
Charles Darwin'in büyük eseri "Tür-

lerin Kökeni"ni okuyacak ölçüde titiz

ve duyarl› olan günümüz okuyucular›,

Darwin'in kitab›na bafllay›fl biçimini ya-

d›rgayabilirler. Çünkü Darwin bu ilk

bölümlerde do¤ada gördü¤ümüz ola-

¤anüstü çeflitlilikten ya da dünyan›n bi-

yolojik tarihini sergileyen benzersiz fo-

sil kay›tlardan sözetmek yerine, koyun-

lar ve güvercinler gibi s›radan hayvan-

lar üzerinde durur. Darwin, ilk anda

akla gelebilece¤i gibi, evrimin gizemle-

rini çözmeye çal›flarak geçirdi¤i y›llar›n

ve yafll›l›¤›n›n olumsuz etkileri yüzün-

den böyle yapmam›flt›. Kitab›na bu fle-

kilde, "koyun ve güvercin"lerden söze-

derek bafllamas› asl›nda onun güzel an-

lat›m yetene¤inin bir örne¤iydi.

Darwin'in kitab› düflünsel bir dev-

rim içeriyordu. O zamana kadar do¤a-

ya bak›fl aç›s›n›n birincil belirleyicisi te-

oloji olmufltu: Tanr›, evreni, gezegeni-

mizi, üstündeki tüm hayvan ve bitkile-

ri, ve sonunda en yarat›c› an›nda da tü-

rümüzü, Homo sapiens'i yaratm›flt›.

Darwin'in tezine türler yoktan varedi-

len ve de¤iflmeyen varl›klar de¤il, çok

uzun zaman dilimleri boyunca yavafl

yavafl farkl›laflan ve bu süreç içinde

arada bir yeni bir tanesinin olufltu¤u,

özünde de¤iflken olan birimlerdi. Tanr›-

n›n en yüce eseri olan bizlerin de öncül

bir türden türeyen ve zaman içinde ya-

vafl yavafl oluflan milyonlarca türden

yaln›zca bir tanesi oldu¤u düflüncesiy-

se, Darwin'in Victoria dönemi okuyu-

cular› için daha da sars›c›yd›. Çünkü

ona göre insanlar› özel ya da kutsal ya-

pan bir fley yoktu: Bizler yaln›zca uzun

bir maymun soyunun son noktas›yd›k.

Darwin’in bu görüflleri, düflünsel di-

namit etkisi yaratm›flt›. Ve Darwin daha

da ileri giderek, hem evrimin gerçeklefl-

mesine olanak tan›yan bir mekanizma

olan do¤al seçilimi, hem de bu meka-

nizman›n iflledi¤ini gösteren çok mik-

tarda veriyi ortaya koydu. Canl›lar›n

birbirlerinden farkl› olduklar›n›n ve or-

tam›n kald›rabilece¤inden daha fazla

yavru üretme e¤iliminde olduklar›n›n

ay›rd›ndayd›. Dolay›s›yla bir türe ait bi-

reylerin, besin gibi k›s›tl› kaynaklar için

sürekli rekabet halinde olduklar›n› bili-

yordu. Darwin bu koflullar alt›nda gen

çeflitlili¤inin, baz› bireylerin daha iyi re-

kabet edebilmesi ve dolay›s›yla varl›kla-

r›n› sürdürüp üreme olas›l›klar›n›n da-

ha yüksek olmas› anlam›na geldi¤ini

sezmiflti. Böylece, bir sonraki kufla¤a

katk›da bulunanlar baflar›l› olan çeflitle-

meler oldu¤u için, o kuflak, baflar›l› çe-

flitlemelerin özellikleri aç›s›ndan bir ön-

ceki kufla¤a göre zenginleflmifl olacak-

t›. Tohum yiyen kufllar› ele alal›m. Hiç

bir zaman tüm kufllar› besleyecek ka-

dar tohum olmad›¤›ndan, kufllar ara-

s›nda tohumlar için sürekli bir rekabet

vard›r. Etkili bir tohum k›rma arac›

olan gagalar›n baz› bireylerde özellikle
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güçlü oldu¤unu ve böylece onlar› daha

güçsüz gagal›lara göre daha verimli be-

sin derleyicilere dönüfltürdü¤ünü dü-

flünün. Güçlü gagal› kufllar varl›klar›n›

sürdürme ve üreme konusunda di¤er-

lerinden daha baflar›l› olacaklard›r. Ve

güçlü gagal› kufllar›n genellikle kendi-

leri gibi yavrular ürettiklerini varsayar-

sak, bir sonraki kuflakta güçlü gagal›

bireylerin oran› daha yüksek olacak.

Bu basit ama güçlü düflünceye Darwin

"do¤al seçilim" ad›n› vermiflti.

Darwin, yaz›lar›na koyunlardan ve

güvercinlerden sözederek bafllad›; çün-

kü tanr› korkusuyla dolu Victoria dö-

nemi okuyucular›n›n direncini yavaflca

k›rmas› gerekti¤ini biliyordu. Onlar›

çok sarsacakt› ve daha ilk bölümden

korkup kitab› b›rakmalar›n› istemiyor-

du. Dolay›s›yla, "yapay seçilim" ya da

tar›msal üretim gibi ça¤dafllar› için ta-

n›d›k olan konularda yo¤unlaflt›. Çiftçi-

lerin y›llar içinde ineklerde süt verimi-

ni nas›l art›rd›klar›n› herkes bilir; yal-

n›zca verimi yüksek olanlar› üreterek,

bir kuflaktan di¤erine süt verimini art›-

rabilmifllerdi. Burada, baz› özellikler

(yüksek süt verimi) ye¤lenmifl ve (çiftçi

taraf›ndan) bir sonraki kufla¤a aktar›l-

m›flt›; böylece do¤al seçilime eflde¤er

bir seçilim süreci gerçekleflmiflti. Dar-

win'in koyun ve güvercinler için anlat-

t›¤› süreçler de bunlardan farks›zd›.

Güvercinler Darwin'in zaman›ndaki

gözde u¤rafllardan biri oldu¤u için çok

kifli onlar› besliyor ve de¤iflik formlar-

da güvercinler oluflturacak flekilde üre-

tiyordu. Bu nedenle, bir güvercinin

kuyruk tüylerini nas›l uzatmak gerekti-

¤ini herkes biliyordu; kuyru¤u en uzun

olan difli ve erkek güvercinleri çiftlefltir-

meleri yeterliydi. ‹flte Darwin'in anla-

t›m dehas› burada yat›yordu: Herkes

neden sözetti¤ini biliyordu. Hatta belki

de anlatt›klar› fazlas›yla aç›kt›. Ama

Darwin biliyordu ki, güvercinlerin ve

koyunlar›n üretiminde geçerli olan se-

çilim süreçleri konusunda ciddi olarak

düflünüldü¤ü zaman, do¤al seçilim (ve

onun gücü) büyük ölçüde anlafl›lm›fl

olacakt›; çünkü do¤al ve yapay seçilim

gerçekte eflde¤erdi. 

Bugün yapay seçilimin gücünü gö-

rebildi¤imiz, çevremizdeki en etkili ör-

nek belki de köpekler. Köpekler, özün-

de evcillefltirilmifl kurtlard›r. Bu yabani

atan›n evcil köpe¤e dönüfltürülme sü-

reci büyük bir olas›l›kla 10 000 y›l ön-

ce gerçekleflti. Evrimsel standartlara

göre çok k›sa olan bu süre boyunca,

Pekin köpe¤inden Great Dane'e, por-

suk za¤ar›ndan Labrador'a ve yar›fl ta-

z›s›ndan St Bernard'a kadar flafl›rt›c›

derecede farkl› morfolojiler oluflturul-

du. Ola¤anüstü derecede farkl› olan

tüm bu hayvanlar asl›nda yapay seçili-

min basit ürünlerinden baflka birfley

de¤iller. Bir zaman, bir yerde insanlar

Pekin köpe¤ine benzeyen birfley istedi-

ler ve kuflaklar boyunca o tipi üretmek

üzere seçilim yapmaya girifltiler. Ve

baflka bir zaman, baflka bir yerde insan-

lar Great Dane tipinde köpekler istedik-

lerine karar vererek kuflaklar boyunca

Great Dane özellikleri için seçilim yap-

maya bafllad›lar. Herhangi bir köpek

gösterisini görmeye gitmek, yapay seçi-

limin gücünü anlamak için eflsiz bir

bafllang›ç olur. Evcil köpeklerin flafl›rt›-

c› çeflitlili¤i yaln›zca köpek temas›n›n

önemsiz çeflitlemeleriyle s›n›rl› kalmaz.

Bir köpek gösterisinde önünüzde geçit

yapacak morfolojilerin spektru-

mu ola¤anüstüdür. 

Darwin'in bu anlat›m yo-

lu ak›ll›cayd› ama neredey-

se amac›na ulaflmas›n›

engelleyecekti. Darwin'in taslaklar›n›

gözden geçirmek üzere yay›nc› taraf›n-

dan görevlendirilen bir elefltirmen, do-

¤al seçilim ve evrimle ilgili bölümler-

den etkilenmedi. Elefltirisinde, "Darwin

keflke yaln›zca güvercinlerle ilgilensey-

di, çünkü herkes güvercinlere merakl›-

d›r" yazd›. Bilimsel yaz›n›n en büyük

klasiklerinden birinin do¤mas› da, Dar-

win’in neyse ki bu ö¤üde uymamas› sa-

yesinde gerçekleflti. Bu kitap, o zaman

için bir devrimdi ve biraz ileride göre-

ce¤imiz gibi, ola¤anüstü sa¤laml›¤›n›

korumakta. Darwin, 150 y›l önce, yani

Watson ve Crick'in DNA'n›n çift sarmal

yap›s›n› bularak modern biyoloji ça¤›n›

bafllatmas›ndan 100 y›l önce yazm›fl ol-

sa da, düflünceleri hâlâ etkileyici dere-

cede sa¤lam. Ayr›ca biyolojideki son

geliflmeler karfl›s›nda y›pranmay›p ter-

sine daha da güçleniyor. 

Darwin'in Verileri

Darwin'in kuram›n› bu derece güçlü

k›lan tam olarak nedir? Darwin, "türle-

rin transmütasyonu" ad›n› verdi¤i ev-

rim konusunda düflünmeye, ‹ngiliz

donanmas›n›n inceleme gemisi Beag-

le'la yapt›¤› gezilerden dönüflünden k›-

sa bir süre sonra bafllad›. Bu yolcu-

lukta karfl›laflt›¤› biyolojik çeflitlili¤in

fazlal›¤›, daha önce benimsedi¤i ‹n-

cil'deki Yarad›l›fl Öyküsü’ne olan inan-

c›n› sarsm›flt›. Yarad›l›fl'ta türlerin

transmütasyonu (bir türden di¤erine

dönüflüm) bir yana, hiç de¤iflime u¤ra-

mayan türler sözkonusuydu. Yine de

"Türlerin Kökeni"ni 1859'a kadar ya-

y›mlatmad›. Kitab› bu tarihte yay›mlat-

mas›n›n nedeni de, kendisinden çok da-

ha genç ve tan›nmam›fl bir do¤abilimci

olan Alfred Russel Wallace'›n önce dav-

ranmas› tehlikesiydi. Wallace bir y›l ön-

ce bir mektup yazarak, özünde Dar-

win'inkiyle ayn› olan kendi do¤al seçi-

lim kuram›ndan sözetmiflti.

Darwin'in düflüncelerini yay›mla-

mak konusunda bu kadar yavafl dav-

ranmas›n›n birçok nedeni vard› ama

bunlardan en a¤›rl›kl› olan›, kar›s›n›n

dinsel inançlar›yd›. Evrimle ilgili dü-

flüncelerini yay›mlamas› durumunda,

ister istemez din karfl›tlar›yla ayn› taraf-

ta bulunaca¤›n› ve bunun kar›s›n› çok

üzece¤ini biliyordu. Ayr›ca Darwin an-

laflmazl›klardan hofllanm›yordu. Lond-

ra'n›n güneyinde sürdürdü¤ü taflral›

bey yaflam› ona zevk veriyordu ve dü-

flüncelerinin kaç›n›lmaz olarak yol aça-

ca¤› f›rt›nadan korkuyordu. 

Ancak Darwin bu 20 y›ll›k bekleme

süresi boyunca bofl durmad›. Kuram›n›

eksiksiz bir flekilde sunmas› durumun-

da, kendisini elefltirecek olanlara verile-

cek en iyi yan›tlar›n haz›r olmas› gerek-
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ti¤ine inan›yordu. Bütün bu y›llar›n›,

düflüncelerini destekleyecek delilleri

dikkatle derledi¤i sürekli bir çal›flma

içinde geçirdi. "Türlerin Kökeni"nin

gücü, etkisi ve ölümsüzlü¤ü bundan

kaynaklan›yordu. Darwin'in kitab›, as›l

tezi desteklemek üzere dikkatlice ar-

darda s›ralanm›fl ola¤anüstü bir ger-

çekler dizisiydi.

Darwin'in düflünceleri bugün de f›r-

t›nal› bir biçimde karfl›lanmay› sürdü-

rüyor. ABD'nin baz› eyaletlerinde, evri-

min okullarda okutulmas›n› engelle-

mek ya da s›n›rlamak amac›yla zaman

zaman yasalar ç›kar›l›yor. Son örnek,

1999 yaz›nda Kansas'ta ç›kar›lan ya-

sayd›. H›ristiyan karfl›l›klar› gibi, ‹slam

dünyas›n›n köktendincileri de Türkiye

ve baflka yerlerde Darwin'in düflüncele-

rine karfl› ideolojik bir savafl yürütüyor-

lar. Oysa olgu özünde ampirik bir ko-

nu: "Bilimsel veriler Darwin'i destekli-

yor mu?" Bunun yan›t› tart›flmas›z

"Evet". Darwin'in dinci karfl›tlar›n›n iti-

razlar› bilime de¤il, yaln›zca dinsel bir

dünya görüflüne dayan›yor. "Türlerin

Kökeni"ni okuyan ve az da olsa aç›k fi-

kirli olabilen herkes, Darwin'in ana te-

zini kabul etmek zorunda kal›yor. 

"Türlerin Kökeni"ni özetlemek yeri-

ne, Darwin'in ortaya koydu¤u önemli

tezlerin özetini verelim. Bunlar›n, Dar-

win'in onlar› ilk kulland›¤› 150 y›l önce-

sinden bu yana pek de¤iflmedi¤ini de

vurgulayal›m: Ç›kart›lacak güçlü sonuç-

lar, flimdi de o zamanki kadar do¤ru.

Fosiller ve Aile A¤açlar› Uyumlu

Modern hayvan ve bitkilerin evrim-

sel akrabal›klar›n›, yap›lar›n› incelemek

yoluyla ç›karsayabiliyoruz. Di¤er bir

deyiflle, bir grubun anatomisine ait bel-

li parçalar›n, ata grubun anatomisinin

de¤iflime u¤ram›fl biçimleri oldu¤unu

görebiliyor, bir grubun di¤er gruptan

olufltu¤u sonucuna varabiliyoruz. Bu-

gün bilim adamlar› ayn› fleyi yapmak

için DNA dizilimlerini inceliyorlar. Ben-

zer DNA dizilimleri olan türlerin birbir-

leriyle yak›n akraba olduklar›, dizilim-

leri çok farkl› olanlar›nsa uzak akraba

olduklar› ortaya ç›k›yor. Örne¤in, me-

melilerin de kufllar gibi sürüngenler-

den türedi¤ini, bal›klardan türeyen am-

fibilerinse ilk karasal omurgal›lar ol-

duklar›n› belirleyebiliyoruz. Dolay›s›y-

la, memelilerin evrimini ele ald›¤›m›z

zaman, evrimsel bir dizilim elde ediyo-

ruz: bal›klar - amfibiler - sürüngenler -

memeliler. Böylece omurgal›lar›n aile

a¤ac›n› oluflturmufl oluyoruz.

fiimdi de fosil kay›tlara bakarsak,

her bir jeolojik döneme özgü farkl›

gruplar› zaman içinde donmufl bir fle-

kilde kayalarda görebiliriz. Daha da

önemlisi, belli bir grubun fosil kay›tlar-

da ilk defa ne zaman görüldü¤ünü (di-

¤er bir deyiflle, gezegen üzerinde afla¤›

yukar› ilk defa ne zaman ortaya ç›kt›¤›-

n›) bulabiliriz. Darwin'in kuram› da

aç›kça flu s›ray› öngörüyor: bal›klar -

amfibiler - sürüngenler - memeliler.

Fosil kay›tlara göreyse gruplar›n

yaklafl›k olarak ortaya ç›k›fl s›ras› flöyle:

bal›klar, 480 milyon y›l önce; amfibiler,

365 milyon y›l önce; sürüngenler, 340

milyon y›l önce; memeliler, 210 milyon

y›l önce.

Böylece, omurgal› fosil kay›tlar›yla

omurgal› aile a¤ac›n›n uyumlu oldu¤u

görülüyor. Bu yaln›zca tek bir örnek ve

sonuçlar› rastlant›ya ba¤lamak müm-

kün. Dolay›s›yla önemli olan, yeterli fo-

sil kayd› b›rakm›fl olan herhangi bir

grup için ayn› s›naman›n yap›labilmesi.

Sümüklüböcekler ve benzerleri, fosille-

flemeyecek derecede yumuflak oldukla-

r› için fosil kay›tlarda pek s›k görül-

mezler; ancak iyi fosilleflebilen sert k›-

s›ml› canl›lar için bu karfl›laflt›rmay›

yapt›¤›m›z zaman, aile a¤açlar›n›n fosil

kay›tlarla etkileyici bir tutarl›l›k içinde

oldu¤unu görüyoruz. Bu olguyu aç›k-

layabilmenin tek yolu, uzun dönemler

boyunca iflleyen ve –fosil kay›tlar›nda

gizli– farkl› formlar› birbiri ard›na olufl-

turan bir süreçten, di¤er bir deyiflle ev-

rimden yararlanmak. 

Benzefltiren Evrim ve 

"Olanaklar›n De¤erlendirilmesi"

Darwin do¤al seçilimin, uyumun ev-

rimini yönlendiren güçlü bir etki oldu-

¤unun ay›rd›ndayd›. Di¤er bir deyiflle

do¤al seçilim, istenilen özellik aç›s›n-

dan toplumu "iyilefltirecekti". Do¤al se-

çilimin etkisi, örne¤in ceylanlar›n kofl-

ma h›z›n› art›racak flekilde olacakt›,

çünkü en h›zl› koflan bireylerin aslan-

lar taraf›ndan yakalanma olas›l›¤›, daha

yavafl koflan türdefllerine göre düflüktü.

Ancak Darwin, do¤al seçilimin bafllan-

g›ç malzemesiyle s›n›rl› oldu¤unun da

fark›ndayd›. Darwin'in ünlü sözleriyle

evrim "de¤iflerek kal›t›m"› içerir. Evri-

min bütün yapt›¤›, zaten var olan› de-

¤ifltirmekle s›n›rl›d›r. Uyumlu bir canl›-

y› yoktan varedemez; varolan canl›lar›

elverdi¤ince iyi bir flekilde de¤ifltirmesi

gerekir. K›sacas› evrim, elindeki ola-

naklar› en iyi biçimde de¤erlendirmek

zorunda olan bir süreçtir. 

"Eldeki olanaklar›n en iyi biçimde

de¤erlendirilmesi"yle ilgili bir örnek,

tan›nm›fl Amerikal› evrim biyologu ve

sözcüsü Stephen Jay Gould sayesinde

iyi bilinir. Gould der ki: Pandan›n bir

baflparma¤› var. Bambular› soyarak

beslenebilmesi için bu gerekli. Ancak

yak›ndan incelendi¤i zaman bu baflpar-

ma¤›n pek de usta ifli olmad›¤› ortaya

ç›kar. Hareketlilik ve kullan›fll›l›k aç›-

s›ndan insanlar›n, hatta di¤er insans›

maymun ve maymun türlerinin baflpar-

ma¤›yla k›yaslanamaz bile. Yine de

bambu soyarken fena ifl görmez. Ne-

den pandalar›n da bizim gibi iyi tasar-

lanm›fl bir baflparma¤› yok? Öyle görü-

lüyor ki olay, bafllang›ç malzemesiyle il-

gili. ‹nsanlar köklü bir insans› maymun

soyundan türedi ve baflparmak, insan-

lardaki bildi¤imiz biçimini oluflturan en

son de¤iflimlerden önce, tüm bu soylar

boyunca yavafl yavafl geliflti. Oysa pan-

dalar ay›larla akraba ve bu tür bir bafl-

parmak gelifliminin sözkonusu olmad›-

¤› bir soydan geliyorlar. Gerçekten de

ay›lar el becerileriyle ünlenmifl de¤il.

Panda örne¤inde evrim, pandan›n

befl parma¤›ndan birini farkl›laflt›rmak

yerine –herhalde yaln›zca bir rastlant›

sonucunda– baflparmak sorununu de-

¤iflik bir biçimde çözümledi. Pandan›n

ön ayaklar›ndaki befl parmak hâlâ ye-

rinde durur. "Baflparma¤›" ise, farkl›-

laflm›fl ve uzam›fl olan bilek kemi¤idir.

Pandan›n baflparma¤› için bafllang›ç

malzemesi bizimki kadar çok yönlü ve

umut verici bir yap› de¤il. Karmafl›k ve

becerikli bir parmak sözkonusu oldu-

¤unda, uzam›fl bir bilek kemi¤iyle yap›-

labilecek pek fazla birfley yok. Evrim
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"olanaklar› kullanarak yapabilece¤inin

en iyisini" yapm›fl durumda. Öte yan-

dan, Darwin'in "de¤iflerek kal›t›m" ku-

ram›, buna benzer iyi tasarlanmam›fl

mühendislik örnekleriyle s›kl›kla karfl›-

laflaca¤›m›z› öngörüyor. Yaln›zca bir

köprüye ait malzemeyi kullanarak ve

köprüyü bafllang›ç noktas› olarak ala-

rak bir ev kurmak zorunda kalsan›z,

ortaya ç›kacak olan yap› elbette ki ide-

al bir ev olmayacakt›r. 

"De¤iflerek kal›t›m"›n bu etkisi ben-

zefltiren evrimde de aç›kca görülür. Bu

tür evrimde do¤al seçilim, birbirlerin-

den ba¤›ms›z canl› gruplar›nda belli bir

özelli¤in ya da belli bir biçimin evrim-

leflmesini sa¤lar. Balinalar› düflünün:

Bir bal›k gibi görünseler de asl›nda on-

lar memeli. Ayr›ca suayg›rlar›yla akra-

balar. (Hatta balinalar›n, yar›-sucul

olan suayg›rlar›n›n tamamen-sucul

olan biçimleri olduklar›n› söyleyebili-

riz.) Memelilerin daha çok görüldü¤ü

karasal ortamdan ayr›l›p suyun içinde

yaflamaya bafllamalar› sonucunda bal›k

benzeri özellikler edindiler. Hem bal›k-

lar hem de balinalar birbirlerinden ba-

¤›ms›z olarak, su içinde hareket etme-

nin fiziksel gereklerini karfl›lamak için

bal›k benzeri gövde biçimleri, yüzgeç-

ler vb. gelifltirdiler. Her iki durumda da

do¤al seçilim, su içinde hareketi en çok

kolaylaflt›ran pürüzsüz ve dinamik biçi-

mi oluflturdu.

Kendisi de do¤al seçilimin gücünün

bir göstergesi olan benzefltiren evrim,

evrimin "eldeki olanaklar› en iyi biçim-

de kullanma" özelli¤ini ortaya koyar.

Balinalar gerçekten de birçok aç›dan

su içinde yaflamaya son derece güzel

uyum sa¤lam›fl olabilirler, ama yine de

onlar kesinlikle memeli. Hâlâ belli ara-

l›klarla soluk almak için yüzeye ç›kmak

zorundalar. Daha önceki örnekte oldu-

¤u gibi burada da, hava soluyan deni-

zalt› hayvan›yla sonuçlanan garip bir

tasar›m›n tek ak›lc› aç›klamas›, ancak

bafllang›ç malzemesinin s›n›rl›l›¤› olgu-

suyla sa¤lanabilir.

Homoloji

Evrim sürecinde benzer özellikler

iki ayr› flekilde ortaya ç›kabilir. Ya or-

tak bir atadan türeme yoluyla, ya da

benzefltiren evrim sonucunda. Bu özel-

likler, ilk durumda "homolog" ikinci

durumdaysa "analog" olarak adland›r›-

l›yorlar. Dolay›s›yla memelilerin ve in-

sanlar›n, insan ve balinan›n ortak me-

meli atas›ndan türeyen solunum sis-

temleri homolog; balina ve bal›klar›n

her biri için ba¤›ms›z olarak evrimlefl-

mifl olan bal›k benzeri gövde biçimleri

analog say›l›yor.. 

Homoloji, Darwin'in kuram›n›n

önemli bir parças›. Burada temel dü-

flünce, iki tür birbirine ne kadar yak›n

olursa baz› özelliklerinin de o kadar

benzeflece¤i. Öte yandan homolog özel-

liklerin farkl›laflmas›, do¤al seçilimin

gücünü ve ba¤lam›n› en iyi flekilde or-

taya koyan olgulardan biri. Bunun ders

kitaplar›na da geçen örne¤i, omurgal›-

lar›n, ucunda befl parmak bulunan

(pentadaktil) kol ya da bacaklar›. Su-

dan karaya ç›kan ilk amfibilerin atas›

olan bal›k grubunda bacaklar bu flekil-

deydi. Befl parmakl› ayak, asl›nda bu

çok eski evrimsel atadan bugüne kalan

bir yadigar. Etkileyici olansa, bu temel

yap›n›n böylesine farkl›laflabilmesi. Ya-

rasa kanad›n›, kufl kanad›n›, at toyna¤›-

n› ve kendi elinizi düflünün... Tüm bun-

lar ayn› temel pentadaktil temas›n›n

farkl› çeflitlemeleri (at›n toyna¤› befl

parma¤›n birleflmesiyle oluflmufl bir ya-

p›). Homolojiyle ortaya ç›kan dikkate

de¤er olgulardan bir di¤eri de, do¤al

seçilimin, ayn› temel homolog yap›yla

ifle bafllasa bile ayn› soruna farkl› çö-

zümler üretebilmesi. Bunun iyi bilinen

bir örne¤i, omurgal›larda uçma yetene-

¤inin üç ayr› biçimde evrimleflmifl olma-

s›: kufllarda, yarasalarda ve pterodaktil-

lerde (dinozorlar›n zaman›nda yaflam›fl

ve flimdi soyu tükenmifl olan bir sürün-

gen). Her üçünde de beflparmakl› yap›

kanada dönüflmüfl olsa bile, bu çok

farkl› biçimlerde gerçekleflti. 

Biyoco¤rafya

Darwin "Türlerin Kökeni"nde iki bö-

lümün tümünü, bitki ve hayvanlar›n

co¤rafi da¤›l›m›n› etkileyen faktörlerin

tart›fl›lmas›na ay›rm›flt›. Beagle yolculu-

¤u ona, özellikle bu sorunla ilgili bilgi-

lerle donat›lm›fl bir bak›fl aç›s› kazan-

d›rm›flt›. Özellikle dikkatini çeken bir

olgu, adalarda gördü¤ü tutarl› biyoco¤-

rafi yap›yd›. 

Adalar, en yak›n anakaraya göre bi-

yolojik olarak yoksul olmaya (di¤er bir

deyiflle az tür bar›nd›rmaya) e¤ilimli ol-

salar da, özünde bitifliklerindeki anaka-

rada bulunan türlerin bir altkümesini

içerirler. Üstelik de adalarda bulunan

türlerin ortak özellikleri, yay›l›m yete-

neklerinin fazla olmas›d›r. Örne¤in

adalarda bulunan kufllar genellikle iyi

uçucudurlar. Bu yap›, Darwin'in (ve o

zamandan bu yana birçok biyologun),

adalar›n en yak›n anakaradan kolonize

edildi¤ini düflünmesine neden oldu. Bu

düflünce do¤ruysa, adada bulunan tür-

lerin anakaradaki türlerin yaln›zca bir

k›sm› olmas› ve anakara türleri aras›n-

da uzak yerlere gitmek konusunda ba-

flar›l› olanlar›n adada daha fazla temsil

edilmesi gerekiyordu. Son olarak Dar-

win, ünlü Darwin ‹spinozlar› örne¤inde

oldu¤u gibi, adalar›n evrimsel çeflitlen-

me süreci için çok fazla olanak sa¤lad›-

¤›na dikkat çekti. Büyük bir olas›l›kla

atasal bir ispinozgil Güney Ameri-

ka’n›n en yak›n k›sm›ndan Galapagos

adalar›na geldi ve o zamandan bu yana

tak›madadaki farkl› ekolojik olanaklar-

dan yararlanmak üzere evrimsel çeflit-

lenme sürecinden geçiyor. 

Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda or-

taya ç›kan örüntü, adalar üzerinde ev-

rimsel çeflitlenmeyi ve kolonizasyonu

içeren bir evrimsel sürecin varl›¤›n› tar-

t›flmas›z bir biçimde ortaya koyuyor.

Burada da, Darwin'in derleyip toplad›-

¤› gerçeklerin tek ak›lc› aç›klamas›n›n

evrim oldu¤unu görüyoruz. 

Kal›nt› Organlar ve 

Ataya Çekme Olgusu

Darwin'in "de¤iflerek kal›t›m"›n›

destekleyen ve belki de tüm yeryüzü

için geçerli olan tek veri, kal›nt› olarak

nitelenen organlarla ilgili. Bunlar, art›k

gerekli olmayan ve yaln›zca evrimin

kendilerini yoketmek konusunda ve-

rimsiz ve yavafl çal›flmas› nedeniyle var-

l›klar›n› sürdüren organ parçalar›. Ma-

¤aralar›n derinliklerinde, gün ›fl›¤›n›n

hiç bir zaman ulaflamad›¤› yerlerde ya-

flayan hayvanlar› ele alal›m. Burada
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görme duyusunun bir yarar› olmad›¤›

için bu hayvanlar koku alma duyusu

gibi baflka duyular› kullanacak flekilde

evrimlefltiler. Oysa –kör olduklar› için

hiç bir ifle yaramayan– gözleri hâlâ du-

ruyor. Gereksiz bir organ neden varl›-

¤›n› sürdürsün? Bir neden yok. Hatta

sürdürmemesi için bir neden var: ‹fl-

levsiz bile olsa bir gözü oluflturacak

yap›tafllar› ve enerji aç›s›ndan hayvana

yük getiriyor. Dolay›s›yla prensip ola-

rak gözün hiç oluflmamas› hayvan için

daha yararl›. 

Bu organlar›n varl›klar›n› sürdür-

melerinin tek aç›klamas›, Darwin'in

deyifliyle "de¤iflerek kal›t›m yetersizli-

¤i". Ma¤arada yaflayanlar›n atas› olan

hayvanlar›n tümüyle ifllevsel gözleri

vard› elbette. Yaln›zca, bu evrimsel mi-

ras›n, yani gözün, do¤al seçilim tara-

f›ndan yokedilmesi için yeterli zaman

ve evrimsel de¤iflim olmad›. Tamamlan-

mam›fl evrimsel süreçlerden artakalan

bu tür kal›nt› organlar› pek çok türde

görebiliriz. Yeni Zelanda'n›n uçamayan

kuflu Kivi'nin hâlâ güdük ve hiç bir ifle

yaramayan kanatlar› var. Daha yak›na

bakarsak, yeni do¤an insan bebeklerin-

de hâlâ, yatay bir ipe tutunarak dura-

bilmelerini sa¤layan tutunma ve sallan-

ma refleksi var. Yeni do¤an bebeklerin

bak›m›nda bunu gerekli görecek pek

fazla anne bulamazs›n›z. Bu davran›-

fl›n, yaln›zca analar›n›n tüylerine s›k›ca

tutunabilen yavrular›n yaflamlar›n› sür-

dürebildi¤i atalar›m›zdan miras kalan

bir kal›nt› oldu¤u su götürmez.

Kal›nt› organlardan daha da ilginç

olan bir olguysa, ataya çekme, di¤er bir

deyiflle evrim s›ras›nda çok önceden

kaybolmufl olan bir özelli¤in tekrar or-

taya ç›kmas›. Bu olay s›ras›nda rastlan-

t›sal bir mütasyon ya da geliflim süre-

cindeki bir hata sonucunda, bir atasal

organ›n geliflimi için gerekli olan bilgi

yeniden ifllev kazan›r. Bunun bir örne-

¤i 1920 y›l›nda Kanada k›y›lar›nda gö-

rüldü. Balina avc›lar›, difli bir balinan›n

gövdesinin arka k›sm›ndan d›flar›ya

do¤ru uzanan bir çift uzuv farkettiler.

Daha dikkatli bir inceleme bunlar›n ba-

cak olduklar›n› ortaya koydu. Balina-

n›n bir çift güdük baca¤› vard›! Daha

önce de sözetti¤imiz gibi balinalar su

ayg›rlar›ndan türedikleri için, atalar›-

n›n dört tane baca¤› vard›. Ancak, bal›k

benzeri biçimlerinin evrimi sürecinde

arkadaki bacaklar kayboldular ve önde-

kiler bir çift yüzgeç oluflturacak flekilde

farkl›laflt›lar. Oysa öyle görülüyor ki ar-

kadaki bacaklar›n kayb› tam olarak

gerçekleflmemifl: atasal arka ayaklar›n

oluflumu için gerekli olan bilgi balina-
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Yaln›zca biyolojik çeflitlili¤in oluflumu de¤il,
yokoluflu da rastlant›lar içerir. Soyu tükenmek,
bir türün ortadan kaybolmas› anlam›na gelen bir
terim. Biz insanlar›n, do¤al ortam› her geçen an
biraz daha fazla y›k›p altüst etti¤imiz bugünler-
de, bu terimin bizim için özel bir anlam kazana-
ca¤› aç›k. Oysa bu, gezegenin tarihi boyunca gö-
rülen tür döngüsünün do¤al bir parças›. Yeryü-
zündeki tüm farkl› türleri bir toplum gibi düflü-
nürsek, toplum nüfusunu, yani tür say›s›n› etkile-
yen iki temel süreç var: yeni türlerin do¤uflu olan
türleflme ve eski türlerin ölümü olan soy tüken-
mesi. Do¤um ve ölüm h›zlar› eflit oldu¤u zaman
bir toplumun büyüklü¤ü ayn› kal›r. Zaman içinde
yeryüzündeki toplam tür say›s›nda net bir art›fl
görülmüfl olsa bile bu, türleflme ile yokolma ara-
s›ndaki çok hafif bir dengesizli¤e iflaret eder.
Türlerin soyunun tükenmesi, büyük testerelerin
ya¤mur ormanlar›na girmesinden ve kirlili¤in
mercan resiflerini yoketmesinden çok önce bile
biyoloji tarihinde önemli bir rol oynuyordu. 

Soy tükenmeleriyle ilgilenen paleontologlar,
geri planda her zaman sessizce devam eden te-
mel bir yokolma h›z› oldu¤unu bilirler. Ayr›ca,
tür toplulu¤undaki ölüm h›z›n›n do¤um
h›z›n› önemli ölçüde aflt›¤› belli dönemler
oldu¤unu da bilirler. Böyle dönemlerin
sonunda tür say›lar› azal›r. Bu tür bir ola-
ya "toplu soy tükenmesi" ad› verilir. Tam
olarak neyin bir toplu soy tükenmesini
oluflturaca¤› konusu bir tan›m sorunu;
ama bu flekilde adland›r›lmas› genel ka-
bul gören befl dönem var. Alt›nc›s›ysa flu
anda olufluyor: ‹leride 20. ve 21. yüzy›la
ait fosilleri inceleyecek olan paleontolog-
lar, türleflme h›z›na göre yokolma h›z›n›n
birdenbire çok artt›¤› yeni bir dönem gö-
recekler. Bu 6 numaral› dönemin nedeni-
ni ise biliyoruz: kendimiz.

Toplu soy tükenmelerinin yeryüzündeki biyo-
lojik yaflama etkisi çok büyüktü. Bu tür olgular›n
Permiyen döneminin sonunda oluflan en büyü¤ü,
tüm türlerin yaklafl›k olarak % 95'inin soyunun
tükenmesine neden oldu. Di¤er bir deyiflle, her
20 türden yaln›zca bir tanesi varl›¤›n› sürdürebil-
di. En büyü¤ü olmamas›na karfl›n en iyi bilineniy-
se yaklafl›k 65 milyon y›l önce, Kretase dönemi-
nin sonunda ortaya ç›kt› ve dinozorlar›n soyunun
tükenmesine neden oldu. 

Toplu soy tükenmelerinin bizim aç›m›zdan il-
ginç olan yönü, yeryüzünde yaflayanlar›n az çok
rastgele yokolmas›yla sonuçlanmalar›. Kretase
sonundaki yokolmalar s›ras›nda varl›¤›n› sürdüre-
bilen hayvanlar kesinlikle dinozorlardan üstün
de¤ildiler; hatta tart›flma götürür bile olsa, dino-
zorlar›n olay›n en kazançl›lar› olan memelilerden
daha üstün olduklar›n› bile düflünebiliriz. Meme-
liler 210 milyon y›l kadar önce ortaya ç›kt›lar ve
145 milyon y›l sonra dinozorlar›n soyu tükenin-
ceye kadar onlarla beraber varl›klar›n› sürdürdü-
ler. Yeryüzünde bulunduklar› toplam sürenin yak-
lafl›k üçte ikisi kadar olan bu dönem boyunca me-
meliler, s›çan benzeri s›k›c› yarat›klar olarak kal-

d›lar. Dinozorlar sürekli olarak daha gösteriflli ve
tuhaf biçimlere evrimleflirken, memeliler küçük
ve gösteriflsiz olmay› sürdürdüler. Büyük bir ola-
s›l›kla memeliler "s›çan benzeri küçük s›k›c› yara-
t›klar"dan baflka birfley oluflturmak üzere çeflitle-
nemiyorlard›; çünkü her seferinde dinozorlarla
olan rekabetten yenik ç›k›yorlard›. Memelilerin
ciddi anlamdaki evrimleri, dinozorlar›n soyunun
tükenmesini bekleyecekti. Dinozorlar›n ortadan
kalkmas›, memelilerin, "s›çan benzeri küçük s›k›-
c› yarat›klar" olma durumunun s›n›rlar›n› evrim-
sel olarak aflmalar›na izin vermiflti. Bu nedenle,
Kretase döneminin sonlar›nda gerçekleflen soy
tükenmelerinin bizim, yani Homo sapiens'in va-
rolmas›n›n do¤rudan sorumlusu oldu¤unu öne
sürmek mant›ks›z de¤ildir. E¤er bu olgu gerçek-
leflmemifl olsayd›, memeliler hâlâ küçük, s›k›c› ve
s›çan benzeri yarat›klar olmay› sürdüreceklerdi
ve biz hiç bir zaman varolmayacakt›k. 

Toplu soy tükenmelerinin önemi gözönüne
al›nd›¤›nda, bunlar›n nas›l ve neden olufltuklar›n›
anlamak da önem kazan›r. Ne yaz›k ki bu, düflü-
nülenden daha zor ve karmafl›k bir ifl. Belki de
her bir toplu soy tükenme olgusunda ayn› anda

çok say›da faktörün katk›s› oldu ve
her seferinde bu faktörler farkl› bi-
çimde bir araya geldiler. Ancak bilin-
di¤i gibi son çal›flmalar, uzaydan ge-
len büyük bir madde parças›n›n, bel-
ki de bir asteoroidin dünyayla çarp›fl-
mas›n›n, Kretase sonu yokolma olgu-
sundan en az›ndan bir ölçüde sorum-
lu oldu¤unu düflündürüyor. 
Öykü 1980 y›l›nda, Berkeley'deki Ca-
lifornia Universitesi’nden paleontolog
Walter Alvarez'in, Kretase'nin son
dönemlerine ait fosil dizilimleri için
bir zaman çizelgesi oluflturmak üze-
re, kimyasal analizler kullanmak iste-
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larda hâlâ varl›¤›n› sürdürüyor ve Ku-

zey Pasifik'te rastlanan bu balinada ol-

du¤u gibi, ender bir kaza bu genetik

bilginin kullan›ma girmesine neden

olabiliyor. Bu tür ataya çekmeler de de-

¤iflerek kal›t›m sürecinin güçlü kan›tla-

r›n› oluflturuyorlar.

Bugün, moleküler biyolojiden edin-

di¤imiz genetik bilgiler, evrimi destek-

leyen ampirik tezi her zamankinden

güçlü k›l›yor. Ama yaln›zca Darwin'in

verileri bile, en yobaz anti-materyalist-

ler d›fl›nda herkesi, Darwin'in tezini be-

nimsemeye zorlayacak kadar güçlü.

Evrim Süreci

Darwin do¤al seçilimi, uyumun, di-

¤er bir deyiflle canl›lar›n içinde bulun-

duklar› ortamla eflsiz uyumlulu¤unun

birincil mekanizmas› olarak öneriyor-

du. Gerçekten de do¤al seçilim, evrimin

yarat›c› gücünü oluflturuyor. Onu

önemsiz göstermek isteyen profesyonel

evrimcilerse yanl›fl yoldalar. Son çal›fl-

malar evrimin, her zaman uyumun art-

mas›n› ye¤leyen ve belirleyici güç olan

do¤al seçilimle eski moda rastlant›n›n

bir kar›fl›m› oldu¤unu gösteriyor. 

Öyle görünüyor ki kapris, yaflam›n

tarihinde önemli rol oynam›fl. Rastlan-

t›n›n a¤›rl›kl› oldu¤u iki alan var: biyo-

lojik çeflitlili¤in oluflumu ve ortadan

kalkmas›. 

Kambriyen Patlama: Dünyan›n

‹lk Biyolojik Tomurcuk Dönemi

Fosil kay›tlara bakt›¤›m›z zaman,

500 milyon y›l öncesine kadar bugü-

nün hayvan ve bitkilerinin benzerlerini

göremiyoruz. Dünyan›n tarihinin ço-

¤unlu¤u boyunca yaflam, basit tek-hüc-

reli canl›larla s›n›rl›yd›. ‹lk çok-hücreli

canl› biçimleri bile yap› olarak çok ba-

sitti ve bugün varolanlardan çok fark-

l›yd›. E¤er fosil kay›tlara bakarak olgu-

lar dizisini izleyen bir paleontologsa-

n›z, kayalar içinde yaklafl›k 530 milyon

y›l kadar öncesine geldi¤iniz zaman

çok flafl›racaks›n›z: Buumm! Gezegen

birdenbire biyolojik bir at›l›ma geçiyor.

Fosil kay›tlarda birdenbire bir sürü ga-

rip ve harika hayvan ortaya ç›k›yor. De-

¤iflim gerçekten çok h›zl›: Çok basit bir

hayvan grubundan en az bugünküler

kadar karmafl›k varl›klara geçiliyor. 

Biyoçeflitlilikteki bu ani tomurcuk-

lanmaya Kambriyen Patlama ad› verili-

yor. Fosil standartlar›na göre bu, geze-

genin biyolojik istilas›nda gerçekten

bir patlamayd›. Kambriyen Patlaman›n

gerçek nedenini belki de hiç bir zaman

tam olarak bilemeyece¤iz, ama ilk defa

olarak karmafl›k vücut oluflumu için

gereken genetik yap›n›n evrimleflmesi-

ni ve bofl bir ortam›n sundu¤u evrimsel

olanaklar sonucunda ön plana ç›kan

h›zl› çeflitlenmeyi gözümüzün önüne

getirebiliriz. 

O ça¤›n ola¤anüstü hayvanlar›n›

gözden geçirmek için bir küçük ara ve-

relim: Fosil bilginin ço¤unlu¤u tek bir

fosil yata¤›ndan gelir. Bir rastlant› so-

nucu Kanada'n›n "Burgess Shale" ya-

taklar›nda o ça¤› temsil eden bir dizi iyi

korunmufl fosil bulunur. Burada, ad›

kendisine çok uyan Hallucigenia'dan,

bir ›stakozla bir elektrik süpürgesinin

kar›fl›m›na benzer kocaman bir avc›

olan Anomalocaris'e kadar uzanan bir-

çok garip biçim bulunuyor. 

Burgess Shale'deki yarat›klar›n yal-

n›zca modern gruplar›n anormal akra-

balar› m› oldu¤u (belki Anomalocaris

gerçekten de ›stakozlar›n çok eski bir

biçimi) yoksa tersine soyu tükenmifl

olan bütünüyle ilgisiz gruplar› m› tem-

sil ettikleri (di¤er bir deyiflle bir ›sta-

koz de¤il ve modern hayvanlarla hiç

bir akrabal›¤› yok) hâlâ çözüme ulafl-

mam›fl olan bir konu. Herneyse, bu tar-

t›flman›n ayr›nt›lar› bizim aç›m›zdan

önemli de¤il.
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mesiyle bafllad›. Nobel ödüllü bir fizikçi olan ba-
bas› Luis Alvarez'in önerisi üzerine, nadir bir
element olan iridyumun da¤›l›m› üzerinde çal›fl-
t›. Bu, dünyan›n yüzeyinde do¤al olarak varol-
mayan, ancak ince bir uzay tozu ya¤muru biçi-
minde yavafl yavafl yerleflen bir element. Alva-
rez, bu ya¤murun yaklafl›k olarak sabit bir h›z›
olaca¤› için, bir kaya örne¤inin içerdi¤i iridyum
miktar›n›n, kayan›n oluflum süresinin bir göster-
gesi olarak kullan›labilece¤ini düflündü. Bu yol-
la fosil bar›nd›ran çökeltilerin yafl›n› belirleyebi-
lece¤ini umuyordu. Ancak iridyum analizini Kre-
tase'nin son dönemlerine ait kayalar üzerinde
denedi¤i zaman çok flafl›rd›. Sabit bir iridyum bi-
rikimi yerine, tam da yokolmalar›n gerçekleflmifl
olmas› gereken zaman için, iridyum birikiminde
ani bir art›fl buldu: ya¤mur k›sa bir süre için f›r-
t›naya dönüflmüfltü. 

Bu iridyum fazlas›n›n, yeryüzünün baflka
yerlerinde bulunan ve Kretase'nin son dönemle-
rine ait tortular taraf›ndan da do¤rulanan tek iyi
aç›klamas›, dünya-d›fl› bir kaynaktan, di¤er bir
deyiflle uzaydan geldi¤i fleklinde. Ama nas›l? Al-
varez ve arkadafllar›n›n dile getirdi¤i "çarp›flma
kuram›", uzaydan gelen ve iridyum aç›s›ndan
zengin olan çok büyük bir kaya parças›n›n dün-
yaya çarpt›¤›n› ve bunun neden oldu¤u büyük
toz bulutunun y›llarca atmosferde kald›¤›n› öne
sürer. Kurama göre dinozorlar› öldüren, bu toz
bulutuydu. Gezegeni örten toz bulutu, bitkilerin
günefl enerjisini besine dönüfltürme süreci olan
fotosentezi engelleyerek dinozorlar›n aç kalma-
s›na neden olmufltu. 

Bu kuram konusundaki tart›flmalar hâlâ sü-
rüyor. Örne¤in, neden dinozorlar varl›klar›n›
sürdüremediler de memeliler bunu baflard›lar?
Ayr›ca, en önemlisi bugünkü Hindistan'›n güne-
yinde bulunan çok miktarda yanarda¤›n patla-
mas› olmak üzere, baflka faktörlerin de ayn› dö-
neme rastlad›¤› görülüyor. Bunlar da yaflam›
tehdit eden gaz ve toz bulutlar› oluflturmufl ola-
bilir. Öte yandan, Meksika k›y›s› aç›klar›nda ya-

k›n geçmiflte bulunan ve Kretase'nin son dö-
nemlerine ait çok büyük bir krater, "çarp›flma
kuram›"na destek kazand›rd›. Bu krater gerçek-
ten de dinozorlar› yokeden asteorid taraf›ndan
oluflturulmufl olabilir. 

Dünya d›fl›ndan kaynaklanan bir çarp›flman›n
Kretase sonu soy tükenmelerinden (ve/veya)
baflka toplu soy tükenmelerinden sorumlu olup
olmad›¤› tart›flmaya aç›k bir konu. Yine de bu il-
ginç öykü evrim biyolojisi için önemli bir ders
içeriyor: Toplu soy tükenmeleri asl›nda rastlant›-
sal olgular. Do¤al seçilimin ince iflleyen etkisi al-
t›nda canl›lar, içinde bulunduklar› ortama çok iyi
uyum sa¤layabilirler. Ceylanlar aslanlardan kaç-
mak için h›zl› koflacak flekilde, bitkiler de böcek-
ler taraf›ndan yenilmemek için zehir üretecek fle-
kilde evrimleflebilirler; ama do¤al seçilim yakla-
fl›k 100 milyon y›lda bir oluflan olgulara yan›t ve-
remez. Bunlar gerçekten de ola¤and›fl› olgular.
Canl›lar hiç bir flekilde bunlara karfl› haz›rl›kl›
olamazlar. Baz›lar›, yaln›zca kriz dönemi boyun-
ca kendilerine yard›mc› olan özelliklere sahip ol-
duklar› için varl›klar›n› sürdürebilirler; ama bu
da yaln›zca bir rastlant› olur. Bu özellikler ger-
çekten de do¤al seçilime neden olabilirler; ama
burada sözkonusu olan, bir asteorid çarp›flmas›
sonucu fotosentezin engellendi¤i dönemlerde,
canl›n›n varl›¤›n› sürdürmeyi kolaylaflt›ran özel-
likleri ye¤leyen bir do¤al seçilim de¤ildir. Dola-
y›s›yla toplu soy tükenifllerinde yokolmayanlar,
flansl› olanlar. Ve giderek daha da flansl› oluyor-
lar: olgu tamamland›ktan sonra gezegen birden-
bire –Kambriyen Patlaman›n bafl›ndaki kadar ol-
masa bile– eskisinden çok daha bofl oluyor. Do-
lay›s›yla, daha önce yokolan türler taraf›ndan
kullan›lmakta olan birçok olanaktan yararlanabi-
lecek konuma geliyorlar. Bu konuda da memeli-
ler çok iyi bir örnek. Kretase sonu olay›yla dino-
zor bask›nl›¤›n›n zorundan kurtulunca, h›zl› bir
evrimsel ç›k›fl yapabildiler; birdenbire memelile-
rin kendileri bask›n karasal grup oldular ve dino-
zorlar›n konumunu ele geçirdiler. 



Önemli olan, bunun biyolojik çeflitli-

likteki ilk patlaman›n göstergesi olma-

s›. Biyolojik aç›dan dünyam›z bugün

neredeyse dolmufl durumda ve evrim-

sel de¤iflimlerin ço¤unlu¤u var olan bi-

çimlerin ince ayar›n› içeriyor. Oysa çok

hücreli canl›lar aç›s›ndan o gün –ve

yaln›zca o gün– dünya hemen hemen

bofltu ve bu nedenle evrimsel olanaklar

çok fazlayd›. Bugün do¤al seçilim bü-

yük bir olas›l›kla, tamamen farkl› bir bi-

çime yol açan mütasyonlara karfl› ifller,

çünkü o mütasyonlar›n olanakl› k›ld›¤›

fleyleri yapabilen türler zaten var. Bü-

yük gagal› bir kufl türünde küçük gaga

oluflmas›na neden olan bir mütasyon

düflünün. Prensipte küçük gagal› yeni

mutant kufl, di¤er türdefllerinin yarar-

lanmad›¤› küçük tohumlardan yararla-

nabilir. Oysa büyük bir olas›l›kla küçük

gagal› mutantlar›n rekabet etmek zo-

runda kalaca¤› küçük gagal› baflka bir

tür zaten var. Dolay›s›yla biyolojik orta-

m›n "dolulu¤u" önemli evrimsel de¤i-

flimlerin oluflmas›n› engelliyor. Kambri-

yen Patlama dönemindeyse doluluk,

bir s›n›rlama getirmiyordu. Kufllar o za-

man varolmufl olsayd›, küçük gagal›

mutanta da biyolojik piyango vurmufl

olurdu ve daha önce hiç kullan›lmayan

kaynaklar›n, yani küçük tohumlar›n

tek sahibi o olurdu. 

Aç›kça görüldü¤ü gibi, gezegenin

biyolojik istilas›n›n bu ilk zamanlar›nda

ortaya ç›kan türler bir anlamda flansl›y-

d›lar. Bofl bir ortam ve bunun berabe-

rinde getirdi¤i ekolojik olanaklardan

oluflan biyolojik piyangoyu onlar ka-

zand›lar. Ve bu ilk çeflitlenme dönemi

sona erdi¤i zaman dünya, art›k bir da-

ha geri dönmemek üzere de¤iflmiflti.

‹leride istila edilebilecek yeni ortamlar

kalm›flt› elbette, ama ilk evrim bask›n›

sona ermiflti. Piyango ilk birkaç canl›ya

ç›km›flt›. Bundan sonra evrim, yeni or-

tamlar›n bulunmas› ve di¤er türlerle re-

kabetin en aza indirgenece¤i flekilde

bu ortamlardan yararlan›lmas› yönün-

de olacakt›. 

Birçok aç›dan bugünkü biyolojik

dünya, Kambriyen dönemdeki o birkaç

milyon y›ll›k ç›lg›n evrimin miras›. Ba-

flar›l› olan s›n›flar, torunlar b›rakt›lar;

baflaramayanlar›nsa soylar› tükendi.

Bugün dünyada varolan onmilyonlar-

ca say›daki tür, o ilk birkaç flansl›dan

türediler. Kambriyen dönemde ortaya

ç›kan biçimler mütasyon sürecindeki

rastlant›lar nedeniyle gerçekte varo-

lanlardan çok farkl› olmufl olsayd›, bu-

günün do¤al dünyas› da çok farkl› bir

görünümde olabilirdi. Örne¤in, böcek-

leri içeren ve eklemli bacaklar›yla sert

kabuklar› olan eklembacakl›lar›n hiç

varolmad›¤›n› ve bunlar›n yerini, bi-

çimlerini ancak tahmin edebilece¤imiz

baflka türlerin ald›¤›n› bir düflünün.

Oysa eklembacakl›lar›n atalar› yar›m

milyar y›l önce flansl› oldu¤u için, to-

runlar› bugün biyolojik dünyan›n

önemli bir k›sm›n› oluflturuyor. 

Rastlant›n›n, hem biyolojik çeflitlili-

¤in oluflumunda hem de azalmas›nda

önemli bir rol oynad›¤›n› görüyoruz.

Evrim, "en iyi" canl›n›n kaç›n›lmaz ba-

flar›s› ve ilerlemesi fleklinde görülme-

meli. Bazen, rastlant› sonucunda "en

iyi" bile baflar›s›z olabilir. Dinozorlar›n

bafl›na gelen de buydu. Evrim, do¤al

seçilimin sürekli olarak iyilefltiren be-

lirleyici etkisiyle rastlant›sal olaylar›n

tanr›sal etkisinin karmafl›k bir iliflkisi.

Yine Darwin'in sözlerini kullanacak

olursak, "de¤iflerek kal›t›m" olgusu

bunun çok iyi bir örne¤i: balinalar, yal-

n›zca karasal memelilerin de¤iflmifl mi-

ras› olduklar› için mükemmel olmayan

deniz yarat›klar›. Do¤al seçilim, bal›k

benzeri pürüzsüz biçimi oluflturarak

elinden geleni yapt›; daha fazlas›na

olanak yoktu: balinalar›n atalar›n›n ha-

va soluyor olmas› tarihsel bir rastlan-

t›yd› ve do¤al seçilim bile bu rastlant›-

sal miras› de¤ifltirecek bir yol gelifltire-

medi.

Oysa as›l hayran kalmam›z gereken,

do¤al seçilimin, tarihten gelen rastlan-

t›sal k›s›tlamalara karfl›n mucizeler ya-

ratabilmesi. Evrim biyologlar›, bu süre-

cin ola¤anüstü incelikteki ürünlerini

de¤erlendirme ayr›cal›¤›na sahipler.

Bu ürünler, tozlaflma amac›yla iyimser

bir erkek ar›n›n ziyaretini sa¤lamak

için, difli ar› görünümü alan bir orkide;

veya baz› kar›ncalar›n, bir yandan ko-

ruyup bir yandan da vücutlar›ndaki ba-

z› bezlerden sevdikleri maddeleri sa¤-

d›klar› kelebek kurtçuklar›yla olan ina-

n›lmaz iliflkisi olabilir. Do¤al seçilim

ola¤anüstü bir süreç ve ürünleri her

zaman etkileyici. 

Kuram Olarak Evrim

Yarad›l›flc›lar ve evrime karfl› ç›kan

di¤erleri, evrimin "yaln›zca bir kuram"

oldu¤una iflaret ederler. Bu, "kuram"

sözcü¤ünün asl›nda iki anlam› olmas›

nedeniyle ortaya ç›kan belirsizliklerden

kaynaklan›yor. Evrime de uygulanan

birinci anlam›, bir araya geldiklerinde

bir bütün oluflturan olgu ve ç›karsama-

lar toplulu¤u. "Yerçekimi Kura-

m›"ndan sözederiz. Yeryüzünde gördü-

¤ümüz ve bildi¤imiz herfley bu temel

düflünceyle tutarl›. Evrim için de ayn›

fley geçerli: Tüm biyolojik ve jeolojik ol-

gular ve hatta moleküler biyolojide ya-

flanan ve Darwin'in hiç bir zaman ön-

göremeyece¤i yeni bulgular, Darwin'in

çizdi¤i çerçeveye rahatça oturur. Ku-

ram sözcü¤ü, “tahmin” anlam›nda da

kullan›l›yor. John F Kennedy'nin 1963

y›l›nda öldürülmesi konusunda kafa

yormufl olan herkesin, bundan kimin

sorumlu oldu¤u konusunda, Mafya,

CIA, Sovyetler Birli¤i ve Fidel Castro

da içinde olmak üzere farkl› bir "ku-

ram"› var. Bunlar asl›nda birer tahmin.

Evrim, kesinlikle ikinci anlamda de¤il,

birinci anlamda bir kuram. 

Son olarak, dinsel inanç ile bilimsel

evrim kuram› aras›nda bir karfl›tl›k ol-

mas› gerekmedi¤ini de vurgulamakta

yarar var. Din ve bilim, bütünüyle fark-

l› iki alana seslenir: Bilim, olgulara da-

yal› ak›lc› bir dünyay› kucaklarken, din

inanca dayal›d›r. Bu ikisinin ortak yan›

yok. Bir uçta köktendincilerin bilim-

karfl›t› düflüncelerini bilime dayatmaya

u¤raflmas› uygunsuz oluyor ve istedik-

lerinin tersi olan bir sonuca neden olu-

yor. Di¤er uçta, bilimin tüm dinleri ge-

çersiz k›ld›¤› konusunda direten ‹ngi-

liz evrim biyologu Richard Dawkins gi-

bi bilim insanlar› var. Bilimin din ko-

nusunda söyleyebilece¤i hiç birfley yok

ve din de bilim konusunda birfley söy-

leyemez. Bir bireyin ayn› anda hem ev-

rimsel biyolojiyi takdir etmesi, hem de

güçlü bir dinsel inanca sahip olmama-

s› için hiç bir neden yok. 
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