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Kaplumba¤a ve ‹spinoz:
Charles DarwIn
Galapagos Adalar›’nda

Harvard Üniversitesi’nden ünlü evrim biyologu Andrew Berry’i, dergimizin 2001 y›l›nda yay›mlanan yaz›lar›yla (“Darwin ve Moleküler Devrim” - ﬁubat 2001; “Evrim: Bir Düﬂüncenin Serüveni” - Mart 2001; “Evrim Rastlant› De¤il Ki” - Kas›m 2001), ayr›ca Sabanc› Üniversitesi’nde verdi¤i ders ve konferanslardan tan›yoruz. Geçti¤imiz ay, yine Sabanc› Üniversitesi’ni ziyaret ederek bir dizi ders veren Berry’nin 21 May›s tarihinde yapt›¤› “Kaplumba¤a ve ‹spinoz: Charles
Darwin Galapagos Adalar›’nda” baﬂl›kl› konuﬂman›n metnini sunuyoruz...
Bilimsel keﬂif, projesinin yar›s›na
kadar gelmiﬂ herhangi bir doktora ö¤rencisinin de söyleyebilece¤i gibi, zor
iﬂtir: Geliﬂmeler ad›m ad›m gerçekleﬂir;
üstelik oldukça k›sa ad›mlarla. Ancak,
bilime iliﬂkin ‘popüler’ bak›ﬂ aç›s›, gün
be gün yaﬂanan bu zorluk ve s›k›nt›lar› gözard› ederek, bilim tarihine izlerini b›rakan ani zihinsel ﬂimﬂekler ve
“Evreka!” anlar›na daha fazla odaklanma e¤iliminde. Bu alg›lama biçimi, bilimin ileriye do¤ru büyük s›çramalarla
geliﬂti¤ini, ilgili biliminsanlar›n›nsa, zamanlar›n›n büyük sorunlar›yla birebir
bo¤uﬂan efsanevi kahramanlar olduklar›n› varsayar. Bu efsaneler, tabii bir
de o ﬂimﬂek anlar›n›n oldukça alçakgönüllü say›labilecek simgeleriyle donat›lm›ﬂlard›r. Newton’un elmas›, Watt’›n
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çaydanl›¤›... Böylece bilim tarihinin bütün entellektüel birikimi, bakm›ﬂs›n›z
ki bir ç›rp›da bir simgeler ya da ikonlar dizisine indirgenivermiﬂtir.
Bu ikonlar, tarihsel gerçeklerle her
zaman birebir uyuﬂmak durumunda
de¤il. Öyle görünüyor ki Newton, kütleçekimiyle ilgili içgörülerini gerçekten de bir elman›n düﬂüﬂü üzerine somutlaﬂt›rm›ﬂt›; ancak Watt - çaydanl›k
öyküsü büyük olas›l›kla uydurmayd›.
Watt’›n kuzeni taraf›ndan olaydan yaklaﬂ›k 50 y›l sonra anlat›ld›¤›na göre
genç Watt, buhar›n bas›nc›yla sürekli
kalk›p inen çaydanl›k kapa¤›n› gerçekten seyrettiyse bile, ilk yapt›¤› iﬂin matematiksel alet üreticili¤i oldu¤u düﬂünülürse, bunun kariyerine do¤rudan
etkisi olmad›¤› kesin gibi. Ancak as›l

önemlisi, Watt’›n, buhar makinesinin
buluﬂçusu oldu¤una iliﬂkin oldukça
yayg›n ve yanl›ﬂ inanc›n ortaya ç›kmas›nda bu öykünün oynad›¤› rol.
Watt’›n as›l yapt›¤›, günündeki Newcomen buhar makinelerini, üzerinde de¤iﬂiklikler yaparak geliﬂtirmekti. Buhar makinelerine ait patentse 1698 y›l›na, yani kendisi do¤madan 38 y›l öncesine aitti.
Bu tür bilimsel ikonlar›n amac›, teknik ya da bilimsel konulara özel bir ilgisi olmayanlar için, bilimi cazibeli bir
paket haline getirip sunmak. Böylece,
asl›nda belki de gerçekte kasvetli ve s›k›c› gelecek bir bilim öyküsüne biraz
‘insanc›ll›k’ katm›ﬂ, bilimsel bir zihnin
normalde karanl›kta kalan iﬂleyiﬂini
basit ve anlaﬂ›l›r hale getirmiﬂ oluyor-
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lar. Bu durumda da gerçeklerin listeAdalar volkanik etkinlik sonucu göredeki yeri do¤al olarak, efsane oluﬂturce yak›n bir geçmiﬂte oluﬂtuklar› için,
ma önceli¤i karﬂ›s›nda aﬂa¤›lara kay›buradaki hayvanlar ya en yak›n kara
yor.
kütlesinden (Güney Amerika) gelen
Evrimsel biyolojinin “evreka” an›y‘göçmenler’, ya da daha önceki yerlesa tahminen 1835 y›l›n›n Eylül ya da
ﬂimcilerin de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ torunlaEkim aylar›nda, Darwin’in Beagle ger›yd›. Bunun sonucu, ziyaretçilerin de
misinin Galapagos Adalar›’na yapt›¤›
hiç bir zaman gözünden kaçmayan, tubeﬂ haftal›k ziyaret s›ras›nda gerçekhaf bir bitki ve hayvan toplulu¤uydu:
leﬂmiﬂti. Beagle o s›ralar zaten yakladev kaplumba¤alar (‹spanyolca’da “gaﬂ›k dört y›ll›k bir deniz yolculu¤unu
lapagos”), kaktüsler, penguenler, uçageride b›rakm›ﬂ ve Darwin’in de bir an
mayan karabataklar, deniz iguanalar›...
önce eve dönme iste¤i, botanikçi John
Adalar›n bu do¤al tarihini özellikle olaHenslow’a yazd›¤›na göre giderek art¤anüstü k›lan da, insan elinin buraya
maktayd›: “Galapagos’a gitmeyi dört
de¤memiﬂli¤iydi. 1535 y›l›nda Panagözle ve sevinçle bekliyorum. Hem ‹nma’dan Peru’ya giderken yolu buraya
giltere’ye biraz daha yaklaﬂaca¤›m,
düﬂen ‹spanyol papaz Tomas de Berhem de etkin bir yanarda¤› yak›ndan
langa’n›n, adalarda herhangi bir insan
görebilece¤im için.” Darwin, bu bekizine rastlamad›¤› biliniyor. Dahas›, bulentisinde haks›z say›lmazd›; çünkü bu
rada Avrupal›lardan önce gelen insan
adalar zinciri, yerkabu¤unun aras›ra
topluluklar› oldu¤una iliﬂkin herhangi
etkinleﬂen bir volkanik “s›cak nokta”
bir arkeolojik kay›t da yok. Buras› belüzerinde kaymas›yla oluﬂmuﬂtu. Anki de Yeni Dünya’da “keﬂif” sözcü¤ücak bu volkanik yönü, ziyaretçilerin
nün, hakk› tam anlam›yla verilerek
adalardan uzak durmas›na da neden
kullan›ld›¤› çok az yerden biri.
oluyordu. 1841 y›l›nda buray› ziyaret
Berlanga’y› izleyen ada ziyaretçileri
eden Herman Melville de, beklenen
oldukça ilginçti. Korsanlar, sonunda
tepkiyi gösterenler aras›ndayd›: “Koca
yerlerini balina avc›lar›na b›rakt›lar.
bir arazi parças›nda oraya buraya boAncak uygun limanlar ve içecek su yöﬂalt›lm›ﬂ yirmi beﬂ dev kül y›¤›n›n› al›n,
nünden zay›f olan Galapagoslar, d›ﬂar›bunlar›n bir k›sm›n› da¤ boyutlar›na
dan gelecekler için pek de cazip bir
getirin, boﬂ alan da deniz olsun; iﬂte
yer de¤ildi. Benzer ﬂekilde yal›t›lm›ﬂ
ﬂimdi adalar›n genel durumu ve görünsay›labilecek baﬂka ada gruplar›yla
tüsüyle ilgili gerçekçi bir bilgiye sahipkarﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda, fark›n bu
siniz.”
aç›dan çarp›c› oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Ancak Melville en az›ndan, DarGalapagoslar gibi volkanik kökenli ve
win’in görmeyi umdu¤u ﬂeyleri görkendine özgü biyolojik bir varl›¤a samüﬂtü: “Ateﬂin ﬂeytanlar›n› d›ﬂar›ya
hip olan Hawaii, 400 y›l› civar›nda Podo¤ru zorlayan, geceyi aral›klarla tulinezyal›larca kolonize edilmiﬂ, Kaptan
haf tayfsal bir ›ﬂ›¤a bo¤an” yanarda¤laCook’un oraya vard›¤› 1776 y›l›na ger›. Darwin’se o kadar ﬂansl› de¤ildi:
lene kadar da 300.000’lik bir nüfusa
“Kraterlerin hepsi tümüyle hareketsiz.
da evsahipli¤i yap›yordu.
Ve hepsi de birer kül halkas›ndan
Tak›madalar, Daribaret.” Anlatt›¤›na göwin’in buray› ziyareti
re, çok k›sa bir süre öns›ras›nda, insan varl›¤›ce etkinleﬂmiﬂ bir tanesi
n›n düzeyi aç›s›ndan
bile, yaln›zca “küçük bir
kesinlikle istisna konubuhar f›skiyesinden” öte
munda olsalar da, o
birﬂey ç›karm›yordu. ﬁizaman bile tümüyle
li’de daha önceleri tan›kbakir say›lmazlard›.
l›k etmiﬂ oldu¤u deprem,
Ekvador’dan
200
Darwin’in temel jeolojik
mahkum
Charles
kuvvetlerle ilgili olarak
Adas›’nda özel bir
do¤rudan görüp görece¤i
alana yerleﬂtirilmiﬂ,
tek olay olacakt›.
denizciler
birkaç
Neyse ki Darwin, akl›n›
adaya beraberlerinjeolojik hayal k›r›kl›klar›nde evcil hayvanlar,
dan almaya yarayan bir bi- Darwin’in “yaﬂam a¤ac›” üzerine yapt›- özellikle de keçi getir¤› çal›ﬂmalar
yolojik bollu¤un da içindeydi.
miﬂler, Pasifik boyun(kendi not defterinden)

ca yap›lacak uzun yolculuklarda taze
et ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere dev kaplumba¤alar› stoklama iﬂi de uzun süredir yürütülmekteydi. Beagle’›n tayfas›,
baz› k›y› bölgelerinde kaplumba¤alar›n oldukça seyreldi¤ini gözlemiﬂ ve
ancak dört düzine kadar›n› ele geçirebilmiﬂlerdi. Darwin’se “daha önceki gemilerin 700 kadar kaplumba¤ay› al›p
götürdüklerinden” yak›nm›ﬂt›. Ancak
bunlar› saymazsak, Galapagoslar, Darwin’e insan eliyle kirlenmemiﬂ bir biyolojik dünya sunuyordu. Hayvanlar öylesine korkusuz ve uysallard› ki Darwin büyük bir ﬂahini silah›n›n ucuyla
daldan itebilmiﬂti.
Darwin daha sonralar› “do¤a tarihinin bütün dallar›nda olabildi¤ince tam
ve kusursuz bir koleksiyon oluﬂturmak için” çabalad›¤›n› söylemiﬂti. Beagle’›n Galapagos’ta yaln›zca beﬂ hafta
bulundu¤unu, zaman›n ço¤unun denizde geçip geminin temel hedefi olan
haritalama iﬂine ayr›ld›¤›n›, ve Darwin’in daha büyük olan 18 adadan yaln›zca 4’ünü ziyaret edebildi¤i gözönüne al›nacak olursa, onun bu konuda
harikulade bir iﬂ ç›kard›¤›n› söyleyerek
hakk›n› teslim etmek gerekir. Ancak
Darwin o s›ralar, çevrelerindeki hayvan ya da bitkilerde gözledikleri uyum
mekanizmalar›n› Tanr›sal bir tasar›ma
ba¤layan Yarat›l›ﬂç›lardand›. Galapagoslardaki çeﬂitli adalar, yüzeysel olarak benzerdi; hepsi ekvator bölgesinde
yer al›yordu; hepsi volkanik kökenliydi, vs. Öyleyse Büyük Tasar›mc› da do¤al olarak, tüm adalarda ayn› baﬂar›yla
Haziran 2005

63 B‹L‹M ve TEKN‹K

galapagos

5/27/05

6:38 PM

Page 64

Galapagos Adalar› ve Darwin’in Yolculu¤u, 1835

Ekvator

yaﬂayacak canl›lar yaratacakt›. ‹ﬂte bu
nedenle de örneklerini, onlar› toplad›¤› adalara göre ay›rmak Darwin’in akl›na gelmedi. Örnekleri ald›¤› yerlerin
kesin kay›tlar›n› tutmamakla da, biyolojik örnek toplaman›n ana kural›na,
bilmeden de olsa karﬂ› gelmiﬂ oluyordu. Dahas›, adalar aras›ndaki evrimsel
motif farklar›n›n göstergelerini de gözard› etmiﬂti. Oysa mahkumlardan sorumlu bir ‹ngiliz’in iddia etti¤ine göre,
kablumba¤alar adadan adaya öylesine
farkl›l›k gösteriyordu ki, yaln›zca kabuklar›na bakarak bir kaplumba¤an›n
hangi adaya ait oldu¤unu anlamak
mümkündü. (Günümüzde, farkl› adasal formlar›n farkl› alttürler oldu¤u biliniyor.) Ancak Darwin, kendisine sunulan bu bilgiyi ciddiye almayarak
Charles Adas›’nda orada burada at›l›
duran ya da yerleﬂimciler taraf›ndan çiçek saks›s› olarak kullan›lan kabuklar›
toplamad›¤› gibi, tayfalar›n yakalad›¤›
kaplumba¤alar da veri olarak de¤il, yemek olarak de¤erlendiriliyordu. Aﬂç›,
içi boﬂalm›ﬂ kabuklar› toplay›p atarken, Darwin’›n yapt›¤› da herhalde
onu seyretmekten öteye geçmemiﬂti.
‹ngiltere’ye ulaﬂmay› baﬂaran dört küçük kaplumba¤aysa adaya özgü niteB‹L‹M ve TEKN‹K 64 Haziran 2005

likleri henüz kazanm›ﬂ olamayacak kadar gençlerdi.
Darwin’in en büyük Galapagos zaferi olarak an›lan ispinoz incelemeleriyse, asl›nda bir anlamda belki de en büyük baﬂar›s›zl›klar›ndan biriydi. Örneklerinin hangi adalardan geldi¤ini etiketlemeyi ihmal etmenin yan›s›ra, gagalar›n biçim ve yap›lar›ndaki çeﬂitlili¤in evrimsel önemini tümüyle atlam›ﬂ,
dikkatini onun yerine renklerine odaklayarak “kuﬂlarla ilgili olarak anlaﬂ›l-

Andrew Berry
Londra’da do¤an Andrew Berry, Oxford Üniversitesi’nde Zooloji okuduktan sonra Princeton
Üniversitesi’nde evrimsel genetik üzerine doktoras›n› yapt›. Araﬂt›rmalar›n›n bir ço¤unda en az
karizmatik hayvan olarak nitelendirilebilecek,
genetikçilerin sevgilisi sirkesine¤inin (Drosophila melanogaster) do¤adaki popülasyonlar› üzerinde çal›ﬂt›. Berry, biyolojide alan çal›ﬂmas› ve
moleküler biyolojideki teknikleri birleﬂtirdi¤i
araﬂt›rmalar yürüttü. Darwin’in do¤al seçilim kuram›na DNA düzeyinde ipucu arayan Andrew
Berry, kendini sirkesinekleriyle s›n›rlamayarak
Yeni Gine’deki Dev S›çanlar, Atlantik adalar›ndaki fareler ve Uzakdo¤u yaprak bitleri gibi çok çeﬂitli konularda çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirdi.
Halen araﬂt›rmac› olarak görev yapt›¤› Har-

maz bir karmaﬂan›n hüküm sürdü¤ünü” de itiraf etmiﬂti. Günümüzün biyoloji ö¤rencileri içinse, ispinoz kuﬂlar›
“uyumsal yay›l›m” (adaptive radiation)
sürecinin iyi birer örne¤i. Bu süreçte
bir ata, (yani adaya ilk gelen öncü bir
tür) farkl› ekolojik roller (ya da
“niﬂ”ler) üstlenmek üzere özelleﬂmiﬂ
belirli say›da türe öncülük eder. Adasal olmayan ekosistemlerde farkl› kuﬂ
gruplar› aras›nda da¤›lan niﬂler, bu nedenle Galapagoslar gibi okyanusal adalarda, birbirleriyle iliﬂkili tek bir grubun tekelindedir. Darwin bu gerçe¤i ›skalam›ﬂ, bambaﬂka bir yöne gitmiﬂti.
Ona göre ispinozlar birbiriyle yak›ndan ilintili olmay›p dört farkl› kuﬂ grubuna (karatavuk, çaprazgaga, ötle¤en
ve gerçek ispinoz aileleri) da¤›lm›ﬂ durumdalard›.
Gerçi bir kuﬂ grubu, k›y›s›ndan da
olsa evrimsel bak›ﬂ aç›s›n› tetiklemiﬂ
ve Darwin, Galapagos bülbüllerinin
adadan adaya farkl›l›k gösterdiklerini
not etmiﬂti: “Chatham [ﬂimdiki San
Cristòbal] ve Albemarle [Isabela] adalar›ndan al›nan örnekler birbirinin ayn›
gibi görünüyor; ancak di¤er ikisi [ﬂimdiki Santiago ve Charles Floreana’dan
al›nanlar] farkl›. Her ada, bu gruplardan yaln›zca birini bar›nd›r›yor; ancak
bunlar›n davran›ﬂ kal›plar›n› birbirinden ay›rdetmek mümkün de¤il.” Ancak Darwin, bulgular›n›n ard›nda yatan evrimsel anlam›n fark›na varamam›ﬂ, farkl› adalardaki bülbüllerin, yaln›zca tek bir türün “çeﬂitleri” oldu¤unu ileri sürmüﬂtü; bir bahç›van›n yetiﬂtirdi¤i farkl› gül çeﬂitleri gibi.
Tarihçi Frank Sulloway’in oldukça
inand›r›c› bir biçimde öne sürdü¤ü givard Karﬂ›laﬂt›rmal› Zooloji Müzesi’nde vaktini
ders vermeye ve yazmaya ay›ran Berry, bilim ve
bilim tarihi üzerine yayg›n bir biçimde popüler yaz›lar yay›ml›yor. Ayr›ca do¤al seçilimi Darwin’le
birlikte bulmuﬂ olan Alfred Russel Wallace’›n yaz›lar›ndan derlenen bir antolojinin editörlü¤ünü de yapan Andrew Berry,
DNA’n›n ikili sarmal yap›s›n›n keﬂfinin 50. y›ldönümünde James D
Watson’la birlikte, 2003 y›l›nda yay›mlanan “DNA, Hayat›n
S›rr›” isimli kitab› yazd›. DNA
isimli 30 dakikal›k bir
filmde senaristlik de
yapan Berry, ayr›ca
büyük bir çevresel
e¤itim giriﬂiminde
E.O. Wilson’la
birlikte çal›ﬂ›yor.
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bi, Darwin’in Beagle serüveninin
“evreka” anlar›ndan yoksun tek
bölümü Galapagos ziyareti olmay›p, yolculu¤un geri kalan bölümü
de (Pasifik Okyanusu’ndan Polinezya, oradan Avustralya, Güney Afrika’daki Good Hope Burnu ve ‹ngiltere’ye dönüﬂ) bu yönden fazla bereketli say›lmazd›. Ama Darwin’in, kuﬂ koleksiyonunu Zooloji Derne¤i’nden tan›nm›ﬂ kuﬂbilimci John Gould’a göndermesiyle iﬂlerin rengi biraz de¤iﬂmeye baﬂlad›. 1837 y›l›n›n Mart›nda; yani
‹ngiltere’ye dönüﬂten beﬂ ve Galapagoslar› terkettikten yaklaﬂ›k on sekiz
ay sonra, Darwin, Galapagos kuﬂ koleksiyonu üzerinde tart›ﬂmak amac›yla
Gould’la buluﬂtu. Toplad›¤› 26 kara
kuﬂu türünden 25’i, Galapagoslara özgü yeni türlerdi. Bundan da önemlisi,
Gould, bülbül “çeﬂitlerinin” asl›nda birer “tür” olduklar›n›; karatavuk, çaprazgaga, ötle¤en ve ispinoz örneklerinin, tek bir ispinoz grubunun birbirleriyle yak›ndan iliﬂkili üyeleri oldu¤unda karar k›lm›ﬂt›. Ayr›ca, ispinozlar›n
Galapagos kara kuﬂlar› faunas› içinde
tuttuklar› yerin büyüklü¤ü (Gould,
Darwin’in koleksiyonundaki 26 örnekten 13’ünün ispinoz türleri oldu¤unu
saptam›ﬂt›) evrim/yarat›l›ﬂ bölünmesini kesin biçimde ortaya koyuyordu. Ya
bu türler eski bir ispinoz ‘göçmeninin’
de¤iﬂime u¤ram›ﬂ torunlar›yd› (evrim
perspektifi), ya da Tanr›’n›n bilemeyece¤imiz bir nedenle, baﬂka bir yerdeki
de¤il de Galapagoslardaki ispinozlara
büyük düﬂkünlü¤ü vard› (yarat›l›ﬂ
perspektifi). Bundan birkaç ay sonra
Darwin, “Türlerin Dönüﬂümü” ile ilgili
defterine baﬂlam›ﬂt› bile. Bu ﬂekilde,
1859’da “Türlerin Kökeni”nin yay›mlanmas›yla sonuçlanacak uzun bir entellektüel süreç de baﬂlam›ﬂ oluyordu.
Ve e¤er evrimsel biyoloji tarihinin tek
bir olay›n›, onun “evreka” an› olarak
taçland›rmak gerekirse, bu
hiç kuﬂkusuz Darwin’in Gould’la buluﬂmas› olacakt›r. Yine de itiraf etmek gerekir ki,
konu üzerinde deneyimsiz
genç bir adam›n, kendisinden
yaﬂl› olan bir uzman taraf›ndan kuﬂ s›n›fland›rmas›yla ilgili olarak ‘do¤ru yola sokulmas›’, efsane oluﬂturacak bir
malzeme gibi görünmüyor.
Darwin her ne kadar yanl›ﬂlar›n› düzeltmeye çal›ﬂt›ysa

Darwin’in koleksiyonunda yer alan
baz› ispinoz türleri
(Walter Rothschild Müzesi)

Darwin’in, H.M.S.
Beagle gemisiyle
yapt›¤› beﬂ y›ll›k
yolculuk ve
araﬂt›rmalara
iliﬂkin günlü¤ünde
(bas›m› 1890),
Galapagos
ispinozlar›ndan
birkaç›n›n kendi
eliyle yapt›¤›
çizimlerini görmek mümkün.

da, Galapagos ispinozlar›yla o zamana
dek pek ray›nda gitmemiﬂ olan iliﬂkisi,
Gould’un ortaya ç›kard›klar›ndan sonra da pek yolunda gitmedi. T›pk› bülbüller gibi ispinozlar›n da adadan adaya farkl›l›k gösterebileceklerini farketmiﬂ, ancak konuyu irdelemek için giriﬂti¤i çabalar, örneklerini, al›nd›klar›
adaya göre etiketlememiﬂ oldu¤u için
sonuçsuz kalm›ﬂt›. Neyse ki Beagle’da,
Galapagoslarda örnek toplayan ve onlar› etiketlerken daha dikkatli davranan baﬂkalar› da vard›. Darwin de verilerindeki boﬂluklar›, onlar›n örneklerinden ald›¤› bilgiyle kapatmaya çal›ﬂt›.
Bu malzemenin birincil kayna¤› ve geminin kaptan› olan Robert FitzRoy’un,
ispinozlar aras›ndaki çeﬂitlili¤e iliﬂkin
yay›mlanm›ﬂ görüﬂlerine göre “Bütün
canl›lar›n, yaﬂamalar› düﬂünülen yere
uyumlu olacak biçimde tasarlanm›ﬂ olmalar›, Sonsuz Bilgeli¤in hayran olu-

H.M.S. Beagle

nacak bir lütfu”ydu. Darwin’in, ispinozlarla ilgili
evrimsel yorumlar›n› desteklemek için, yaﬂam› boyunca yarat›l›ﬂç› olarak
kalm›ﬂ birinin birikiminden yararlanm›ﬂ olmas›, tabii oldukça ilginç bir durum. (Hatta FitzRoy, “Türlerin Kökeni”ne tepkisini,
eserin bas›m›ndan bir y›l
sonra ‹ngiliz Bilimi Geliﬂtirme Birli¤i’nin tart›ﬂma toplant›s›na, elinde ‹ncil’iyle ç›kagelerek göstermiﬂti.) FitzRoy’unkilerin yan›s›ra baﬂkalar›n›n da verilerinden yararlanarak Darwin, asl›nda umdu¤u sonuca varman›n bir yolunu bulmay› baﬂard›.Verdi¤i kararsa, farkl› ispinozlar›n, farkl› adalardan geldikleri
yolundayd›. Ama asl›nda durum hiç de
böyle de¤il. Ayn› adada birden fazla ispinoz türü birarada bulunabiliyor ve
bu durum, bülbüllerle k›yasland›¤›nda
çok daha karmaﬂ›k bir evrimsel öykünün sonucu. Darwin’in, ispinozlar›n
adalar aras›ndaki da¤›l›m›yla ilgili olarak “Beagle’›n Yolculu¤u” eserinde
öne sürdü¤ü iddialar (ki, birçok adan›n yaln›zca dördünden örnek toplad›¤› için, en iyi koﬂullarda bile bu iddialara kuﬂkuyla bakmak gerekir), ispinozlar›n evrimini anlama çabalar›na
bir anlamda nihai bir darbe oldu. ‹ngiliz Do¤a Tarihi Müzesi yetkilileri bu
eserdeki bilgileri, sorumluluklar› alt›ndaki Galapagos ispinozlar›n›
yeniden etiketlendirmede kullanarak, Darwin’in geriye dönük olarak yapm›ﬂ oldu¤u
yanl›ﬂ tahminleri koleksiyonun örnekleri aras›na bir güzel sar›p sarmalam›ﬂ oldular.
Darwin’in kendisi de büyük olas›l›kla, ispinozlarla ilgili düﬂüncelerinin biraz sallant›l› oldu¤unun fark›ndayd›;
çünkü “Türlerin Kökeni”nde
onlardan hiç bahsetmemiﬂti.
Haziran 2005
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Darwin’in düﬂüncelerinin ‘do¤ru raya oturmas›na’ çok büyük katk›lar› olan kuﬂbilimci ve ressam John Gould
(solda), ‹ki Galapagos ispinozu (John Gould) (sa¤da).

Zaten, belki de en önemli eserine sorgulanabilir bir malzeme katmayacak
kadar da dikkatli bir bilimciydi. Ancak,
“Türlerin Kökeni”nin büyük ölçüde ispinozlarla ilgili kan›tlara dayand›¤›
inanc›n›n yayg›nl›¤›, efsanenin gücüne
iyi bir örnektir.
Darwin’in düﬂüncelerinin geliﬂimindeki olumsuz etkileri gözönüne al›nd›¤›nda, “evreka” an›n›n ikonlar› olarak
ispinozlar›n an›lmalar› gerçekten de
oldukça ironik bir durum. Bunun birden fazla nedeni var ve bu nedenler de
oldukça karmaﬂ›k. Ço¤u, Darwin’in ‹ngiltere’ye döndükten sonra yapt›¤› ispinoz çözümlemelerine benzer ﬂekilde,
varolan anlay›ﬂa yeni birﬂeyler katma
çabas›yla, geriye dönük olarak ve sonradan yap›lan katk›lara temellendirilebilir. Bu efsane üretim süreci, Sulloway’e göre bazen öylesine çok “sonradanl›k” ö¤esi içerir ki, ispinozlarla ilgili olarak ölümünden sonra yap›lan baz› keﬂiflerin bile Darwin’e atfedildi¤i
olmuﬂtur.
Darwin’in kendi çözümlemelerinde
de aksakl›klar olmas›na karﬂ›n, ispinozlar zaman içinde ‘iﬂbaﬂ›ndaki evrim’e örnek konumuna geldiler; günümüzdeyse evrimsel biyoloji ders kitaplar›n merkezi oldu¤u kadar, konuyla ilgili popüler bilim kitaplar›n›n da (Jon
Weinar’›n “‹spinozun Gagas›” kitab›
gibi) temeli oldular. Ancak bunlar, görece yeni geliﬂmeler. ‹spinoz bulmacas›, Darwin’in Galapagoslara ziyaretinden ancak bir yüzy›l sonra çözülebildi.
O zamanlar bir ö¤retmen olan David
Lack, 1938-39 y›llar›nda kuﬂlar› mercek alt›na alarak 1947’de de, ünlü
“Darwin’in ‹spinozlar›” eserini yay›mlad›. Lack, burada ispinozlardaki
uyumsal yay›l›m›n ayr›nt›lar›n› ortaya
serdi¤i gibi, bir adada hangi türlerin
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yaﬂad›¤›n› belirlemede, benzer türler
aras›ndaki rekabetin önemini de vurguluyordu. Buradaki temel fikir ﬂöyle:
Gereksinimleri ayn› ya da benzer olan
iki tür, bir arada varolamaz; ya biri di¤erini eler, ya da rekabeti en aza indirebilmek için evrimsel olarak birbirlerinden farkl› yönlere giderler. Lack’in
ispinozlara iliﬂkin yorumlar› (hâlâ baz›
aç›lardan tart›ﬂmaya aç›k olsalar da),
Darwin’in “Türlerin Kökeni”nde çizdi¤i çerçevenin en iyi ve üzerinde en ayr›nt›l› biçimde çal›ﬂ›lm›ﬂ örneklerini sunar. Asl›nda Darwin efsanesine kat›lan
ana unsurlar da Lack’in çal›ﬂmalar›ndan gelir.
Gerçi Lack’in efsane üretim sürecine belki de en önemli katk›s›, adland›rmayla ilgili olmuﬂtu. “Darwin’in ‹spinozlar›” adland›rmas› sözkonusu kuﬂlar için daha önceden de önerilmiﬂ olmakla birlikte, bu adland›rmay› iyice
sa¤lama alan, Lack’in onu kullan›m›
olmuﬂtu. ‹lginç ﬂekilde, Lack’in bu seçimi, k›smen de teknik nedenlerden
kaynaklanm›ﬂt›. Di¤er bariz seçenek,
“Galapagos ‹spinozlar›” gibi görünse
de, bu adland›rma tam do¤ru de¤il. Nedeni de, türlerden birinin Galapagoslarla Orta Amerika aras›ndaki Cocos
Adalar›’nda yaﬂ›yor olmas›. ‹spinozlarla ilgili çal›ﬂmalar yapan bir baﬂka
araﬂt›rmac› Dolph Schluter ise, en do¤ru kullan›m›n “Lack’in ‹spinozlar›”
olaca¤› görüﬂünde. Galapagos adalar›ndaki biyolojik incelemelerin en kapsaml› tarihini yazm›ﬂ olan Edward Larson’un bu eserinin olumlu yönlerinden
biri de, Lack’in katk›lar›na haketti¤i
vurguyu yapm›ﬂ olmas›d›r. Çünkü ne
(Darwin’in de ait oldu¤u) “klasik dönem”, ne de ça¤daﬂ araﬂt›rmalar›n yer
ald›¤› “modern dönem”e maledilen bu
katk›lar, ço¤u zaman hakettikleri ilgi-

den yoksun kald›lar.
Sonuçta, bir efsanenin evrimiyle de
karﬂ›karﬂ›yay›z. Beagle yolculu¤unun,
Darwin’in düﬂüncelerinde tetikledi¤i
geliﬂmeler aç›s›ndan önemli oldu¤unda kuﬂku yok. Ancak, beﬂ y›l gibi uzun
bir süre ald›¤› da gözönünde tutulursa, yolculu¤un bilimsel aç›dan verimsiz geçmiﬂ olmas›, onu Newton’un elmas› gibi “yerinde” bir simge olmaktan
al›koyuyor. Darwin’in Galapagos koleksiyonu, John Gould’un deneyim, öngörü ve keskin alg›s› sayesinde de olsa, en az›ndan onun türlerin de¤iﬂmezli¤ine olan inanc›n› sarsmada rol oynam›ﬂt›. Lack’in ola¤anüstü çözümlemeleri sayesinde de ispinozlar gerçekten
“Darwin’in sürecini” betimler oldular.
Bunlara bir de “Darwin’in ‹spinozlar›”
ifadesini eklersek, iﬂte evrimsel biyolojinin ikonu ortaya ç›kt›!
Galapagoslarda bir “evreka” an› her
ne kadar yaﬂanmad›ysa da, ispinozlar
sonuçta evrimsel biyolojinin simgesi
olarak çok da kötü bir seçenek de¤iller. Çünkü hem Darwin hem de baﬂkalar› taraf›ndan nas›l yorumland›klar›n›n tarihi, asl›nda iliﬂkilendirildikleri zihinsel ve entelektüel devrimin tarihinden farkl› birﬂey de¤il. Darwin baﬂlang›çta ispinozlara yarat›l›ﬂç› bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂm›ﬂ olsa da John Gould daha
sonra onlar›n evrimsel de¤erini farketti. Sonuçta, karﬂ›m›zda efsanevi bir
kahramandan çok, çok “insani” bir
Darwin var; düﬂünceleri, gözünün
önündeki kan›tlara karﬂ›n, baﬂlang›çta
zaman›n›nkinden pek öteye geçemeyen
bir Darwin. Düﬂüncelerinin de¤iﬂmesiyse “efsanevi Darwin”de patlayan bir içgörü ﬂimﬂe¤i sayesinde de¤il, basitçe,
“gerçek Darwin”in bilim toplumunun
bir parças› olmas›ndan kaynaklan›yor.
Ancak, “evreka” an›n›n par›lt›s›ndan
yoksun kalm›ﬂ olmas›, ona bir biliminsan› olarak sahip oldu¤u de¤erleri ya
da statüsünden birﬂey kaybettirmiﬂ de¤il. Frank Sulloway’in vard›¤› sonuçsa
ilginç: “Darwin-Galapagos
efsanesinin en olumsuz
yan›, bilimsel keﬂfin karmaﬂ›k özelliklerini, dolay›s›yla da Darwin’deki
büyük dehan›n temel
özelliklerini maskelemiﬂ olmas›.”
Dr. Andrew Berry
Harvard Üniversitesi
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