
Avustralya’ya özgü canl›lar olan

kangurular, hayvanat bahçeleri gibi

yapay ortamlar d›fl›nda, dünyan›n bafl-

ka hiçbir bölgesinde do¤al olarak ya-

flam›yorlar. Evrim sürecinin, bir adaya

hapsetti¤i canl›lar uygun koflullar al-

t›nda baflka bölgelerde yaflamay› bafla-

rabilirler mi, bilinmiyor. 

Eski Yunanca’da "yerli" anlam›na

gelen "endemik" sözcü¤ü, yaflam alan›

tek bir bölgeyle s›n›rl› canl› türleri için

kullan›l›yor. Endemik türlerin yaflam

alanlar› büyüklüklerine göre farkl›l›k

gösterebiliyor. Örne¤in, bir canl› türü-

nün endemik oldu¤u alan bir k›tan›n

tamam›, bir ülke, bir ada, bir da¤ tepe-

si, ya da yaln›zca bir göl olabilir. Ende-

mik türlerin oluflumunuysa evrim sü-

reci flekillendiriyor. Endemizm, canl›-

lar›n yay›l›mlar›n› durduran do¤al en-

geller olufltu¤u zamanlarda görülü-

yor. Deniz seviyelerindeki oynamalar,

da¤ s›ralar›n›n oluflumu ve k›ta hare-

ketleri bu tür engellerin bir k›sm›.

Böylece alt kollara bölünen populas-

yonlar, zaman içinde farkl› türler hali-

ne gelebiliyorlar. Bölünen gruplar, ye-

ni yaflam alanlar›nda do¤al seçilimin

etkisiyle de¤iflim geçiriyorlar ve orta-

ma en uyumlu bireyler hayatta kal›-

yor. Yaflam alanlar›n›n farkl›l›klar› da,

alt kollara ayr›lan populasyon grupla-

r›n›n ana populasyondan uzaklaflmaya

bafllamas›yla sonuçlan›yor. Canl›lar›n

farkl›laflmalar›na, yaflam alan›n› belir-

leyen ortam koflullar›, s›cakl›k, ya¤›fl

oran›, yükseklik, e¤im ve toprak yap›-

s› gibi etkenlerle birlikte, alandaki

canl›lar›n etkileflimlerini belirleyen tür

kompozisyonu gibi etkenler neden

oluyor. Böylece her bir alt kol, bulun-

du¤u yaflam alan›na uyum sa¤layacak
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Neden Bizim de 
Kangurumuz

Yok?
Avustralya topraklar›nda yaflamlar›n› sürdüren kangurular›n neden ülkemizde do¤al olarak

bulunmad›klar›n› hiç düflündünüz mü? Ya da birçok canl›n›n do¤al yaflam alan›n›n neden belirli
bölgelerle s›n›rl› oldu¤unu? Endemizm bu sorular›n tümüne cevap veriyor…



özellikler do¤rultusunda seçiliyor. Bu

süreç, gruplardaki bireylerin gen yap›-

lar›n›n de¤iflmesine ve yeni türlerin

oluflmas›na neden olabiliyor. Gen yap›-

lar›ndaki de¤iflmeler mutasyonlarla

(d›fl bir etkenden kaynakl› DNA yap›-

s›ndaki kal›c› de¤iflimler) ya da rekom-

binasyon (hücre bölünmesi s›ras›nda

DNA yap›s›nda  meydana gelen kal›c›

de¤ifliklikler) sonucunda gerçekleflebi-

liyor. Tabii, bir de ana gruptan kopan

canl›lar›n genetik çeflitlilik düzeyleri

önemli bir etken. Say›lar› genelde kü-

çük olan bu gruplar›n gen yap›lar›nda-

ki çeflitlilik, ana grubun çeflitlili¤ini

ço¤u zaman yans›tam›yor; bu yüzden

de birkaç nesil sonras›nda bu grubun

gen yap›s› ana gruptan iyice uzaklafla-

biliyor. Bu farkl›laflmalar yüksek olur-

sa yeni grubun üyeleri ana toplulukta-

ki bireylerden o kadar farkl›lafl›yor ki,

iki populasyondaki bireyler aras›nda

çiftleflme gerçekleflemeyecek boyutla-

ra geliyor ve sonuçta da birbirinden

tamamen farkl› iki ayr› tür olufluyor.

Tabii tüm bu süreçler milyonlarca y›l

gibi uzun zaman dilimlerinde gerçek-

lefliyor. 

Yeni türlerin ortaya ç›kmas›n›n ar-

d›ndan, co¤rafi engellerin varl›klar›n›

sürdürememesiyle ya da canl›lar›n ye-

ni yay›l›m mekanizmalar› gelifltirmele-

riyle, yal›t›m ortadan kalkabilir. Ancak

yeni tür, di¤er populasyonlardan yal›-

t›lm›fl biçimde evrim geçirmeye devam

ederse endemik bir tür haline gelebi-

lir. Endemizm, daha önceleri genifl bir

yay›l›m› olan canl›lar›n yaflam alanlar›-

n›n çeflitli nedenlerle bozulmas›yla

gerçekleflebildi¤i gibi, bu tür do¤al sü-

reçlerle populasyonlar›n bölünerek

türleflmesinden de kaynaklanabilir.

Ayr›ca, her durumda bu senaryo tür-

leflmeyle sonuçlan-

mak zorunda de¤il.

Her canl› türünün

yay›l›m flekli farkl› ol-

du¤undan, yaflam

alanlar›n›n daralmas›

ya da populasyonda-

ki bölünmeler, her

canl› türünü farkl›

flekillerde etkileyebi-

lir. Yeni yaflam alan-

lar›na, alan›n koflul-

lar›, di¤er canl› türle-

riyle rekabet ya da

hastal›klar yüzünden

uyum sa¤lamayan canl› türleri de do-

¤al seçilimin keskin b›ça¤›ndan nasip-

lerini alarak elenebiliyorlar. Kurtulan

türlerse farkl› bir tehditle karfl› karfl›-

ya. Yaflam alanlar› yaln›zca belirli bir

alana indirgenen bu canl› türleri, ala-

na girebilecek yeni bir canl› türüne,

yani egzotik bir türe, hastal›klara ya

da insan kaynakl› de¤iflimlere karfl›

çok duyarl› oluyorlar. Endemik türler,

insan faaliyetlerinden en çok etkile-

nen canl› gruplar›ndan. En çok bulun-

duklar› alanlar›n bafl›nda da adalar ge-

liyor. Büyük bir ada olan Avustralya,

bar›nd›rd›¤› endemik türler aç›s›ndan

buna güzel bir örnek oluflturuyor.

Kangurular›n tek do¤al yaflam alan›

olan bu büyük adan›n oluflum hikaye-

si çok eskilere dayan›yor. 

Dünyan›n evrimi süresince canl›

türlerinin da¤›l›mlar›n› en çok etkile-

yen faktör, k›ta hareketleridir. 220

milyon y›l öncesinde tek bir parça ha-

linde duran ve süperk›ta Pangea’y›

oluflturan kara parçalar›n›n zaman

içinde birbirlerine uzaklaflmaya baflla-

mas› ve ayr›lmas›yla, canl› türlerinin

da¤›l›mlar› da s›n›rlanmaya bafllad›.

Ayr›ca levha tektoni¤i sayesinde da¤

s›ralar›n›n oluflmas› gibi co¤rafi engel-

lerle, canl› türleri k›talar›n içinde de

belirli bölgelere hapsolmaya bafllad›-

lar. Bu süreci en iyi yans›tan örnek,

Avustralya’n›n di¤er k›talarla karfl›lafl-

t›r›ld›¤›nda çok farkl› ve kendine özgü

olan canl› türleri. Adada bulunan ke-

seli ve yumurtlayan memeli türleri

dünyan›n baflka hiçbir yerinde yok. 
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S›¤la a¤ac› (Liquidambar orientalis) yaln›zca Mu¤la çevresinde bulunuyor.

Türkiye’ye özgü bu kardelen türünün (Galanthus ikariae) yaflam alan› Mu¤la yak›nlar›d›r.  



Endemizm Cenneti

Avustralya

Memeliler temel olarak 3 alts›n›ftan

olufluyor; kangurular›n üyesi oldu¤u

keseliler, biz insanlar›n da dahil oldu-

¤u plasental›lar ve bugün yaln›zca

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki iki

türle temsil edilen, yumurtlayan me-

meliler. Kangurular›n içinde bulundu-

¤u alts›n›f olan keseliler, plasental›lar-

la birbirlerine yak›n zamanlarda, yak-

lafl›k 100 milyon y›l önce kuzey yar›m-

kürede evrimlefltiler. Yumurtlayan me-

melilerinse fosil kan›tlar do¤rultusun-

da, her iki alts›n›ftan ba¤›ms›z bir bi-

çimde Avustralya’da evrimleflmifl ola-

bilece¤i düflünülüyor. Bugünkü

Kuzey Amerika, Avrasya ve

Grönland’› bar›nd›ran  Lavrasya

k›tas›nda evrimleflen keseliler

alts›n›f›n›n üyeleri, h›zl› bir fle-

kilde kuzey yar›m küreye da¤›l-

maya ve bofl olan alanlara uyum

sa¤lamaya bafllad›lar. O zaman-

ki kara köprüleriyle yay›l›mlar›-

n› güney yar›mküreye genifllete-

bildiler. Güney yar›mküreyi

oluflturan Gondvana k›tas› bu-

günkü Antarktika’y›, Avustral-

ya’y› ve Güney Amerika’y› içeri-

yordu. Antarktika da canl›lar›n

da¤›l›mlar› aç›s›ndan çok önem-

li bir konumdayd›. Kara köprü-

leriyle hem Güney Amerika’ya

hem de Avustralya’ya ba¤l› olan

Antarktika, birçok canl› türü-

nün yay›l›mlar›n› geniflletmesini

sa¤lad›. Kretase döneminin

(146-65 milyon y›l önce) sonlar›-

na do¤ru Kuzey Amerika’dan

Güney Amerika’ya geçti¤i düflünülen

keseliler Güney Amerika’dan Antarkti-

ka’ya, oradan da Avustralya’ya geçti-

ler. Keseliler, henüz keflfedilmemifl

yerler olan bu k›talarda h›zl› bir flekil-

de yay›lmaya bafllad›lar. Benzer bir ya-

y›l›m izledi¤i düflünülen plasental› me-

melilerse ayn› f›rsatlara sahip de¤ildi.

Ancak Güney Amerika’ya kadar ulafla-

bilen plasental› memeli türleri, An-

tarktika ve Avustralya’n›n Güney

Amerika’dan kopmas› yüzünden bura-

larda yay›l›m göstermediler. Asl›nda

bu sayede de keseli memeliler varl›kla-

r›n› sürdürebildiler. Çünkü keseli me-

melilerle plasental›lar›n ortak bir alan-

da yaflayabildiklerinin kan›t›, tek bir

örnek d›fl›nda yok. Güney Amerika’da

yaflayan opossum ad›ndaki bir keseli

memeli d›fl›nda bu mücadeleden hep

plasental›lar galip gelmifl bugüne ka-

dar. Bunun nedenininse plasental› tür-

lerin, keseli türlerle rekabetlerinde da-

ha bask›n olmalar› ve zor çevre koflul-

lar›nda keselilere oranla daha baflar›l›

bir flekilde yaflamlar›n› sürdürmeleri

oldu¤u düflünülüyor. Avustralya ve

Antarktika’ da yaflamlar›n› sürdüren

keseliler, Antarktika’n›n bugünkü ko-

numunu almas›yla düflen s›cakl›klar

yüzünden burada yok oluyorlar. Kese-

liler, Oligosen evresinde (38-23 milyon

y›l önce) ekvatora yaklafl›p di¤er k›ta-

lardan tümüyle yal›t›lan Avustralya’da

yafl›yorlar. Bu ilk keselilerin evrimiyle

de bugünkü keseli türleri olufluyor.

Ve k›ta hareketlerinin yeni bir kara

köprüsü oluflturmamas› yüzünden de

bugünkü keseli türlerinden kanguru-

lar yaklafl›k 50 milyon y›ld›r yaln›zca

Avustralya’da evrim geçirmeye devam

ediyorlar. Di¤er keseli türleriyle her-

hangi bir flekilde gen al›flverifli yapa-

mad›klar› için de bu türlerin genetik

yap›lar› tümüyle kendilerine ve bulun-

duklar› ortama özgü eflsiz birer hazi-

ne niteli¤inde. Plasental› memelilerin

yoklu¤unda rekabetten uzak bir flekil-

de evrimleflen keseli memeliler, di¤er

k›talarda plasental› memelilerin dol-

durduklar› boflluklar› doldurmaya ve

onlar›n görevlerini benzer bir flekilde

üstlenmeye bafllad›lar. Örne¤in kan-

gurular di¤er k›talardaki inekler gibi

tamamen otçul bir yaflam tar-

z›n› sürdürürken, koalalar zü-

rafalar  gibi a¤aç yapraklar›

üzerinden beslenerek, bugün

yokoldu¤u düflünülen Tas-

manya canavarlar› da kurtlar

gibi di¤er canl›lar› avlayarak

yaflamlar›n› sürdürüyorlar.

Avustralya’da yaflayan keseli-

ler için böylesi bir yal›t›m as-

l›nda birçok tehlikeyi de bera-

berinde getiriyor. Dünyan›n

baflka hiçbir yerinde yaflama-

yan bu endemik canl›lar, bu

kara parças›nda gerçekleflebi-

lecek tek bir felaket sonras›n-

da tümüyle yok olabilirler. As-

l›nda böylesi bir felaketin te-

melleri çoktan at›ld›. Avustral-

ya’ya gelen insanlar›n birlikte

getirdikleri evcil hayvanlar,

kontrolsüz bir flekilde ço¤al-

maya ve adaya yay›lmaya bafl-

lad›lar. Evcil kedilerden ço¤a-
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Güz çi¤demi (Colchicum autumnale) yaln›zca Kuzeydo¤u Anadolu’da bulunuyor. 

Galapagos iguanas› (Amblyrhynchus cristatus mertensi) adaya
endemik canl› türlerinden yaln›zca birisi. 



lan ve adada yar› vahfli bir yaflam sü-

ren kediler buna en iyi örnek. Evrim-

sel süreçte bu canl›larla rekabet etmek

ya da bu canl›lara av olmamak için ko-

runma yollar› gelifltirmek gibi bir biri-

kimleri olmayan adan›n yerli türleriy-

se, kolay birer lokma olmaktan kurtu-

lam›yorlar. Ayr›ca, yeni canl›larla bir-

likte tafl›nan birçok parazit ya da has-

tal›k da cabas›. Sonuçta da, milyonlar-

ca y›l›n ürünü olan bu hassas dengeler

büyük ölçüde tehlikeye giriyor. 

Benzer bir flekilde endemizmin çok

yüksek oldu¤u yerlerden birisi de Dar-

win’in ünlü ispinozlar›n›n yaflad›¤› Ga-

lapagos adalar›. Adalar, yaklafl›k 1 mil-

yon y›l önce yanarda¤ faaliyetleri so-

nucunda oluflmufl. Bu adalardaki can-

l›lar, yak›n karalardan istemli ya da is-

temsiz olarak göç ederek adaya ulafl-

m›fl atalar›ndan evrimleflmifl. ‹stemli

yollar› yüzme, uçma; istemsiz yollar›

da rüzgarla sürüklenme, bitkilerin to-

humlar›n›n havayla, okyanus dalgala-

r›yla ya da di¤er canl›larla tafl›nmas›

oluflturuyor. Avustralya örne¤inde ol-

du¤u gibi, gerek anakaradaki türlerle

gen al›flveriflinin gerçekleflmemesi, ge-

rekse yeni yaflam ortam›n›n anakara-

dan çok farkl› olan habitat ve canl› çe-

flitlili¤i, türleflmeye ve adaya endemik

canl› türlerinin oluflmas›na olanak

sa¤lam›fl. Adada yaflayan bitkilerin

%42’si, karakufllar›n›n %75’i, sürün-

genlerin %91’i ve memelilerin tümü

Galapagos’a endemik. 

Galapagos örne¤inde, sonradan

oluflan bir yaflam alan›n›n, yak›n böl-

gelerden göç yoluyla istilas› sonucun-

da oluflan endemizm örneklerini gör-

dük. Gelelim birçok canl› türü aç›s›n-

dan tüm dünyaca önemli bir gen kay-

na¤› ve çeflitlilik noktas› olan Türki-

ye’ye. Türkiye’deki canl› türlerinin çe-

flitlili¤i düflünüldü¤ünde asl›nda ne-

den bizde de kanguru yok sorusuna

birçok alternatif üretilebilir. 

Neden Onlar›n da 

Toros Kurba¤as› Yok?

Di¤er örneklerden anlafl›labilece¤i

gibi endemizmin oluflma süreçlerini

anlayabilmek için yaln›zca çevre ko-

flullar›n› göz önüne almak yeterli de-

¤il. E¤er canl›lar çevre koflullar›na ku-

sursuz biçimde  uyum sa¤layacak fle-

kilde evrimlefliyor olsalard›, benzer

çevre koflullar›nda benzer türlerin

bulunmas›n› beklerdik. Ancak

canl›lar›n kompozisyonlar›n-

da tek etken çevre koflulla-

r› de¤il. Alan›n geçmifli

ve yak›n çevredeki canl›

türleri de çevre koflul-

lar› kadar etkili. Bu

yüzden de Türkiye’de

yaflayan endemik can-

l› türlerinin oluflum bi-

çimi, tüm bu unsurlar›n

ortak iflleyiflinden kay-

naklan›yor. 

Türkiye’nin gerek co¤rafi

konumu, gerek iklim yap›s›,

biyoçeflitlilik ve endemizm

düzeylerininin yüksek olmas›n› sa¤l›-

yor. K›sa mesafelerde iklim kuflaklar›-

n›n de¤iflimiyle, farkl› yaflam alanlar›

ve buna ba¤l› olarak da o alanlara

uyum sa¤lam›fl çok çeflitli canl› türleri

olufluyor. Tüm dünya için türleflme

aç›s›ndan önemli bir dönem olan son

buzul ça¤›, canl›lar›n da¤›l›mlar›n› bü-

yük ölçüde etkiledi ve bu süreç, Ana-

dolu’yu birçok canl› türü için yaflam

alan› haline getirdi. Buzullar›n ilerle-

mesi ve geri çekilmesiyle daralan ya-

flam alanlar›, canl›lar› kuzey yar›mkü-

reden güney yar›mküreye göçe zorla-

d›¤›nda, önemli durak noktalar›ndan

biri de Anadolu’ydu. Topografyas› ge-

re¤i birçok co¤rafi engeli içinde bar›n-

d›ran bu topraklar, canl›lar›n belirli

alanlara yal›t›lmas›n› sa¤lad›. Türki-

ye’nin önemli bir biyoçeflitlilik ve en-

demizm merkezi olmas›n› sa¤layan bu

co¤rafi engeller aras›nda, Do¤u ve Ba-

t› Toroslar, Karadeniz s›rada¤lar›, Bin-

bo¤a da¤lar› geliyor. Anadolu’yu fark-

l› bölgelere ay›ran bu da¤lar›n d›fl›nda,

‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar› da,

kara ve tatl›su hayvanlar› için önemli

engeller. Buzul sonras› dönemlerde

tekrar kuzey yar›mküreye yay›l›m gös-

teren türler olabildi¤i gibi, birçok tür

de yeni yaflam alanlar›nda evrimleflme-

ye ve türleflmeye devam ettiler. Ende-

mizm de bu süreçler sonucunda yük-

sek düzeylere ulaflt›. Yaln›zca Türki-

ye’de, yaklafl›k 10.000 çiçekli bitki tü-

rü bulunurken, tüm Avrupa’da bu sa-

y› 12.000’le s›n›rl›. Ayr›ca, endemik

bitki türü say›s› Türkiye’de yaklafl›k

3.000’ken Avrupa’da yaln›zca 2.500.

Bu da tüm bir k›taya oranla çok kü-

çük bir yüzölçümü olan ülkemizin bi-

yolojik çeflitlilik ve endemizm aç›s›n-

dan zenginli¤inin bir gös-

tergesi.

A n -

cak di-

¤er ende-

mizm alan-

lar›nda ol-

du¤u gibi, gerek

gen yap›lar›, gerekse

evrimsel geçmiflleri

aç›s›ndan eflsiz birer

hazine olan bu türler, insan nüfusu-

nun h›zl› art›fl›yla birlikte gelen yanl›fl

uygulamalardan olumsuz etkileniyor-

lar. Anadolu’ya özgü bir tür olan ve

yaln›zca Toroslar’da Karagöl ve Çini-

göl’de yaflam savafl›n› sürdüren Toros

kurba¤alar› (Rana holtzi), bu alanlar-

da meydana gelebilecek bir bozulma

sonras›nda evrim sahnesinden tümüy-

le kalkabilirler. Ve daha de¤erlerini

anlayamad›¤›m›z, hatta varl›klar›n› bi-

le bilmedi¤imiz birçok canl› türü de...

Bu yüzden de sorulmas› gereken so-

ru, bu türleri nas›l koruyabilece¤imiz

olmal›. Anadolu’yu eflsiz k›lan bu can-

l›lar›...

Ö z g e  B a l k › z

Kaynaklar
- Demirsoy, A., “Genel ve Türkiye Zooco¤rafyas›”, Ankara 1996
- Luo,Z., Cifelli, R., Jaworowska, Z.,“Dual origin of tribosphenic

mammals”, Nature, 4 Ocak 2001
-Stokstad, E., “Tooth Theory Revises History of Mammals”, Science,

5 Ocak 2001
- http://biology.clc.uc.edu/Courses/bio303/contdrift.htm
- http://www.acn.net.au/articles/1998/07/fossils.htm
- http://www.talkorigins.org/faqs/marsupials.html
- http://www.ms-starship.com/sciencenew/Galapagos_11.htm
- http://biomed-brown.edu/Courses/BIO48/23.Cases.html

85Ocak 2002 B‹L‹M veTEKN‹K

Anadolu s›vac›kuflu (Sitta krüperi) Türkiye’ye özgü bir kufl türü. 

Toros kurba¤as› (Rana holtzi)
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