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DarwIn Hazinesi

‹nternet’in bilgi paylaﬂ›m›n›n gerçekleﬂtirilece¤i bir ortam olmas›, istenilen bilgiye ulaﬂ›m›
sa¤lamas› üzerine olan hayaller yavaﬂ yavaﬂ gerçekleﬂiyor. Wikipedia gibi ansiklopedik bilgilerin
ortaklaﬂa geliﬂtirildi¤i, paylaﬂ›ld›¤› örneklerin yan›nda, bilimadamlar› ya da yazarlar›n tüm
eserlerini bir arada bulabilece¤iniz sitelere de rastlamak mümkün. ‹ﬂte bunlardan biri The
Complete Work of Charles Darwin Online, Darwin’in tüm eserlerini, elyazmalar›n›, foto¤raflar›n›
hatta Darwin üzerine yaz›lm›ﬂ eserleri, çizilmiﬂ karikatürleri çevrimiçi olarak dileyen herkesin
kullan›m›na sunuyor. Çok büyük emek verilerek haz›rlanm›ﬂ olan bu site, kütüphaneleri
‹nternet’e taﬂ›mak ve bilginin çok daha geniﬂ kitlelere sunulmas› aç›s›ndan da iyi bir örnek.
Charles Darwin Cambridge’e 1827 y›l›nda henüz 18 yaﬂ›ndayken geldi. Daha
önce Edinburgh Üniversitesi’nde t›p ö¤rencisiydi. Babas› onun bir rahip olmas›n› istedi¤i için teoloji ve matematik ö¤renimine baﬂlad›. 1831 y›l›nda mezun oldu.
Üniversite’de Cambridge hayat›n›n sundu¤u tüm olanaklardan faydaland›, canl›
ve fosillerden oluﬂan do¤a tarihi örnekleri özellikle de böcekler toplad›. Ayn› kafadan olan arkadaﬂlar›yla
Glutton Kulübü’nü kurdu. Bu kulüp gastronomi üzerineydi ve insano¤lunun yemedi¤i canl›lar› tatmak için kurulmuﬂtu. Darwin’in ö¤rencilik y›llar›nda canl›larla
olan bu garip iliﬂkisi gelecek y›llarda bir hayli
de¤iﬂecekti. Arkadaﬂlar›
yan›nda hocalar›yla da
iyi iliﬂkileri oldu. O zamanlar Cambridge Üniversitesi Botanik BahçeB‹L‹M ve TEKN‹K 32 Haziran 2008

si’nin de baﬂkan› olan botanik profesörü
John Stevens Henslow, bu dahi ö¤rencisine HMS Beagle’la Güney Amerika’ya
yap›lacak araﬂt›rma gezisine kat›lmas›n›
tavsiye etti. Babas›n›n karﬂ› ç›k›ﬂ›na ra¤men Darwin 24 yaﬂ›ndayken yeni ülkelere çoktan yelken açm›ﬂt›.
Henslow ve Darwin yolculuk boyunca yaz›ﬂt›. Ö¤renci, tür örnekleri toplay›p ‹ngiltere’ye gönderiyor, hoca ise toplanan türleri halkla
paylaﬂ›yordu. Bu örneklerin birço¤u hâlâ
Cambridge Üniversitesi Müzesi’nde bulunuyor. Geziden döndükten sonra art›k
sayg› de¤er bir bilim
adam› olarak kabul
ediliyordu. Darwin
1836’da Cambridge’e
dönerek toplad›¤› örnekler üzerine çal›ﬂt›. Canl›lar›n ve türlerin do¤al seçilim yo-

luyla evrimsel olarak ortaya ç›kt›¤› kuram›n› burada geliﬂtirdi. Onun ortaya koymuﬂ oldu¤u bu düﬂünce günümüz biyolojisinin temelini oluﬂturur. Darwin daha sonraki y›llarda Londra’ya döndü,
Cambridge hakk›ndaysa ﬂöyle diyecekti:
“Cambridge’in tek kötü yan›, çok hoﬂ olmas›d›r.”
‹ﬂte eski akademik evi olan Cambridge, teknolojinin de sundu¤u olanaklardan yararlanarak bu büyük bilimadam›n›
bir ‹nternet sayfas›yla selaml›yor. Darwin’in 200. do¤um günü ve Türlerin Kökeni’nin yay›nlanmas›n›n 150. y›l›na bir
y›l kala, Darwin’in neredeyse tüm eserleri bu ‹nternet sayfas›nda bulunabilir. Asl›nda 2002 y›l›nda baﬂlanan bu proje ‹nternet’te Charles Darwin’in Eserleri ad›yla yay›na baﬂlam›ﬂ. 2006 y›l›n›n ekim
ay›nda ﬂimdiki halini alm›ﬂt›. 17 Nisan
2008 tarihinde de Darwin’in kiﬂisel notlar› siteye kondu.
The Complete Work of Charles Darwin Online (Darwin Online) adl› ‹nternet
sitesi dilimize Charles Darwin’in Bütün
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Eserleri Çevrimiçi olarak çevirilebilir.
Darwin’in tüm eserlerini bir bütün olarak
yay›nlamak amac›yla kurulan site, bu konudaki çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Bu
amaca ulaﬂmak için Darwin külliyat›na
sahip olan Üniversite Kütüphanesi temel
kaynak olmuﬂ. Kütüphane d›ﬂ›nda pekçok kurum ve kiﬂi, Darwin’in eseleri, el
yazmalar›, mektuplar› ya da ona iliﬂkin
eseleri projeyle paylaﬂarak katk› sa¤lam›ﬂ. Bunlar aras›nda daha önce hiç yay›nlanmam›ﬂ ya da ender bulunan örnekler
de bulunuyor. Örne¤in kitaplardan baz›lar›n›n de¤eri 200.000 dolar› buluyor.
Darwin’in yay›nlanm›ﬂ tüm eserleri
bu sayfada orijinal olarak taranm›ﬂ ya da
elektronik metin olarak bulunuyor. Bunlardan birço¤u çevrimiçi olarak daha önce ço¤alt›lmam›ﬂ ve ilk kez yay›nlan›yor.
Bu sitede 40.000 sayfan›n üzerinde arama yap›labilece¤iniz metin ve 130000’in
üzerinde görüntü var. Sayfalar›n tümü,
oldu¤u gibi, hiçbir k›sm› d›ﬂar›da b›rak›lmadan siteye konmuﬂ. Taramalar, kitaplar›n kapa¤›, s›rt›ndan tutun, boﬂ olan
sayfalar dahil yay›mc›n›n reklamlar›na
kadar kitab›n her ö¤esini içeriyor. Bu veritaban› için kullan›lan kitaplar›n birço¤u
Darwin taraf›ndan imzalanm›ﬂ ya da ailesine ait kitaplardan seçilmiﬂ. Eserlerinin
yan›nda Darwin ve ailesinin foto¤raflar›,
gazete haberleri, çeﬂitli gazete ve dergilerde ç›km›ﬂ olan Darwin karikatürleri,
hatta pilav yapmak üzerine ald›¤› bir yemek tarifi bile arﬂivlenmiﬂ durumda. ‹lk
olarak 1840’da bas›lan Türlerin Kökeni
eserinin son halini alana kadarki tüm
bask›lar› da görülebiliyor.
Darwin’in tüm eserleri, indirme ve
bask›y› kolaylaﬂt›rmak için PDF format›na sokulmuﬂ. Geliﬂtirilen arayüzle, eserleri elektronik metin ve görüntü olarak

Sayfada Darwin'in el yazmas›n›n görüntüleri yan›nda metinleri de elektronik olarak birlikte görmek mümkün.

yan yana görebilme olana¤› sunuluyor.
Darwin’in eserlerini inceleyen ve daha iyi
anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamak için yaz›lan kitap
ve makaleler, hatta eserleri üzerine yay›nlanan en güncel yaz›lar da bu arﬂivin
içeri¤inde bulunuyor. Okuyucular›n Darwin’i daha iyi anlamas›n› sa¤lamak için,
eserlere giriﬂ niteli¤inde notlar haz›rlanm›ﬂ. Birçok eser de ﬂerhleriyle birlikte
bulunabiliyor. Darwin’in yazd›¤› tüm
eserleri bulunduran ve R. B. Freeman’›n
bir araya getirdi¤i biblografya yan›nda,
Darwin’in at›fta bulundu¤u eserlerin biblografyas›n› da bu site de bulabilirsiniz.
Darwin’in eserlerinin çevirilerine de
bu siteden ulaﬂabilmeniz için çal›ﬂmalar
sürdürülüyor. ‹lk olarak Danimarkaca,
Almanca, Norveçce ve Rusça çeviriler bulunacak. Site yöneticileri baﬂka dilleri de
siteye katmak için çal›ﬂ›yor. Sitede görsel
engelliler de düﬂünülmüﬂ ve eserler mp3
ya da sesli kitap okuyucu format›nda sunulmuﬂ.
Site, çal›ﬂmalar›n› sürdürerek Darwin’e iliﬂkin yeni eserler, elyazmalar› ya
da notlar ç›kt›kça arﬂive dahil etmeyi ve
kamuyla paylaﬂmay› hedefliyor. Bu gibi
eserleri sitenin “Yeni” k›sm›nda bulabilirsiniz. Sitede isim, tarih, baﬂl›k gibi birçok

ﬂeyi belirterek arama yapma olana¤› da
sunulmuﬂ.
Galapagos adalar›nda tuttu¤u saha
not defteri ya da Beagle hayvan notlar›
gibi daha önce hiç yay›nlanmam›ﬂ elyazmalar›n›n sitede paylaﬂ›m›, siteye olan ilgiyi son günlerde daha da art›rd›. 1831
y›l›nda ç›kt›¤› beﬂ sene boyunca Güney
Amerika’dan Avustralya’ya yapt›¤› yolculuk ve bu yolculuktan toplad›¤› binlerce
fosil ve yaﬂayan canl› örnekleri üzerine
HMS Beagle’da ald›¤› notlar, onun bilimsel yaz›lar›n›n en önemlilerini oluﬂturur.
Bu notlar onun sonraki çal›ﬂmalar›nda
kulland›¤› ve düﬂüncelerine temel olan
en önemli kaynak olmuﬂtu. Darwin’in ilk
düﬂüncelerinin nas›l filizlendi¤i ve evrim
teorisinin düﬂünsel geliﬂiminin tarihsel
sürecini bir harita gibi izlemek için bu
notlara bir göz at›n.
Elyazmalar›n›n yan›nda Darwin’in
özel yaz›lar› da Nick Gill’in yapt›¤› Cambridge Üniversite Kütüphanesi kataloguna dayanarak derlenmiﬂ ve katalogland›r›lm›ﬂ. Böylece binlerce sayfal›k elyazmas› halk›n kullan›m›na sunulmuﬂ.
Sitede Darwin’in yay›nlanmam›ﬂ mektuplar› bulunmuyor, çünkü bunlar› baﬂka
bir ‹nternet sitesi olan Darwin Correspondence Project (Darwin’in Mektuplar›
Projesi) adl› sayfa yay›nl›yor.
Bu kültür miras›n› bizimle paylaﬂan
ekibi kutluyor ve gelecekte bu siteye benzer birçok örne¤in ç›kmas›n› bekliyoruz.
Sitenin adresi: http://darwin-online.org.uk/
Özgür Tek
Bu yaz›daki görüntüleri kullanmam›za
izin veren The Complete Work of Charles
Darwin Online Müdürü
Dr. John van Wyhe’ye teﬂekkür ederiz.

Arﬂivde Darwin'in pek çok kez maymun olarak resmedildi¤i karikatürler
de bulunuyor.

Darwin'in not defterlerinin birinde evrim teorisinin temellerini
att›¤› bir çizim bulunuyor.

Beagle Serüveninden canl› örneklerinin gösterildi¤i bir plaka.
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