Küçük gövdeleriyle att›¤›m›z ekmek k›r›nt›lar›na uçarak gelen serçelerin, ya da
ötüﬂleri ﬂiirlere ve öykülere
konu olmuﬂ bülbüllerin bir
zamanlar dünyada hakimiyetlerini sürdüren, kanl›
pençeleriyle avlar›n› parçalayan T-rexlerle yak›n akraba olduklar›n› düﬂünmek
birço¤umuza ilk anda ürkütücü gelse de gerçek bu.
Zerafetleri ve insano¤lunun
hayallerini süsleyen yetenekleriyle kuﬂlar gerçekten
de karmaﬂ›k ve ilginç bir
evrimsel geçmiﬂe sahipler...

penceremdeki
dinozor
nereden geldi?
Dünyan›n hemen hemen her bölgesinde bütün ekosistemlere uyum sa¤lam›ﬂ olan kuﬂlar›n, bugün dünyada
yaklaﬂ›k 10.000 türü bulunuyor. Kovboy filmlerinin vazgeçilmez ö¤esi devasa akbabalardan, göz aç›p kapay›ncaya kadar gözden kaybolan sinekkuﬂlar›na kadar, kuﬂlar milyonlarca y›l öncesinden beri gökyüzünün hakimleri.
Üzerinde en çok araﬂt›rma yap›lm›ﬂ
bu canl› grubunun üzerinde yo¤unlaﬂan ilginin nedeni, hareketli geçmiﬂleri.
Almanya’da yap›lan kaz› çal›ﬂmalar›nda ortaya ç›kar›lan bir fosil, kuﬂlar›n dinozorlardan evrimleﬂmiﬂ olabilece¤i düﬂüncesini kan›tlar nitelikteydi.
Archaeopteryx ad› verilen bu canl›n›n
uzun, kemikli bir kuyru¤u ve diﬂleri
olmas›na karﬂ›n, modern kuﬂlar›nkini
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and›ran tüyleri, onun bir geçiﬂ türü oldu¤una iﬂaret ediyordu. Kuﬂlar›n dinozorlardan evrimleﬂtikleri bilinse de,
hangi dinozor grubundan evrimleﬂtikleri henüz tam olarak bilinmiyor. Bu
konuda birçok aday var; ancak etçil
teropod dinozorlar›n as›l kaynak oldu¤u düﬂünülüyor ve Dromarosauridae
ailesinin kuﬂlar›n as›l atalar› olduklar›
düﬂünülüyor. Çin’de bulunan bir fosile göre bundan yaklaﬂ›k 125 milyon
y›l önce yaﬂam›ﬂ olan Sinornithosaurus adl› canl›, bu grubun bir üyesi ve
bu olas›l›¤› güçlendiren en büyük kan›t. ‹ki ayaklar› üzerinde duran, karasal ekosistemlerde yaﬂayan, çevik, vücut yap›lar› koﬂmaya uygun, etçil ya
da hepçil canl›lar olan teropodlar›n
nas›l olup da kuﬂlara evrimleﬂtikleri
üzerine araﬂt›rmalar sürüyor.

Kuﬂlar› di¤er canl› gruplar›ndan eﬂsiz k›lan en önemli özellikleri, tüyleri
ve uçabilme yetenekleri. Bu özelliklerin onlara dinozorlardan geçti¤i düﬂüncesiyse, fosil bulgularca do¤rulan›yor. Uçabilme özelli¤inin, tüyleri olmayan ancak pullu derileriyle uçabilen dinozorlarda bulundu¤u biliniyor.
Dinozorlar›n pullu deriden tüylü derili kollara evrimleﬂmeleri konusunda
farkl› düﬂünceler var. Tüylerin evrimleﬂmesi uçmaya giden yol üzerinde
gerçekleﬂen bir olay olarak görülüyordu bugüne kadar. Yani ilk olarak tüylerin uçma amac›yla evrimleﬂti¤i düﬂünülüyordu. Oysa uçamayan dinozorlar›n, kuﬂlar›n evriminden çok daha önce tüysü yap›lara sahip olduklar›n› fosil kan›tlar gösteriyor. Yani, bu tüyler
ilk olarak uçma eylemini gerçekleﬂtir-

mekten farkl› amaçla evrimleﬂmiﬂ
olmal›lar. Tünemeye uygun ayak
yap›lar› ve kemik yap›lar›ndaki kaynamalar d›ﬂ›nda kuﬂlar› farkl› yapan özellikler, (lades kemi¤i, uzun
ön kol, yana do¤ru aç›labilen bilekler ve tüyler) dinozor gruplar›nda
uçmaktan ba¤›ms›z bir nedenle evrimleﬂti. Bu da ayn› özelli¤in evrim
süresince farkl› canl› gruplar›nda
farkl› amaçlarla ortaya ç›kabilme
olas›l›¤› oldu¤unu gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lar tüylerin evriminde ›s› yal›t›m›n›n ya da kur yapma
gibi sosyal davran›ﬂlar›n etken olabilece¤ini öne sürüyorlar. Ancak ›s›
yal›t›m› olas›l›¤›n›n üzerinde daha
çok duruluyor. So¤ukkanl› canl›lar
olan dinozorlar›n bu ﬂekilde de¤iﬂken iklim koﬂullar›na uyum sa¤lad›klar› ve bu özelli¤in dinozorlara
sa¤lad›¤› büyük avantaja ba¤l› olarak da, tüylerin varl›¤›n› sürdürebildi¤i düﬂünülüyor. Bundan ba¤›ms›z bir
ﬂekilde farkl› dinozor gruplar›nda evrimleﬂen tüylerinse, vücut büyüklü¤ünde indirgenmeler ve belirli kemiklerin kaynamas› sonucunda dinozorlara uçabilme yetene¤ini kazand›rd›¤›
düﬂünülüyor. Dinozorlarda uçuﬂun
ortaya ç›kmas› kanat-vücut a¤›rl›¤›
oran›yla iliﬂkili. Uçma yetene¤inin evrimi konusunda iki farkl› kuram var:
birincisi, dinozorlar›n a¤açlara t›rman›p daha sonra kendilerini boﬂlu¤a b›rakarak uçtuklar›n›, di¤eriyse çok h›zl› koﬂarak z›plamalarla uçmaya baﬂlad›klar›n› öne sürüyor. Archaeopteryx
üzerine yap›lan son araﬂt›rmalar, bu
canl›n›n çok h›zl› koﬂabilecek bir kas
yap›s›na sahip oldu¤unu, bu s›rada kanatlar›n› ç›rparak bir kald›rma kuvveGüneﬂ Balaban›

Almanya’da bulunan
Archaeopteryx fosili ve
canl›n›n fosilden esinlenerek
oluﬂturulmuﬂ görüntüsü

ti yaratt›¤›n› ve böylece havaland›¤›n›
ortaya koyuyor. Böylesi bir davran›ﬂ›n
evrimleﬂmesiyle de, dinozorlar hem
daha rahat avlan›yor hem de avc›lar›ndan kaçabiliyorlard›.
Ancak gerek geniﬂ yay›l›ﬂlar›yla, gerekse farkl› ortamlara uyum sa¤lamalar›n› sa¤layan özellikleriyle di¤er canl›lara göre daha avantajl› olan dinozorlar›n gelecekleri hiç de parlak olmad›. Bundan yaklaﬂ›k 65 milyon y›l
önce Kretase döneminin sonunda
dünyaya çarpan yaklaﬂ›k 9 km çap›nda dev bir asteroid, tüm canl›lar›n gelece¤ini etkiledi. Çarp›ﬂma sonras›nda
milyarlarca megatonluk enerji aç›¤a

ç›kt› ve dünya büyük bir toz
bulutuyla kaplanmaya baﬂlad›. Bunun sonucunda dünyaya ulaﬂan gün›ﬂ›¤›n›n önü kesildi ve gezegenimiz h›zl› bir
so¤uma sürecine, canl›lar da
büyük bir yok olma sürecine
girdiler. Özellikle denizel sistemlerin bu kütlesel yok
oluﬂlardan daha ciddi boyutta etkilendikleri düﬂünülüyor. Bir baﬂka görüﬂe göreyse, kuzey yar›mkürede bu felaketin boyutlar› güney yar›mküreye göre çok daha
a¤›rd›. Bu dönemde yok olan
canl›lar aras›nda en çok bilinenlerse dinozorlar.
Büyük yok oluﬂlar do¤rultusunda adland›r›lan geçmiﬂ
jeolojik zaman dilimlerinden
biri de ad›n› dinozorlar›n yok
oldu¤u bu olaydan al›yor. K-T
olay› olarak adland›r›lan bu süreç, zaman çizelgesinde Kretase döneminden (146-65 milyon y›l önce) Tersiyer dönemine (65-1,8 milyon y›l önce)
geçiﬂi simgeliyor. Geçmiﬂ
araﬂt›rmalar, kuﬂlar›n iﬂte
bu noktada varl›klar›n› belli
etmeye baﬂlad›klar›n› ileri sürüyordu. Araﬂt›rmac›lara göre, dinozorlar›n yok olmas›n›n ard›ndan birçok ilkel kuﬂ türü de yok oldu. Ayakta kalabilen bir ya da birkaç tür kuﬂ,
dinozorlardan boﬂalan yerleri memelilerle birlikte h›zl› bir biçimde yay›larak doldurmaya baﬂlad›lar.
Yap›lan moleküler araﬂt›rmalar ve
modellemelerse, gerçe¤in bundan daha farkl› oldu¤unu ortaya koyuyor.
Modern kuﬂlar›n evrimi üzerine bugüne kadar fosil bulgular üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar›n sonuçlar› temel al›n›yordu. Günümüzde bu verilere moleküler araﬂt›rmalar ve modellemeler
de eklenince evrim senaryosunun ayr›nt›lar› ortaya ç›k›yor.
Kuﬂlar›n ortaya ç›k›ﬂlar› ve birbirlerinden farkl›laﬂmaya baﬂlamalar›yla
birlikte bugünkü tür çeﬂitlili¤i oluﬂtu.
Bu konuda moleküler araﬂt›rmalar,
modern kuﬂ türlerinden al›nan DNA
örnekleriyle yap›l›yor. Asl›nda yap›lan
ﬂey tam olarak moleküler bir saatin
oluﬂturulmas›. Bu çal›ﬂmalarla amaçlanan, fosilleri olmayan farkl› kuﬂ
gruplar›n›n birbirlerinden ne kadar
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zaman önce farkl›laﬂmaya baﬂlad›klar›n›n belirlenmesi. ﬁöyle
ki, iki türün DNA yap›s› birbirinden ne kadar farkl›ysa, bu iki türün birbirlerinden farkl›laﬂt›klar› zaman da o kadar eskiye gidiyor. Farkl› kuﬂ gruplar›n›n
DNA yap›lar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›yla hangilerinin birbirlerine daha
yak›n, hangilerinin daha uzak olduklar› belirlenmeye çal›ﬂ›l›yor. Ayr›ca bu
verilerin, oluﬂturulan moleküler saatin yeni veriler do¤rultusunda düzeltilmesinde de kullan›labilece¤i düﬂünülüyor. Böylece, asteroid çarpmas›n›n kuﬂlar üzerindeki etkisi belirlenmeye çal›ﬂ›l›yor. Acaba bu olay kuﬂlar
için de büyük bir felaketle mi sonuçland›, yoksa bundan daha önce farkl›laﬂmaya ve yay›lmaya baﬂlayan kuﬂlar
bu olaydan düﬂünüldü¤ü kadar y›k›c›
bir biçimde etkilenmedi mi?
Bu araﬂt›rmalar ve modellemeler,
modern kuﬂlar›n birbirleriyle olan
farkl›l›klar›n›n erken Kretase döneminde baﬂlad›¤›n›, yani modern kuﬂlar›n farkl›laﬂma sürecinin asteroid
çarpmas›ndan daha önce Kretase döneminde gerçekleﬂti¤ini gösteriyor.
Bütün analizler farkl›laﬂmalar›n en az
100 milyon y›ld›r süregeldi¤ini gösteriyor. Ayr›ca bulgular, düﬂünüldü¤ünün tersine, kuﬂlar›n asteroid çarpmas›ndan dinozorlar kadar etkilenmedi¤ini ve birçok kuﬂ türünün bu olaydan kurtularak farkl›laﬂmaya devam
ettiklerini kan›tl›yor. Ancak tam olarak kaç kuﬂ türünün K-T olay›ndan

Lavrasya süperk›tas›

Gondvana süperk›tas›

K›talar›n bundan 150 milyon y›l önceki diziliﬂi

kurtuldu¤u bilinmiyor. Ayr›ca, kuﬂlar
K-T döneminde büyük bir yok olma
yaﬂam›ﬂ olsalard›, modern kuﬂ tak›mlar› bu olaydan 5-10 milyon y›l sonra
evrimleﬂmeye baﬂlam›ﬂ olacaklard›.
Ancak, bunun için de kuﬂlar›n morfolojik evrimleri çok h›zl› olmal›yd›. Ancak kuﬂlar›n Tersiyer dönemindeki evrimlerinin bu kadar h›zl› olmad›¤› biliniyor ve böylece bu olas›l›k çürüyor.
Bir di¤er soruysa modern kuﬂlar›n
atalar›n›n hangi k›talarda ortaya ç›kt›¤›yla ba¤lant›l›. Geçmiﬂ araﬂt›rmalar,
geç Kretase dönemine ait modern kuﬂ
fosillerinin olmamas›ndan ve bu fosillerin erken Tersiyer döneminden kalma katmanlarda kuzey yar›mkürede
(Kuzey Amerika ve Avrupa’da) bulunmuﬂ olmalar›ndan dolay›, modern kuﬂlar›n K-T olay›ndan sonra Kuzey k›talarda evrimleﬂmeye baﬂlad›klar›n› öne
sürüyordu. Ancak, buna z›t olan bir
görüﬂe göre, Kretase dönemine ait
modern kuﬂ fosillerinin bulunmamas›n›n nedeni, Kretase döneminde Tersiyer dönemine k›yasla tortullaﬂman›n
daha az olmas›yd›. Bu yüzden de, can-

Düzmece Fosiller
.

Son y›llarda fosil kay›tlara eklenen yeni türler
bütün senaryolar› etkiliyor. Bu fosillerin en
önemli merkezlerinden birisi de Çin. Ancak bütün fosiller uzmanlar›n araﬂt›rmalar›n› kolaylaﬂt›racak yönde de¤il. Her biri paha biçilmez olan bu fosiller
yasad›ﬂ› ﬂekillerde gerçekten de büyük paralara sat›l›yor. Ayr› bir
sektör haline gelen
bu çal›ﬂmalarda
her zaman dürüst kaynaklar›n
yer almad›¤› da
bir gerçek. Buna
en güzel örnek,
ilk ortaya ç›kt›¤›nda büyük yan-
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k› yaratan ve kuﬂlar›n evrim tart›ﬂmalar›n› bambaﬂka bir boyuta sürükleyece¤i inan›lan Archaeoraptor ile ilgili. Çin’de bulundu¤u iddia edilen bu
fosilin bilimadamlar›nca incelenmesinin ard›ndan
düzmece bir fosil oldu¤u ortaya
ç›kt›. Farkl› iki kuﬂ
türüne ait fosillerin
birleﬂtirilmesinden
oluﬂturulmuﬂ olan bu
fosil büyük yank›
uyand›rd›. Bu da asl›nda bilimadamlar› taraf›ndan incelenmeden
yap›lacak öngörülerin
ne kadar büyük tehlikelere yolaçabilece¤ine iyi bir
örnek.

l›lar›n öldükten sonra fosilleﬂecekleri
uygun ortam çok daha azd›. Ayr›ca, bu konuda araﬂt›rma yapan uzmanlar›n daha çok
Kuzey yar›mkürede çal›ﬂmalar›n› sürdürmeleri de böylesi yönlü bir sonuç veriyor.
Bunun yan›nda, her geçen gün
farkl› yerlerde bulunan kuﬂ fosillerine bir yenisinin eklenmesiyle, bugüne kadar oluﬂturulan tablonun, gerçe¤in yaln›zca küçük bir parças›n›
gösterdi¤i ortaya ç›k›yor.
Bundan yaklaﬂ›k 180 milyon y›l önce, k›talar›n dizilimi bugünkünden
çok farkl›yd›. Kuzey yar›mküredeki k›talar (Kuzey Amerika ve Avrasya) süperk›ta Lavrasya’y› oluﬂtururken, güney yar›mküredeki k›talar (Güney
Amerika, Afrika, Avustralya, Antarktika ve Yeni Zelanda) süperk›ta Gondvana’y› oluﬂturuyordu. K›talar›n bugünkü diziliﬂlerini alana kadarki hareketleri, bütün canl›lar›n yay›l›ﬂlar›n› oldu¤u gibi kuﬂlar›nkini de etkiledi. K›ta
hareketleri göz önüne al›nd›¤›nda, güney yar›mküredeki süperk›ta Gondvana’n›n ayr›lmaya baﬂlamas›yla kuﬂlar›n birbirlerinden farkl›laﬂma zamanlar› birbirleriyle uyum gösteriyor.
Moleküler ve anatomik çal›ﬂmalar,
modern kuﬂlar›n birçok grubunun süperk›ta Gondvana’da geniﬂ bir yay›l›m
gösterdiklerini do¤ruluyor. Ayr›ca bu
araﬂt›rmalar, kuﬂlar›n bugünkü da¤›l›mlar›n›n Kretase ve erken Tersiyer
dönemindeki k›ta hareketlerinden
kaynakland›¤›n› gösteriyor. Yani düﬂünülenin tersine, modern kuﬂlar›n
atalar› K-T olay›ndan sonra Lavrasya’da evrimleﬂmediler. Bugün, modern kuﬂ türlerinin k›ta hareketleri sonucunda güney yar›mküreye yani
Gondvana’ya yay›lmad›klar› ancak burada ortaya ç›kt›klar› düﬂünülüyor.
Bu teoriye en büyük destek ilk modern kuﬂlardan geliyor. Modern kuﬂlar çene yap›lar›ndaki farkl›lara ba¤l›
olarak üç ana gruba ayr›l›yorlar: eski
çeneliler (Palaeognath), yeni çeneliler
(Neognath) ve geri kalan tüm kuﬂlar›n
üye oldu¤u yeni kuﬂlar (Neoave). Paleognathlar, uçabilen küçük tavuk benzeri kuﬂlardan, ayr›ca devekuﬂu ve
emu gibi uçamayan büyük kuﬂlardan
oluﬂuyor. Neognathlar tavuklar, sülünler, kazlar, ku¤ular ve ördeklerden
oluﬂuyor. Neoavelerse geri kalan kuﬂlar›n hepsini, -penguenlerden a¤açka-

Kagu

Aptornis

Güneﬂ Balaban›

kanlara ve serçelere kadar- bar›nd›r›yor.
Tüm bu kuﬂlar›n evrim haritalar›yla Kretase dönemi k›ta haritalar› üstüste bindirildi¤inde, bu canl›lar›n
Gondvana kökenleri aç›¤a ç›k›yor. Yap›lan araﬂt›rmalar birçok kuﬂ türünün
Gondvana’dan di¤er k›talara, Antarktika’yla kara ba¤lant›lar› yoluyla geçmiﬂ
olduklar›n› gösteriyor. Bu yay›l›m›n
en güzel örne¤i, Neoavelere ait bir tür
olan "kagu" ile ilgili. Pasifik’in güneyinde Yeni Kaledonya’n›n izole bir
adas›nda bulunan ve orta büyüklükte
uçamayan bir kuﬂ olan kagunun, kuﬂlar›n yay›l›mlar›na iyi bir örnek olmas›
onun yak›n akrabalar›ndan kaynaklan›yor. Yap›lan anatomik çal›ﬂmalar ve
DNA analizleri, kagunun yaﬂayan en
yak›n akrabas›n›n, Yeni Kaledonya’n›n binlerce kilometre uza¤›ndaki
Orta ve Güney Amerika’n›n ya¤mur
ormanlar›nda yaﬂayan "güneﬂ balaban›" oldu¤unu gösteriyor. Biri uçamayan, di¤eriyse güçbela uçabilen bu yaYeni Kaledonya’n›n uçamayan kuﬂu Kagu
k›n akraba iki tür, evrimsel süreçte nas›l olup da birbirlerinden bu kadar
li. Kuﬂlar›n evrim tart›ﬂmas›, fosillere
kazanmalar› olas›l›¤›n› ortadan kald›uzun mesafelerle ayr›labildiler? Bueklenecek yeni türler ve yap›lacak yer›yor. Sonuç olarak kagu ve yak›n aknun cevab› yaklaﬂ›k 85 milyon y›l önni analizlerle geliﬂme yönünde ilerlirabalar›n›n atalar›, Gondvana’da, k›tace yaﬂam›ﬂ olan ortak atalar›ndan gelar›n›n ayr›lmaya baﬂlamas›ndan daha
yor. Ancak gerek bulgular›n yetersizliliyor. Bu zamandan önce Güney Ame¤i, gerekse yalanc› fosillerin ortaya
önce güney yar›mkürede evrimleﬂmiﬂ
rika, bat› Antarktika ve Yeni Zelanda
ç›kmas› iﬂi güçleﬂtirse de, farkl› alanolmal›lar.
düz bir çizgi halinde birbirlerine yasl›
lardan bilimadamlr›n›n biraraya geleBenzer yay›l›ﬂlar birçok modern
bir biçimde s›ral›yd›. Bu do¤rultunun
rek yapt›klar› araﬂt›rmalar bizi sorukuﬂ türü için de geçerli. Bu da k›ta habiraz güneyindeyse Yeni Kaledonya
nun cevab›na her geçen gün biraz dareketleriyle birlikte anatomik çal›ﬂmayer al›yordu. Bu dizilim, kagu ve güha yak›nlaﬂt›r›yor.
lar ve moleküler analizlerin, kuﬂlar›n
neﬂ balaban›n›n atalar›n›n uçmaya geKatk›lar›ndan dolay›
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