıkıntılı bir alın 

oluşturmuştur. Yüz iskeleti küçük olu burun çıkıntısı ve çene 
iyice belirginleşmiştir. 

 Süt çocuğu tipi, gençlik ve yaşlılık döneminin uzaması
 İnsan gelişmişlik bakımından en üst düzeyde olduğu halde 

insanımsı maymunlara göre yavrusunu daha erken doğurur. 
Bunda en önemli etmen yavru kafasının büyümesi halinde 
doğum kanalından geçmesinin zorluğu ve hatta boğulma 
tehlikesinin olmasıdır. 



İnsanın evrimi

 İnsana belirgin bir benzerlik gösteren en eski fosiller, 
çok sayıda dişler, çene kemikleri ve daha az sayıda 
uzuv ve gövdeye ait fragmentlerden oluşmaktadır. 
Kafatasları tam olarak bulunmadığı için, bunun beyin 
kapasitesi ve zekası konusunda ancak tahminlerde 
bulunulabilir. Bu fosiller yaklaşık 9-10 milyon yıllıktır 
ve Ramapithecus olarak adlandırılmıştır. 
Ramapithecus, bileşim ve yapı açısından diğer 
insanların dişlerine benzemektedir. Köpek dişleri 
şempanze ve gorillerinkinden küçük, fakat diğer 
dişlerine oranla büyüktür. 







 İskelet parçaları Ramapithecus’un 
şempanzeden küçük olduğunu gösterir ve 
dört ayak üzerinde yürüdüğü tahmin 
edilmektedir. Ramapithecusla insanın atasına 
ait en yaşlı form arasında 4-6 milyon yıllık bir 
boşluk vardır. 
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• Ramapithecus’la insanın atasına ait en yaşlı form 
arasında 4-6 milyon yıllık bir boşluk vardır. Bu döneme 
ait fosil bulunamamıştır. Bundan sonra 
Australopithecine’ler gelmektedir. Bu kelimenin anlamı 
“güneyin kuyruksuz maymunları”dır. Çünkü ilk defa 
Güney Afrika’da bulunmuşlardır. Bu keşifler zincirinde ilk 
bulgu, Robert Dart tarafından Taung’ta bir çocuk 
kafatasının keşfidir. Daha sonra Doğu Afrika’daki 
bulgularla, Australopithecinelerin insanla kuyruksuz 
maymunlar arasında kaybolan parça olduğuna 
inanmışlardır. Afrika’da insanlığa doğru evrimde farklı ve 
bağımsız yollardan gelişen birçok fosil toplanmıştır.  



• Bunlardan bir tanesi Autralopithecus africanus’
tur. Beyin hacmi şempanzeden daha büyüktür.
Küçük bir gövdesi, et meyve ve tohum yiyebildiği
tahmin edilen bir diş yapısı vardır. Bu ata formun
5-2 milyon yıl önce yaşadığına inanılmaktadır.
Bunların tahtadan basit aletleri yapıp
kullandıkları ele geçen fosil kayıtlarından
anlaşılmaktadır. Australopithecineler aynı
zamanda Australopithecus habilis ve Homo
habilis diye adlandırılan fosil serilerini de
içerirler.



• Bunlar bugün en son
insan öncesi yaratık ve
en eski insan olarak kabul
edilmektedir. Homo
habilis, A. Africanus’ tan
daha büyük beyin
hacmine sahiptir. Hatta
bazı bireylerinin beyin
büyüklüğü, gerçek ilkel
insan olarak kabul edilen
Homo erectus’ a yakındır.
En son
Australopithecine’le yaşıt
veya onu takip eden tür
olan H. erectus Avrasya
ve Afrika’da yayılmıştır.



• İlk kuyruksuz maymunlar 2 
milyon yıl önce Afrikadan 
ayrıldıklarında öncelikle 
Asya’ya daha sonra Avrupa 
topraklarına yayılmışlardır. İlk 
Avrupa da yaşayan insanların 
1 milyon yıl önce oraya 
geldikleri fosillerden 
anlaşılmaktadır. Homo 
erectus’un da 1.5 milyon yıl 
gibi uzun bir süre Asya’da 
kaldığı bundan 40 bin yıl 
öncesine kadar burada 
yaşadığı görülmektedir. 

• Homo erectus modern 
insandan daha iri kemiklere 
sahiptir. Fakat iskeletlerindeki 
oranlar aynıdır. 



• Bu türün üyeleri iyi gelişmiş, arka uzuvları
üzerinde yürümekte ve koşmaktadır. Aletleri
modern insan kadar maharetli kullanmaktadır.
Fakat konuşma yeteneğinden yoksundur. Beyin
hacmi modern insanın ¾’ü kadardır. H. Erectus
bazı açılardan kaba ve hayvansı görülmesine
rağmen kuyruksuz maymun benzeri değildir.

• Bunların fosillerinin en karekteristik özelliği
sürekli olarak belirli yapıdaki taş aletlerle birlikte
bulunmasıdır. Bu aletlerin bulunması, bu türün
Fransa’dan Çin’e ve Fas’a kadar göç ettiğini
göstermektedir.



• Homo habilis ve Homo erectus’un kalıntıları ile birlikte
bulunan fosil kemikler onların hayat tarzı hakkında bilgi
vermektedir. H. habilis’ le bulunanlar küçük hayvan
kemikleridir. Bunun tersine H. erectus fosillerinin yanında
daha büyük hayvan kemikleri bulunmuştur (gergedan, at,
bufalo). Bu nedenle antropologlar, H. habilis’ in ancak
küçük hayvanları avlama ve öldürme kabiliyetine sahip
olduğunu, H. erectus’un gruplar halinde ve daha büyük
av hayvanlarını öldürebildiğini düşünmüşlerdir.

• Homo erectus Afrika’dan ilk yayılan insan türüdür. Ayrıca
açık sularda hareket eden ilk insanlar oldukları da
anlaşılmaktadır. Homo erectus’un alet kullanmaktaki
becerisi iki çubuğu birbirine sürterek kıvılcım oluşturması
ve ateşi keşfetmesiyle işlerlik kazanmıştır.



• Ayrıca H. erectus fosillerinin bulunduğu Çin’ deki
fosil yataklarında kömür haline gelmiş yiyecek
parçaları bulunmuştur. Burada yemek pişirmek
için ateşin kullanıldığı tahmin edilmektedir.

• Ateş ilk önce yalnızca vahşi hayvanlardan
korunmak için mi kullanılmıştır, yoksa bu ilk
dönemde de yemek pişirme işinde kullanılmış
mıdır? Bu konu hakkında henüz çok fazla bir
bilgi bulunmamaktadır. Fakat ateş ilk önce
Avrupa ve Asya’da daha sonra Afrika’da
kullanılmıştır.



• Ateş sayesinde mağaralar aydınlatılmış,
ısınılmış ve alet yapımında işe yaramıştır.
Ateş, yerleşik hayatı teşvik etmiş, göçebe
hayatı azaltmıştır. Mağara yalnız
gecelenen bir yer değil, bir ev haline
gelmiştir.

• Ateşin bakımını ve devamını kadınlar
üstlenmiş olabilir. Ev işlerinin kadınlara
kalması bu dönemde başlamış gibi
görünmektedir.



• En büyük beyin gelişimi patlaması geç H.
Erectus ile erken Homo sapien arasında
500.000 - 100.000 yıl öncesi gerçekleşmiştir.
Sadece beyin kapasitesi değil aynı zamanda
kafatasının yapısı da çok gelişmiştir.

• Buzul çağlarına ait fosiller ve aletler enderdir.
Bunlar Londra, Güney Fransa ve Almanya
Steinham’da bulunmuştur. Bunlar 200 bin yıl
önce yaşayan insanın kafatasının modern
insanın kafatasına eş büyüklükte olduğunu
göstermektedir. Bunlar Homo sapiens olarak
isimlendirilmiştir.



İlk insandan itibaren beyinin gelişimi



• Bu dönemde mağara dışında yaşayanlar küçük 
barınaklar yaparak onlarda yaşamaya 
başlamışlardır. Neanderthal diye adlandırılan 
insan alt türüne ait iskeletler Avrasya ve 
Afrika’nın değişik bölgelerinde bulunmuştur. İlk 
fosil ise Almanya’da neander nehrinin vadisinde 
bulunduğu için bu ismi almıştır. Bu insan 
yaklaşık 60 bin yıl öncesinde yaşamıştır. Bu 
insana ait iskeletler modern insana benzerlik 
göstermekteydi. Diyetinin %85’ini etin 
oluşturduğu, soğuğa çok dayanıklı bir türdür.



Nenaderthal insanının canlandırması



• Modernliğe yatkın oldukları iskeletlerle birlikte bulunan
kültürel kalıntılardan anlaşılmaktadır. Bunların kullandığı
taş aletler bir tarafı çok keskin yontulmuş aletlerdir. Bu
aletlerden avcılık, derileri soyma, delik açma, bitkilerden
yiyecek hazırlama ve etleri ateş üzerinde tutmada
yararlanıyorlardı.

• Bu insanın kemikleri ile bulunan bazı kalıntılar bunların
en göze çarpan insan niteliklerine sahip olduklarını
göstermektedir. Saygı, maneviyat gibi. Ölülerini dini bir
törenle gömdükleri bulunan mezarlardaki iskeletlerin hep
aynı pozisyonda olmasından anlaşılmaktadır (dizler öne
doğru çekik ve kol başın altında uyku pozisyonu).



Neanderthal insanının kullandığı aletler



• Ayrıca Irak’ta bir mağaradan alınan kalıntılarda bol 
miktarda polen bulunmuştur. Bu polenlerin rastgele 
oraya gelmesi mümkün olmadığından muhtemelen 
cenaze törenlerindeki çiçeklerden kaynaklanmaktadır. 

• Bu insanların bir dile sahip olup olmadıkları sorusuna 
kesin cevap vermek mümkün değildir. Sadece çok basit 
sesleri çıkarmaya uygun kas yeteneğine sahip oldukları 
görülmektedir. 

• Modern insanınki ile mukayese edilecek konumdaki dil 
ise Homo sapiens’te gelişmiştir. İlk hominidlerde 
haberleşme belki de anlamlı yüz ifadeleri, el hareketleri 
ve kısa seslerin birleşimi ile sağlanmaktaydı. 



• Yaklaşık 30 bin yıl önce bizim iskeletimizden 
farklı olmayan insanların Avrupa ve Güney Batı 
Asya’da Neanderthal insanının yerini aldığı 
görülmektedir. Bunların en iyi kalıntıları Orta 
Fransa’da bulunmuştur. Bunlar tam olarak 
korunmuş iskeletlerdir. Bulundukları  yer 
nedeniyle Cro-Magnon adını almışlardır.Cro-
Magnon’un Neanderthal’in yerini almasıyla ilgili 
en yaygın teori bunların Avrasya’nın bir 
bölgesinden istilacı olarak geldiği ve daha az 
etkin Neanderthal’in yerini aldığıdır. 





• 30 bin ile 15 bin yıl önce oluşan Aurignacian ve
Magdelenian kültürleri çok itinalı dizayn edilmiş bıçak
benzeri ince mızrak uçlar yapmışlardır. Bu dönemin
sonuna doğru balık oltası yapılmıştır. Avcılığa ilaveten
balıkçılığın da besin sağlamada kullanıldığı bu şekilde
gösterilmiştir.

• Bu kültürlerin en meşhur örnekleri içinde İspanya’da
Altamira, Fransa’da Lascaux ve diğer yerlerdeki mağara
resimleri sayılabilir. Bunlardan bazıları o kadar canlıdır ki
bir hareket hissi vermektedir. Hayvan resimleri gerçek
hayvanların yanı sıra masalsı yaratıkları da içermektedir.



Cro-Magnon insanının kullandığı aletler



Chaveu mağarasından 
görüntüler(Cro-Magnon dönemi)





• Mağara resimleri paleolitik dönemde 15 bin yıl önce
yapılmıştır. Atların yanı sıra resimlerde bizonlara da
sıklıkla rastlanmaktadır. Resimler tamamen doğal sarı,
kırmızı ve kahverengi toprak boya ile yapılmıştır. Ayrıca
siyah manganez madeni de kullanılmıştır. Özellikle bizon
resimlerinde kullanılan boyalar ustalıkla gölgelendirilerek
üç boyutlu gibi bir hava verdirilmiştir.

• Mağaraların yerleşim yerleri ağızları kapalı olacak ve
hava akımını engelleyecek şekilde olduğundan ortamda
soğuk ve resimlerin korunmasına uygun bir nem ortamı
oluşmuştur. Bu sebeple mağaralar bugün ziyaretçilere
kapalıdır. Müzeler tarafından korunmaktadırlar.



Lascaux mağarasından örnekler



Lascaux mağarasından örnekler







Altamira’dan tavan resimleri



• Bu kültürlerin bulundukları yerlerde kemik 
oymaları da bulunmuştur. Bunlardan bazıları 
mitolojik nesneleri temsil etmektedir. Kadın 
şekilleri ana tanrıça şeklindedir. Bu kanıtlar 
medeniyet için gerekli genlerin insan 
populasyonunda 25 bin yıl önce bulunduğunu 
göstermektedir. 

• Bu dönemden beri insanlar çevresel değişimlere 
gen havuzlarını sınırlı bir şekilde değiştirerek 
cevap vermişlerdir. Biyolojik evrim durmamıştır. 
Fakat insanlığın kültürel değişim kapasitesi 
nedeniyle arka plana düşmüştür. 



• İnsanın yüz yüze geldiği en büyük kaos ve evrimsel 
değişim 20 bin-11 bin yıl önceki en son buzul çağının 
sonuna gelindiği dönemdir. Buzullar en ileri 
dönemdeyken buzul tabakalarının güney bölgelerinde 
avcılık ve yenebilir bitki toplama açısından uygun 
koşullar vardı. Güney Avrupa ve Anadolu’daki ormanlar 
av, meyve, fındık, üzüm ve kökler açısından çok 
zengindi. Bu dönemde insan nüfusu artmıştır. Buzullar 
geriye çekildikten sonra sıcak ve kurak uzun bir periyod 
gelmiştir (buzul sonrası kurak periyod). Bu dönem kıtlık 
dönemiydi, yiyecek ve avlar azalmıştı.



• Bunun sonucu insanlar açlıktan ölmüştür. Bu dönemi 
ancak bazı kabileler atlatabilmiş, yeni yiyecek ve av 
kaynakları bularak bunu başarmışlardır. Tarım bu 
dönemde yenecek tohum açısından zengin vadilerde 
(buğday, arpa, çavdar, mercimek gibi) 10- 15 bin yıl önce 
iklimin etkisiyle başlamıştır. Dicle ve Fırat nehirlerinin 
büyük vadisinin kenarları küçük çapta tarım için çok 
elverişlidir. Bu bölge verimli hilal (Mezopotamya)diye 
adlandırılan bölgedir ve en eski yerleşim yerlerini 
içermektedir. Arkeologlar en eski buğday ve arpa 
tanelerini bu bölgede bulmuştur.



• Bunların yanı sıra insan nüfusunun sürekli ve 
hızlı artışı yerleşik hayat ve dolayısıyla tarım ve 
hayvancılığın gelişimine sebep olmuştur. İnsan 
toprağı sürmeye başladıktan ve kalıcı köylerde 
oturmaya başladıktan sonra, devletler kurmaya 
ve şehirler inşa etmeye başlamıştır. 
Mezopotamya Sümer krallığı, şehir kültürünü ve 
medeniyetin kaynağını oluşturmuştur. 10-7 bin 
yıl önceki dönem, insanlığın evriminde en büyük 
dönüm noktalarından biridir. Bundan sonraki 
dönem tarihçi arkeolog ve tarihçilerin araştırma 
alanına girmektedir. 
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