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Charles Darwin
Ünlü İngiliz doğa bilimcisi Charles Darwin (1809-1882), evrim kuramını kaleme aldığı ünlü kitabı "Türlerin
Kökeni" ile tanınır. Aslında Darwin, evrim fikrini ilk düşünen kişi değildi, fakat bu fikirleri araştırılmaya
değer kılarak, elde ettiği güçlü kanıtlarla evrim kuramını ortaya koyması onun gerçek başarısı oldu.
19. yüzyılın başlarında, evrim kavramı pek fazla bilinmiyordu. 1790’larda, Fransız devrimiyle
birlikte kilise ve kralın otoritesinin sarsılmasıyla, Lamarck’ın evrim kuramı da gündeme
gelmişti. Benzer bir devrimin İngiltere’de de olabileceği korkusu, evrim kuramına karşı
bir tepki oluşmasını sağladı. Hatta, Lamarck’ın görüşlerini açıktan destekleyen
Londra Üniversitesi’nden zoolog Robert Grant bu yüzden üniversitedeki işini
kaybetti ve yoksulluk içinde öldü. 1844 yılında, canlıların evrimi üzerine,
"Yaratılışın İzleri" adlı yazarı belirsiz bir kitapçık yayımlandığında da
çok büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Bütün bu gelişmeler, Darwin’i
olabildiğince sessiz kalmaya itmişti. Kuram kafasında
şekillendiğinde, bir arkadaşına "Bu, insanın kendisinin
suçlu olduğunu itiraf etmesi gibi bir şey" diye
yazmıştı. 1858’de doğa bilimci Alfred Wallace’ın
da doğal seçilim ilkesini destekleyici fikirlerle
ortaya çıkmasıyla, Darwin artık ünlü
kitabını yayımlamak zorunda kaldı.

Charles
Darwin

HMS Beagle
Darwin, 1832’den 1836’ya kadar, tüm

Dünya’yı dolaşan HMS Beagle gemisinde
doğa bilimci olarak bulundu. Güney
Amerika’da, özellikle de Galapagos adalarında,
yaşayan hayvan ve bitkilerin şaşırtıcı
özelliklerini not etti. Daha sonradan tüm bu
özelliklerin canlıların evriminin sonuçları
olduğunu anladı.

Karaya Çıkma
D a rwin seyahate çıkarken, Charles

Lyell’in "Jeoloji’nin İlkeleri" adlı
kitabını yanına almıştı. Kitapta,

y e ryüzünün jeolojik özelliklerinin,
yavaş yavaş etkiyen ve hâlâ devam

etmekte olana kuvvetlerle
açıklanabildiği iddia ediliyord u .

D a rwin, gezisi sırasında karada çok
zaman geçirmiş ve jeolojik

gözlemleri, Dünya’nın çok yaşlı
olduğunu öne süren Lyell’in kuramlarıyla

u y u ş m u ş t u .

Gemide Düşünme
D a rwin, ne HMS Beagle’a ilk
bindiğinde ne de yolculuktan
döndüğünde evrimci görüşlere
sahip değildi; ancak dönüşünden
beş yıl sonra bu fikir kafasında
canlanmaya başladı. Kuramı
konusunda asla dogmatik değildi,
tüm karşıtlarının görüşlerini de
dikkatlice kafasında tart ı y o rd u .
Bu yaklaşımı, daha sonraki
y ı l l a rda, ilk başlarda evrimi
reddetmiş olan dönemin bazı
ünlü doğa bilimcilerinin de ona
destek olmasını sağladı.

Beagle’i karşılayan Tierre
del Fuego’lular

Beagle’da
kullanılan
teleskop

Not Tutma
Darwin, Beagle ile seyahati

sırasında, dikkatli doğa gözlemleri
yapmaya başlamıştı. Gördüğü her şeyi

ayrıntılı olarak not alıyor ve bilimsel
gözlemlerin anlamı üzereine çok kafa
yoruyordu.

Darwin’in
pusulası

Darwin’in
defterlerinden biri
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Büyük Bir Doğa
Bilimci

Beagle serüveninden önce Darwin,
Cambridge Üniversitesi’nde papaz

olmak için okuyordu. Papaz
okulundayken, doğa tarihine karşı

büyük bir ilgi duymuş ve bu da onun
tüm yaşam görüşünü değiştirmişti.

Erasmus Darwin
Charles Darwin’in büyükbabası Erasmus Darwin
(1731-1802), bir doktor, şair ve botanikçiydi. Erasmus

Darwin ayrıca, Joseph Priestley ve Josiah
Wedgwood gibi geleneksel fikirleri sorgulayan

bilim adamı ve sanayicilerin de dostuydu. Hatta
Lamarck’tan önce evrimci görüşleri içeren
kitaplar yazmıştı. Darwin ailesinin daha
sonraki nesilleriyse, saygın görünmeyi daha
fazla önemsiyorlardı ve Erasmus Darwin’in
kitabını tümüyle görmezden gelmişlerdi. 

Çiçekleri
kesmede
kullanılan
makas

Solucanlar
Darwin, "Türlerin Kökeni"ni
yazdıktan sonra, doğa bilmci
olarak çalışmalarını sürdürdü.
Hatta, Darwin’in daha sonraki
kitaplarından biri solucanlar
üzerineydi. Canlıları en ince
ayrıntılarına kadar incelemek,
Darwin için büyük kuramlar
keşfetmek kadar önemliydi. Punch adlı mizah

dergisinde bir karikatür

Erasmus
Darwin

Fildişi
kol

Veri Toplama
D a rwin, evindeki Down House
adını verdiği bir serada çok sayıda
bitki yetiştirdi. Özellikle,
s a rm a ş ı k l a r, böcek yiyen bitkiler ve
orkidelerle ilgileniyordu. Orkide
çiçeklerini dikkatlice kesip
i n c e l e y e rek bu çiçeklerin nasıl
tozlaştığı hakkında şaşırt ı c ı
k e ş i f l e rde bulunmuştu. Birçok doğa
bilimci, bu yüzden, Darw i n ’ e
ilgisini çekebileceğini düşündükleri
bitki tohumları gönderiyord u .
Yanda, bugüne kadar korunmuş bu
tohum paketlerinden bazıları
g ö r ü l ü y o r. Darwin, "Türlerin
Kökeni"ni yazmamış olsaydı bile,
salt bu çalışmaları dahi onun ünlü
bir biyolog olmasını sağlard ı .

Downe House’ta
bulunan toplama
kutuları, böcekler ve
mikroskop camı

Kesme işleminde
kullanılan iğne

Mercek

Kelebek
kanadı

Darwin’e
gönderilen
tohum
paketi

Tohumlar

Darwin’in böcek koleksiyonundan bir parça

Böcek Düşkünü
Darwin, Cambridge’deki öğrencilik yıllarında iyi
bir böcek koleksiyoncusuydu. Üstteki
resimde, onun büyük koleksiyonundan
bir parça görülüyor. Deneyimli bir
doğa bilimci olmak Darwin’e göre zor
bir işti. Bitkiler ve hayvanlar üzerinde
çalışmaya başladığında, ilk olarak
konu hakkındaki tüm bilgileri
dikkatlice gözden geçiriyordu.


