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BU ÜN‹TEDE NELER Ö⁄RENECE⁄‹Z?

• Konu içerisindeki sorular› yan›tlay›n›z,

• Örnekleri tekrarlay›n›z,

• Uyar›lar› ve dikkatleri okuyunuz, gerekiyorsa yaz›n›z.

BU ÜN‹TEY‹ NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

Bu bölümü bitirdi¤inizde, 

• Hayat›n bafllang›c› ile ilgili görüflleri ö¤renecek,

• Lamarck’›n evrim ile ilgili görüfllerini tan›mlayacak,

• Darwin’in evrimle ilgili görüfllerini aç›klayacaks›n›z.

☞

✍



I. HAYATIN BAfiLANGICI ‹LE ‹LG‹L‹ GÖRÜfiLER

Canl›lar efleyli veya efleysiz üreyerek kendilerine benzer canl›lar meydana getirir.
Böylece türlerinin devaml›l›¤› sa¤lanm›fl olur.

E¤er, bir canl› kendinden önceki canl›dan üreyerek meydana geliyorsa ilk canl› ne
zaman ve nas›l meydana gelmifltir?

Hayat›n nas›l bafllad›¤›, ilk canl›n›n ne zaman ve nas›l meydana geldi¤i gibi sorular
insan›n merak›n› çeken sorular olmufltur. Bilim adamlar› bu soru ile ilgili görüfller
ortaya atm›flt›r.

Bu görüfller :

A. Kendili¤inden Olufl (Abiyogenez) Görüflü

Yunan  filozofu Aristo taraf›ndan ortaya at›lan görüfle göre “canl› kendili¤inden
var olabilir, yani cans›z maddelerden kendili¤inden meydana gelebilir.”

Aristo’nun kendili¤inden olufl görüflü, döllenmifl yumurta gibi baz› yap›lar›n, bir
aktif prensip tafl›d›¤›, bu aktif prensibin uygun koflullarda bir canl›y›
oluflturabilece¤idir. Aristo aktif prensibi ifl yapma yetene¤i olarak düflünmüfltür.
Günümüzde enerjinin sistemin ifl yapabilme yetene¤i oldu¤unu biliyoruz. Buna göre
Aristo bir çok bilim adam›n›n çal›flmalar›na ›fl›k tutmufltur.

Y›llar sonra Belçika’l› bir fizikçi olan Jean Baptiste Van Helmont Hayat›n
bafllang›c› ile ilgili deneyler yapm›flt›r. Helmont,  kirli bir gömlek ile birkaç bu¤day
bafla¤›n› bir araya koydu¤unda 21 gün sonra farelerin meydana geldi¤ini görmüfltür.
Kirli gömle¤i insan terini içeren aktif prensip olarak düflünmüfltür.

Bugünkü bilgilerimizle düflündü¤ümüzde Helmont’›n deneylerinin kontrollü
olmad›¤›n› görüyoruz. Çünkü, Helmont, kirli gömlek ve bu¤day baflaklar›n› kapal› bir
kutuya koyup 21 gün bekleseydi deney sonuçlar›n›n tamamen farkl› oldu¤unu  ve
farenin oluflmad›¤›n› gözlemleyebilirdi.

Francesco Redi (Françesko Redi) ve Louis Pasteur (Lüi Pastör) adl› bilim adamlar›
Helmont’un aksine kontrollü deneylerle abiyogenez görüflünü çürüterek biyogenez
görüflünü  ortaya atm›fllard›r.

A. Kendili¤inden Olufl (Abiyogenez) Görüflü

B. Panspermia Görüflü

C. Ototrof Görüflü

D. Heterotrof Görüflü

E. Yarat›l›fl Görüflü
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Biyogenez görüflüne göre “canl›lar kendilerine benzer canl›lardan üreme yolu ile
o l u fl u r.” Fakat, biyogenez dünyadaki ilk canl›n›n nas›l olufltu¤u sorusuna yan›t 
veremez.

B. Panspermia Görüflü 

Baz› bilim adamlar›na göre hayat, baflka gezegenlerden dünyaya gelen baz› spor
veya tohumlarla bafllam›flt›r. Fakat, bu görüfl bu spor ve tohumlar›n kayna¤›n›n ne
oldu¤unu aç›klayamaz. Ayr›ca bu spor ve tohumlar›n radyasyon, s›cakl›k vb. olan
atmosferin olumsuz koflullar›na karfl› nas›l dayanabildi¤i konusuna net olarak yan›t
veremez.

C. Ototrof Görüflü 

Baz› bilim adamlar›n›n ortaya att›¤› görüfle göre ilk canl› yeflil bitkiler gibi kendi
besinini yapabilme yetene¤ine sahipti. Kendi besinini sentezleyebilen canl›lar ototrof
canl›lard›r. Dolay›s›yla, bu görüfl, ilk canl›n›n bitkiler gibi orotrof oldu¤unu savunur.
Bu hipotez, basit bir çevrede kompleks bir canl›n›n olufltu¤unu kabul eder. Bu nedenle
evrim teorisi ile çeliflir.

D. Heterotrof Görüflü 

Bu görüfle göre; “ilk canl› kendi besinini yapamayan bir canl›d›r ve cans›z 
maddelerin çok uzun bir kimyasal evrim geçirmesiyle meydana gelmifltir.” Bu görüfl,
ototrof görüflünün aksine ilk canl›n›n tüketici oldu¤unu savunur.

Heterotrof görüflü, kompleks bir çevrede basit yap›l› bir canl› olufltu¤unu 
savundu¤undan evrime ters düflmez.

Bu görüfle göre, ilk atmosfer bugünkünden farkl› yap›da olup, metan (CH4),
hidrojen (H2) amonyak (NH3) ve su buhar› (H2O) içermekteydi. Serbest hâlde oksijen
gaz› (O2) bulunmuyordu. Y›ld›r›m, flimflek, mor ötesi ›fl›nlar gibi enerji kaynaklar›, ilk
atmosferdeki gaz moleküllerindeki kimyasal ba¤lar›n kopmas›na ve yeni ba¤lar
oluflturmalar›na  neden olmufltur. Bu kimyasal reaksiyonlar sonucunda amino asit, ya¤
asiti, fleker gibi baz› basit yap›l› organik bileflenler ortaya ç›km›flt›r. Yani, canl›l›k
oluflmadan önce organik moleküller evrimleflmifltir.

Heterotrof görüflünü destekleyen deneyi 1953 y›l›nda Stanley Miller (Stenli Mil›r)
ad›nda bir bilim adam› yapm›flt›r. Miller deneyinde ilkel yerkürenin koflullar›n› k›smen
de olsa içeren bir çevre yaratmaya çal›flm›flt›r.

Miller,  kapal›  bir  deney düzene¤i  oluflturarak, bu düzenek içerisine amonyak,
hidrojen, metan ve suyu koyarak kar›fl›m› ›s›tm›flt›r. Bu gazlar›n kar›fl›m›n› 1 hafta

☛ Pasteur ve Redi’nin deneylerini araflt›rarak, sonuçlar›n› aç›klay›n›z.



süreyle elektrik ak›m›na tutmufltur. Böylece deneyin sonucunda, toplama kab›nda bir
çok organik bilefli¤in yan›nda en yayg›n üç amino asitin olufltu¤unu bulmufltur.

Miller’in deneyinde oldu¤u gibi, ilkel yeryüzü koflullar›nda denizlerde, önce
organik  moleküller evrimleflmifltir. Bu moleküller bir dizi reaksiyon sonucunda   
proteinlere dönüflmüfltür. Proteinlerden baz›lar› enzim özelli¤i kazanarak di¤er
moleküllerin oluflumunu h›zland›rm›flt›r. Denizlerdeki nükleik asitler proteinlerle
kümeleflerek nükleoproteinleri, nükleoproteinlerde koaservat ad› verilen ön hücreleri
oluflturmufltur. Daha sonra ön hücreden kendi kopyas›n› yapabilen basit yap›l› canl›lar
o l u fl m u fl t u r. Bu basit yap›l› canl›lar fermantasyonla enerjilerini sa¤lam›fllard›r.
Heterotroflardan sonra ototroflar evrimleflmifltir. Fotosentez ile atmosferde oksijen gaz›
birikmifltir. Bu durum oksijenli solunum yapabilen canl›lar›n ortaya ç›kmas›na neden
olmufltur.

fiekil 4.1 Miller’in deneyi

E. Yarat›l›fl  Görüflü 

Var olan bütün dinlerin ortak yönü, canl›n›n Tanr› taraf›ndan yarat›ld›¤› görüflüdür.
Buna göre yeryüzünde yaflayan bütün tür çeflitleri baflka türlere de¤iflmemifltir. Canl›lar
alemindeki türlerin herbiri farkl› zamanlarda yarat›lm›flt›r.
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☛ Hayat›n bafllang›c› ile ilgili görüfller nelerdir?
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II. CANLILARIN EVR‹M‹ ‹LE ‹LG‹L‹ GÖRÜfiLER‹

Eski insanlardan günümüz insanlar›na kadar uzanan süreç içerisinde insan, 
kendisinin ve çevresinde bir arada yaflad›¤› farkl› türdeki canl›lar›n nas›l meydana
geldi¤ini, canl›lar aleminde bu kadar fazla tür çeflidinin nas›l olufltu¤unu merak
etmifltir. ‹nsanlar en çok “Canl› bir önceki canl›dan üreme yolu ile meydana geldi¤ine
göre  canl› nas›l meydana gelmifltir?” sorusuna yan›t aram›flt›r. Bu flekilde günümüze
kadar uzanan bir süreç içerisinde bir çok bilim adam› hayat›n bafllang›c›n› ve ilk
canl›n›n nas›l meydana geldi¤ini araflt›rarak baz› görüfller ortaya atm›flt›r. Bunlardan en
çok üzerinde durulan ve tart›fl›lan teori ise “Evrim Teorisi”dir.

Evrim teorisi, türlerin sabit olmay›p, sürekli de¤iflti¤ini, eski türlerden uzun sürel-
er içinde yeni türlerin geliflti¤ini ve canl›lar›n ortak bir kökene sahip oldu¤unu savunur.

Evrim ile ilgili iki önemli görüfl vardir :

A. Lamarck’›n Görüflleri B. Darwin’in Görüflleri

A. Lamarck’›n Görüflleri

Lamarck, çevreden gelen de¤iflikliklerin türleri etkiledi¤ini ve her türün bu etkiye
içten gelen bir de¤ifliklikle tepki verdi¤ini ileri sürmüfltür. Görüflüyle ilgili iki varsay›m›
vard›r. Bunlar :

1. Kullanma ve kullanmama kural› : Bu varsay›ma göre, kullan›lan her organ
geliflir. Kullan›lmayanlar ise zamanla zay›flar ve körelir. Örne¤in sporcunun geliflen
kaslar›n› kullan›lan organlar›n geliflimiyle aç›klayabiliriz.

2. Kazan›lan karakterlerin kal›t›m› kural› :  Bu varsay›ma göre, çevre 
faktörlerinin türe kazand›rd›¤› ve kaybettirdi¤i karekterler dölden döle geçer. Daha
sonra yap›lan araflt›rmalar Lamarck’›n bu görüflünün do¤ru olmad›¤›n› göstermifltir.
Çünkü çevrenin etkisiyle oluflan de¤ifliklikler vücut hücrelerini etkiledi¤i için yeni
nesillere geçmez.  Örne¤in, bir sporcu kaslar›n› gelifltirebilir. Fakat, bu özellik, nesilden
nesile geçmez.

☛ Ototrof hipotezi ile heterotrof hipotezini karfl›laflt›rarak hangi hipotezin evrimi
destekleyebilece¤ini söyleyiniz?



Çevrenin etkisi ile vücut hücrelerinde görülen ve  kal›tsal olmayan de¤iflikliklere
modifikasyon denildi¤ini hat›rlay›n›z.

Bir karakterin kal›tsal olabilmesi için yumurta ve sperm  ad› verilen  üreme
hücrelerini etkilemesi gerekir.

B. Darwin’in Görüflleri

Darwin’e göre, türler sabit de¤ildir. Türler uzun süreler içerisinde de¤iflime
u¤rayarak yeni türlere dönüflür.

Darwin’in, evrim konusundaki görüfllerini belirleyen varsay›mlar› vard›r.

Bu varsay›mlar :

1. Türdeki birey say›s›, dölden döle geometrik dizi fleklinde artmaktad›r.

2. Her dölde canl› say›s›n›n geometrik dizi fleklinde artmas›na karfl›n tür içerisindeki 
birey say›s› sabittir.

3. Bunun nedeni, bireyler aras›nda besin, ›s›, ›fl›k gibi çevresel faktörlere uyabilenin 
yaflam›n› sürdürmesi, uyamayanlar›n ise elenmesidir. Bu görüfl do¤al seleksiyon 
olarak adland›r›l›r.

4. Ayn› türün bireyleri bir çok özellikleri bak›m›ndan birbirinden farkl› olabilir. Bu 
farkl›l›klar varyasyon olarak adland›r›l›r.

Kal›tsal varyasyonlar iki flekilde ortaya ç›kar :

a. Mutasyon : 

Canl›lar›n genetik materyali olan DNA’da meydana gelen de¤iflikliklerdir.  Bu
de¤iflikliklerin üreme hücrelerini etkilemesi kal›tsal varyasyona yol açar. Tür içindeki
kal›tsal varyasyon  evrim yönünden önemlidir.

b. Efleyli üreme :

Efleyli üreme s›ras›nda mayoz bölünme ile gametler meydana gelirken görülen
krossing-over kal›tsal varyasyonlara neden olabilir.
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☛ Lamarck, zürafalar›n uzun boylu olmas›n›, yaflad›klar› ortam›n kurak olmas›
nedeniyle ot bulamad›klar›ndan  a¤açla r›n yaprakla r›yla kar›nlar›n› doyurmak 
zorunda kalmalar› ve bu nedenle a¤aç yapraklar›na uzanabilmek için boyunlar›n›n
uzad›¤› sonucu ile aç›klam›flt›r. Bu durum Lamarck’›n hangi görüflüne örnek olabilir?
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Bireyde meydana gelen kal›tsal varyasyonlar sonucunda türün bireyleri do¤al
seleksiyona u¤rar. Bu var olma ve yaflama mücadelesi sonucunda ortam koflullar›na
uyum sa¤layacak genetik yap›ya sahip bireyler elenir.  Ortam koflullar›yla uyumlu 
genlere sahip bireylerse varl›klar›n› sürdürür. Canl›lar›n de¤iflen koflullara uyum

sa¤lamak için farkl› kal›tsal özellikler kazanmas›na adaptasyon ad› verilir.

Evrimi destekleyen baz› kan›tlar vard›r. Bunlar:

1. Fosillerden sa¤lanan kan›tlar : 

Fosil kal›nt›lar›n incelenmesi sonucunda geçmiflte yaflay›p günümüzde g ö r ü l m e y e n
canl›lar›n do¤al seleksiyonla türlerin ortadan kaybolmas›, geçmifl zamanlarda yaflayan
canl›lara benzer türlerinin hâlâ günümüzde görülmesi, geçmiflte yaflayanlar›n
günümüzde yaflayan canl›lar›n atas› oldu¤u görüflü evrimi destekler.

2. S›n›fland›rmadan elde edilen kan›tlar : 

Günümüzde yaflayan canl›lar, embriyonik geliflimleri, anatomileri, biyokimyasal
iflleyifl yönünden benzerlikleri ve farkl›l›klar› ele al›narak s›n›fland›r›l›r. Bu flekilde
bitki ve hayvanlar aras›nda basitten geliflmifle do¤ru belirli bir s›ralama ve ba¤›nt› 
kurulur. Akrabal›k derecesi ve benzerlikleri fazla olan canl› türleri ayn› s›n›fland›rma
grubu içinde yer al›r.

3. Morfolojiden elde edilen kan›tlar : 

Türler aras›nda kökenleri ayn› olup, görevleri farkl› olan organlara  rastlanmas›
evrimi destekler.

Kökenleri ayn› olup, görevleri farkl› olan organlara homolog organ denir.
S›n›fland›rma aç›s›ndan birbirine akraba olan türler aras›nda homolog organ yap›s› 
benzerdir.

Balinan›n yüzgeci-insan›n kolu homolog organa örnek verilebilir. Her iki canl›n›n
bu organlar›n›n embriyolojik yap›lar› ayn› görevleri ise farkl›d›r. Her iki canl› da
memeliler  s›n›f›nda incelenir.

☛ Günümüzde Lamarck’›n görüfllerinden hangisi geçersizdir?  Nedenini aç›klay›n›z.



Ayr›ca, körelmifl olan organlar da evrimi destekler. ‹nsanlarda kör ba¤›rsak örnek
verilebilir.

4. Embriyolojiden sa¤lanan kan›tlar :

Bir çok  türün embriyolojik gelifliminde birbirine benzer olan evrelerin görülmesi
bu türlerin ortak bir atadan geldi¤i görüflünü destekler.

Bütün omurgal› embriyolar›nda solungaç yar›klar›n›n görülmesi bu duruma örnek
verilebilir.

5. Fizyolojiden elde edilen kan›tlar :

Canl›lar›n kimyasal ve fizyolojik iflleyifllerindeki benzerlikler evrimsel iliflkilerini
a ç › k l a r. Örne¤in, parazitler çok özel koflullara sahip  ortamlarda yaflar. Benzer parazitlerin
yaflad›¤› türlerin fizyolojik yap›lar› da birbirine benzer. Bu durum türler aras›ndaki
evrimsel iliflkilerini aç›klar.

6. Biyokimyadan elde edilen kan›tlar :

Canl›larda benzer olan kimyasal reaksiyonlar akrabal›k derecelerini aç›klar.
Örne¤in, canl›lar›n metabolizmas› sonucu aç›¤a ç›kan boflalt›m maddelerinin benzer
olmas› akrabal›k iliflkilerini aç›klar.

7. Genetik ve sitolojiden elde edilen kan›tlar :

Yak›n akraba olan türlerde genetik yap› benzerli¤i, hücre organelleri benzerli¤i, evrimi
destekler.

8. Evcillefltirmeden elde edilen kan›tlar :

‹nsanlar eski zamanlardan beri bitki ve hayvanlar› ›slah ederek de¤iflik özellikte tür
çeflitlerini elde etmifllerdir. Örne¤in, bir tek türü kabul  edilen  köpe¤in birbirinden
farkl› özelliklere sahip olan bir çok  çeflidi, yaban köpe¤i veya kurtla akraba olan bir
köpek türünden meydana gelmifltir.

9. Biyoco¤rafyadan sa¤lanan kan›tlar : 

Ayn› türe ait bitki ve hayvanlar›n yaflam alanlar› çöl, da¤, nehir vb. co¤rafî bir
engelle ayr›l›rsa ayn› türün bireyleri iki farkl› co¤rafi alanda yaflamlar›n› sürdürmeye
devam edecektir. E¤er, zaman içinde ayn› türün bireyleri kendi aralar›nda üreyemezse
zamanla bir türün iki alt türü meydana gelecektir. Örne¤in Galapagos adalar›nda
yaflayan ispinoz kufllar›, adan›n volkanik patlamalarla ayr›lmas› sonucu yaflad›¤› 
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ortama göre farkl›  türleri oluflturmufltur. Baz›lar› tohumla, baz›lar› böcekle beslendi¤i
için gaga flekilleri farkl›d›r. Ayr›ca  vücut büyüklüklerinde de  farkl›l›klar vard›r.

Canl› türlerinin co¤rafi alanlardaki da¤›l›m› incelenerek geçirdikleri evrimsel
süreç ve di¤er türlerle akrabal›klar› hakk›nda bilgi edinilebilir.

☛ Darwin ile Lamarck’›n ortak olan görüflü nedir ?
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Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z PEK‹fiT‹REL‹M

I. Size, afla¤›da hayat›n bafllang›c›yla ilgili görüfller ve bu görüfllerin tan›mlar› kar›fl›k 
olarak verilmifltir. Buna göre, bu görüfller ile tan›mlar› do¤ru olacak flekilde 
efllefltiriniz.

Hayat›n bafllang›c› ile ilgili görüfl : Tan›m :

* Abiyogenez : Canl›lar kendilerine benzer olan 
canl›lardan üreme yolu ile oluflur.

* Biyogenez : Canl›, cans›z maddelerden

kendili¤inden oluflabilir.

* Heterotrof görüflü : ‹lk canl›n›n bitkiler gibi fotosentez
yapabildi¤ini ileri sürer.

* Ototrof görüflü : ‹lk canl›n›n kendi besinini yapamayan
canl› oldu¤unu ve cans›z maddelerin
çok uzun bir kimyasal evrim geçirmesi
sonucu meydana geldi¤ini ileri sürer.

II. Size afla¤›da evrimle ilgili görüflleri ortaya atan bilim adamlar› olan  Lamarck, 
Darwin ve ileri sürdükleri görüfller kar›fl›k olarak verilmifltir. Buna göre görüfllerin 
hangi bilim adam›na ait oldu¤unu görüflün karfl›s›na yaz›n›z.

Görüfller : Bilim adam› :

* Kullan›lan her organ geliflir. Kullan›lmayanlar 

ise zamanla körelir. ...............................

* Bireyler aras›nda besin, ›fl›k, ›s› gibi çevresel 

faktörlere uyabilenler hayatta kal›r. Uyamayanlar 

ise zamanla elenir. ...............................

* Çevre faktörlerinin etkisiyle sonradan 

kazan›lan karekterler dölden döle geçer. ...............................
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III. Afla¤›da size verilen tan›mlar› kullanarak boflluklara uygun olacak flekilde 
yerlefltiriniz.

- biyogenez - do¤al seleksiyon

- Lamarck - modifikasyon

- varyasyon - adaptasyon

- Darwin - kullanma ve kullanmama  kullanmama görüflü

1. ..........................’›n görüflüne göre kullan›lan her organ geliflir. Kullan›lmayanlar 
ise zamanla körelir. Bu görüfle .............................................................. denir.

2. .......................... ‘e göre bireyler aras›nda besin, ›fl›k, ›s› gibi çevresel faktörlere 

uyabilenler hayatta kal›r. Bu durum bireyin de¤iflen çevre flartlar›na uyumunu 

art›r›r. Çevre flartlar›na uyum ise  ..........................  olarak adland›r›l›r. Çevre 

flartlar›na uyamayanlar ise zamanla elenir. Bu durum ...............................  olarak 

adland›r›l›r.

3. Çevrenin etkisiyle vücut hücrelerinde görülen de¤ifliklikler kal›tsal de¤ildir.

Kal›tsal olmayan bu de¤iflikliklere  ..........................  denir.

4. Ayn› türün bireyleri bir çok özellik bak›m›ndan birbirine göre farkl›l›k gösterebilir.

Bu farkl›l›klara ..........................  denir.

5. Canl›lar kendilerine benzer olan canl›lardan üreme yolu ile oluflur. Bu görüfle 

..........................  denir.

IV. Afla¤›da size verilen ifadeleri dikkatli bir flekilde okuyarak do¤ru ise D’yi yanl›fl 
ise Y’yi yuvarlak içine al›n›z.

1. Sonradan kazan›lan karekterler kal›tsald›r. D - Y

2. Kal›tsal varyasyonlar mutasyon ve efleyli üreme s›ras›nda gametler oluflurken 
görülebilen krossing-over olay› olmak üzere iki çeflittir. D - Y

3. Kal›tsal olmayan varyasyonlara modifikasyon denir. D - Y

4. Fosillerden elde edilen kan›tlar, homolog organ benzerli¤i, embriyolojik geliflim 
benzerli¤i, biyokimyasal benzerlikler evrimi destekler. D - Y

5. Sistematik yönden birbirine yak›n olan türlerde görülen homolog organ benzerli¤i, 
biyokimyasal benzerli¤i, embriyolojik geliflim benzerli¤i evrimi destekler. D - Y



ÖZET

Çevremize bakt›¤›m›z zaman bizim d›fl›m›zda de¤iflik özelliklere sahip olan bir
çok tür  çeflidi  görürüz.  Hatta  bu  türlerden baz›lar›n›n birbirine benzedi¤ini d ü fl ü n ü r ü z.

Türler nesillerinin devam›n› üreyerek sa¤larlar. Böylece kendilerine benzer olan
yeni canl›lar meydana getirirler.

‹nsan, yaflad›¤› müddetçe sadece kendisi ve kendisinin meydana gelme sürecini
merak etmekle kalmam›fl, ayn› zamanda ilk canl›n›n nas›l meydana geldi¤i sorusunu da
sorgulam›flt›r.

“Acaba ilk canl› nerede, ne zaman ve nas›l olufltu?”

Bu soru geçmiflte ve günümüzde hep merak edilmifltir. Bununla ilgili bir tak›m
görüfller ortaya at›lm›flt›r. Bugün ise en çok tart›fl›lan görüfl evrim teorisidir. Bu gün hâlâ
bu görüfl kimileri taraf›ndan kabul edilirken kimileri taraf›ndan ise reddedilmektedir.
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OKUMA PARÇASI

Küçük, Yeflil Adamlar

Evrende yaln›z m›y›z, de¤il miyiz sorusu, insanl›¤›n kafas›n› kurcalayan bir soru.
Galaksimizin bir yerlerinde ya da farkl›  galaksilerde yaflam olabilece¤i düflüncesi kimi
insanlar›n hofluna giderken kimilerini de tedirgin ediyor. Dünya d›fl› yaflamlar›n var
oldu¤u düflünülen ilk gök cismi Ay’d›. Samsat’l› Lukianos’tan Jules Verne’e kadar bir
çok yazar  Ay’a gitmeyi düflündü;  Ay’l›lar üzerine teoriler üretti. Bu durum ilgililer
Mars gezegenine yönelinceye kadar sürdü. Teleskoplar Mars gezegenini gözlerken
bilim adamlar› da çeflitli kuramlar ortaya at›yorlard›...

Mars’ta hayat oldu¤u ve daha yafll› bir gezegen  daha uzun bir geliflme sürecine
sahip olaca¤›ndan, bu hayat›n bizimkinden üstün bir uygarl›k yaratm›fl olaca¤›
varsay›m› kolayca kurulabilirdi. 1877 y›l›nda Mars, Dünya’ya her zamankinden biraz
daha fazla yaklafl›nca bir çok teleskop ona çevrildi. Giovanni Schiaperelli adl› bir
gözlemci, gezegenin yüzeyinde her biri büyükçe iki koyu alan› birlefltiren oldukça kal›n
koyu çizgiler gördü¤ünü bildirdi. Schiaparelli onlara ‹talyanca’da “bo¤az” anlam›na
gelen ve büyük su kitlelerini birlefltiren ince su yollar›na verilen ad olan canali ad›n›
verdi. Ama, sözcük bir süre sonra ‹ngilizce’de insan yap›s› su yolu anlam›na gelen
kanal olarak kullan›lmaya bafllad›. Böyle bir niteleme bile Mars’ta ak›ll› yarat›klar›
bar›nd›ran bir hayat›n varl›¤›n› ima eder gibiydi...

H.G.Wells 1898 y›l›nda gezegenler aras› savafl hikâyelerinin ilki olan “Dünyalar
savafl›” adl› kitab›n› yay›mlad›. Bu kitab›nda Wells, Mars’› canl› tutma konusundaki
umutsuz mücadelelerinden vazgeçerek, sulak ve bereketli Dünya’ya göç etmeye,
gerekirse zor kullanarak fethetmeye karar veren Mars’l›lar› anlat›r. H.G.Wells’in
bafllatt›¤› Marsl›’lar ç›¤›r›n›  bir çok flöhretli bilim kurgu yazar› izler. Bu kitaplarda
Mars’l›lar›n her türlüsü tasarlanm›flt›r. Büyük ya da küçük olabilirler, belki korkunç
belki de komiktirler... Yaln›z bu tipler aras›nda biri, insanlar›n akl›nda Mars’l› deyince
oluflan en yayg›n tan›md›r. Bafllar›nda antenleri olan küçük, yeflil adamlar.

Dünyadan Mars’a giden araçlar, K›z›l gezegenin s›rlar›n› çözmeye çal›fl›yor.
Kimbilir, bilimadamlar›n›n hiçbiri inanmasa da en mutlu edecek fley belki de Mars’tan
küçük yeflil adamlar bulmak olurdu.

Bilim Teknik

say› : 357, sayfa: 35

Gökhan TOK’un yaz›s›ndan al›nt› yap›lm›flt›r.



TEST IV

1. Afla¤›dakilerden hangisi kal›tsal bir varyasyon de¤ildir?

A) insanda göz rengi

B) hemofili hastal›¤›

C) efley kromozomlar›

D) sporcunun geliflen kaslar›

2. Afla¤›dakilerden hangisi Lamarck’›n görüflüdür?

A) do¤al seleksiyon

B) homolog organ benzerli¤i

C) kazan›lan karekterlerin kal›t›m›   

D) adaptasyon

3. Varyasyonu modifikasyondan ay›ran özellik afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Varyasyon, kal›tsal modifikasyon ise kal›tsal de¤ildir.

B) Varyasyon kal›tsal de¤ildir, modifikasyon ise kal›tsald›r.

C) Varyasyon, vücut hücrelerinde görülür, modifikasyon ise üreme hücrelerinde
görülür.

D) Varyasyon,  canl›n›n genlerinin iflleyiflini de¤ifltirir. Modifikasyon ise genlerin    
yap›s›n› de¤ifltirir.

4. I- Canl›lar›n kendinden önceki canl›lardan üreme ile oluflmas›.

II- ‹lk canl›n›n kendi besinini kendisinin sentezleyebilen bir canl› olmas›.

III- Canl›lar›n kendinden varolmas› veya cans›z maddelerden kendili¤inden

meydana gelmesi.  

IV- ‹lk canl›n›n cans›z maddelerin uzun süren kimyasal evrimi sonucu oluflmas›.

Yukar›da yaz›lanlar›n do¤ru olarak s›ralan›fl› afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Abiyogenez-biyogenez-heterotrof görüflü -ototrof görüflü 

B) Biyogenez-ototrof görüflü -abiyogenez-heterotrof görüflü 

C) Ototrof görüflü -heterotrof görüflü -biyogenez-abiyogenez

D) Heterotrof görüflü -biyogenez-abiyogenez-ototrof görüflü 
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5. I- adaptasyon

II- do¤al seleksiyon 

III- modifikasyon

IV- mutasyon

V- homolog organ benzerli¤i

Yukar›da yaz›lanlardan hangisi ya da hangileri evrimin desteklenmesini sa¤lar?

A) I - II - IV - V

B) III - IV

C) I - III - V

D) IV - V


