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BİYOCOĞRAFYA NEDİR? 
 

Dünya üzerindeki yaşam çeşitliliği 5 ila 50 milyon arasında değişen 
farklı canlı türlerinden oluşur. Ancak bu sayının 2 milyondan daha azı 
bilimsel olarak isimlendirilmiş ve resmi olarak bilimsel literatüre geçmiştir ve 
belki de bilinen türlerin onlarca kat daha fazlası dışımızdaki dünyada ya da 
doğa tarihi müzelerinde isimlendirilmeyi beklemektedir. Biyolojik çeşitliliğin 
en temel bileşenlerinden biri olan türler, kimi zaman kozmopolit dağılımlara 
sahipken kimi zaman çok sınırlı coğrafi alanlarda da dağılım gösterebilirler. 
Dolayısıyla küresel anlamda biyoçeşitliliğin coğrafi desenleri tür 
dağılımlarının çakışması ve bu çakışma sonucunda ortaya çıkan sınırlı 
dağılım örüntüleriyle şekillenir. 
 
 Tanımsal olarak biyocoğrafya, biyolojik çeşitliliğin coğrafi desenlerini 
anlamaya ve bunu belgelemeye çalışan bir bilim dalıdır. Organizmaların 
dağılımlarının çalışılması olarak da adlandırılan bu bilim dalı, organizmaların 
tarihsel dağılımlarıyla (tarihsel biyocoğrafya) da ve aynı zamanda güncel 
dağılımlarıyla da ilgilenir. 
 
 Bilim dalları pratik bazı sorularla şekillenir. Bazı sorular da 
biyocoğrafyayı tanımlayacak şekilde biyocoğrafya ile ilgilenen araştırmacılar 
tarafından ortaya atılmıştır: 
 
1. Bir tür ya da yüksek bir taksonomik grup (cins, familya, takım ve bunun 
gibi...) belirgin bir dağılım alanına sahiptir? 
 
2. Bir türü belli bir alanda yaşatan, ve diğer alanlara girmesini önleyen 
faktörler nelerdir? 
 
3. İklim, topoğrafya ve diğer organizmalarla olan ilişkiler türlerin dağılımını 
sınırlar mı? 
 
4. Bir dağa çıktığımızda, kayalık kıyılarda dolaştığımızda ya da çöle 
gittiğimizde yaşayan organizmalar birbirleriyle nasıl değişir? 
 
5. Bir tür kullandığı dağılım alanı nasıl oluşturmuştur? 
 
6. Türlerin en yakın akrabaları nedir ve nerelerde bulunur? 
 
7. Kıta kaymaları, buzul siklusları, iklim değişimi türlerin dağılımını nasıl 
şekillendirir?  
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8. Neden adalarda ya da izole habitatlarda bulunan canlılar oldukça 
farklılaşmıştır? Dodo’nun hikayesi bu konuda bize bilgi verir mi? 
 
9. Neden birbirine yakın bölgelerde bulunan türler birbirleriyle akrabadır? 
 
10. Neden ılıman ve arktik kuşakta tropik kuşağa göre daha az tür bulunur? 
İzole olan okyanus adaları nasıl kolonize olmuştur? Neden adalarda, ana 
karadaki benzer habitatlara göre daha az tür yaşar? 
 
 Soru listesi belki de tamamlanamaz ve bu şekilde sürer gider. Ancak 
kısaca, tüm soruları toparlayacak şekilde, şu soruyu sorabiliriz: Organizmalar 
dünya yüzeyine nasıl dağılıyordu ve güncel dağılımlarına nasıl ulaştılar? Bu 
soru biyocoğrafya bilim dalı içindeki en temel sorudur. 
 
 Biyocoğrafya esasında karmaşık bir bilim dalıdır. Birden fazla 
biyocoğrafya kitabı olmasına karşın, çok az bilim insanı kendini 
biyocoğrafyacı olarak isimlendirir. Bunun asıl sebebi biyocoğrafyanın 
coğrafya, jeoloji, biyoloji gibi alanların kesişim noktasında yer almasıdır. Bu 
şekilde ilgi alanlarının kesişim noktasında yer alması ise birden fazla 
bilimcinin, örneğin sistematikcinin, ekoloğun, plaleontoloğun, coğrafyacının, 
biyocoğrafyadan bağımsız şekilde araştırmalarını yapamamalarına neden 
olmaktadır. Dolaysıyla biyocoğrafya sentetik bir disiplindir ve aynı zamanda 
disiplinler arası bir kesişim noktasıdır. Bu sebeple, biyocoğrafya prensip ve 
metotları doğrultusunda heterojen bir bilim dalı olarak tanımlanır. 
 
COĞRAFİ PERSPEKTİF: BİYOCOĞRAFYA DESENLERİNİN 
GÖZLENMESİ (İKLİM VE BİYOMLAR) 
 
Genel Tanım: 
Canlı organizmalar hemen hemen dünya üzerindeki her ortamda 
bulanabilirler: soğuk iklimlerden, yüksek dağların kayalık alanlarına, sıcak 
ortamlara, çöllere, karanlık ortamlara ve sıcak-soğuk su kaynaklarına kadar 
her ortama... Bazı organizmalar 100 santigrat derece sıcaklığa kadar çıkan 
termal su kaynaklarında bile yaşamlarını devam ettirebilirler. Kutup ayıları 
sadece arktik bölgede yaşamaya özelleşmişken, tropik kuşları tropikler 
dışında görebilmek oldukça nadir bir olaydır. Bununla birlikte, bazı türler de, 
insan (Homo sapiens) ve gök doğan (Falco peregrinus) gibi, hemen hemen 
dünyanın her yerinde görülebilirler. Bu tür canlılar kozmopolit türler olarak 
tanımlanır ve tolerans sınırları oldukça geniştir. Ancak hala insanlar ve gök 
doğanlar dünyanın büyük bir kısmında bulunmazlar, aynı zamanda 
dünyanın ekstrem iklimlere sahip alanları için de çok fazla genişleme 
yapamazlar. 
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Coğrafi Şablon: 
Bazı organizmaların, eğer bu organizmalar sınırlı dağılımlara da sahipse, 
dağılımlarını açıklamaya yönelik olarak tarihsel olaylar ve ekolojik süreçlere 
başvurmaya ihtiyacımız vardır (ekolojik biyocoğrafya). Ancak unutulmaması 
gereken bir nokta, türlerin dağılımlarıyla ilişkili en göze çarpan faktör coğrafi 
çevredeki değişkenliktir. Karasal ortamlarda ise dağılım desenleri, çoğunlukla 
iklim (temelde sıcaklık ve yağış) ve toprak yapısıyla şekillenir. Sucul 
organizmaların dağılımları da büyük ölçüde su sıcaklığı, tuzluluk, ışık ve 
basınca bağımlıdır. 
 

Edward Forbes ve diğer biyocoğrafyacıların gözlemlediği gibi iklim, 
toprak yapısı, su kimyası ve diğer çevresel koşullar coğrafyadaki fiziksel 
faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Buna ek olarak, sucul ya da 
karasal ortamlara bakmaksızın, çevresel değişkenler mekânsal bir oto-
korelasyon gösterebilir ya da mesafeyle çevresel koşulların benzerlikleri 
azalabilir (mesafeyle azalma ya da distance decay). 

 
Çevredeki rasgele olmayan bu mekânsal değişiklikler çok değişkenli 

bir coğrafi şablon oluştururlar. Bu oluşumlar da biyocoğrafi örüntülerin 
tamamını oluşturur. Yani, birçok biyocoğrafi örüntü çevresel koşullardaki 
mekânsal değişkenliklerden türemiştir. Örneğin ekvatordan kutuplara doğru 
ya da düşük enlemlerden yüksek enlemlere doğru ya da okyanuslardan 
östuar alanlara doğru biyotik kommünitelerin değişebileceği gerçeği kesindir. 
Çevresel gradient içindeki tür çeşitliliği, tür kompozisyonu ve 
kommünitelerin hayatta kalmasına ilişkin süreçler (prodüktivite gibi...) 
yüksek düzeyde tahmin edilebilen süreçlerdir. Organizmalar adaptasyonlar 
(davranışsal ya da fizyolojik olarak), dispersal ya da türleşme süreçleri 
yardımıyla mekânsal varyasyonlara cevap verebilirler. Eğer cevap konusunda 
başarısız olurlarsa da yok olma olgusuyla karşı karşıya kalırlar. Bu cevapların 
tamamı türlerin dağılım desenlerinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. 
Esasında biyocoğrafi alanların tamamı bu ilişkiler sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Bu çerçeve içindeki bütünlüğü tamamlamak için, bahsettiğimiz resme iki yeni 
tabaka daha katmamız gerekir. Çevresel koşullar yanı sıra tür dağılımlarını 
etkileyen diğer süreçler de türler arasındaki ilişkilerdir (örneğin, mutualizm, 
kommensalizm, parazitlik, rekabet gibi...). Bu noktanın bir sonraki basamağı 
ise ekosistem mühendisleri olarak tanımlanan türlerdir (örneğin insan), 
çünkü bu türler coğrafi şablonu tek başlarına değiştirme potansiyeline 
sahiptirler. Ekosistem mühendislerine yönelik olarak, insana gelmeden önce 
altını çizmemiş gereken örnek dünyanın ilk evrelerinde atmosfer yapısını 
değiştiren mikroorganizmalardır. Oksijen seviyesini değiştiren 
mikroorganizmalar dünyanın ısınmasına ve farklı yaşam formalarının 
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oluşmasına yönelik koşulların değişmesine neden olmuşlardır. Coğrafi yapı 
dinamik bir yapıdır ve sadece mekânsal olarak değişim göstermez, zamana 
bağlı olarak da değişim gösterebilir. Yaklaşık 3.5 milyar yıllık dünya tarihi 
içerisinde, hatta daha kısa bir zaman dilimi içerisinde bile, iklimsel olaylarda 
değişim gözlenebilir ve buzullar ve buzullar arası dönemler yaşanabilir. 
Dolayısıyla günümüzde popüler olan iklim değişimi konusu aslında 
yaşadığımız dünya için çokta eski olmayan bir konudur. 

 
Bu dinamiklerin tamamı iki büyük güçle şekillendirilir. Bu güçlerden 

biri dünyanın içinde depolanmış enerji ve diğeri ise güneş enerjisidir. 
Dünyanın içindeki sakladığı potansiyel enerji kinetiğe döndüğü zaman 
dünyanın yapısı belirgin bir şekilde değişmekte, kıtalar kaymakta, dağ sıraları 
oluşmakta ve iklimler şekillenmektedir. Güneşten gelen enerji sayesinde ise 
dünyadaki organizmaların evrimleşmesi sağlanmakta, atmosfer tabakaları 
oluşmakta, oksijen miktarı artmakta ve biraz önce bahsettiğimiz gibi 
dünyanın farklı yerlerinde farklı iklim desenleri görülmeye başlamaktadır. 

 
İklim 
Güneş enerjisi ve sıcaklık rejimleri 
Güneş enerjisi ve enlem: Güneş enerjisi dünya üzerindeki yaşamın 
devamlılığını sağlayan en önemli kaynaklardan biridir. Güneş dünyayı 
ısıtmakla kalmaz aynı zamanda dünyayı canlılar için daha yaşanabilir kılar. 
Bitkiler tarafından yakalanan güneş enerjisi enerjiyi kimyasal enerjiye 
dönüştürerek yaşayan organizmalar için gerekli yaşamsal faaliyetlerin 
çoğunu mümkün kılar. 
 
 Termodinamiğin prensiplerine göre yüksek ısıya sahip maddelerden 
düşük ısıya sahip maddelere sürekli bir ısı transferi olur. Bu durum üç farklı 
yolla olabilir, (1) iletme, direk moleküler transfer, (2) aktarım, sıvı ya da 
gazlar yoluyla, (3) yayılma. Güneş enerjisinin bir kısmı hava tarafından 
yakalanır, özellikle de hava su ve tuz partiküllerini içeriyorlarsa bu tutulma 
çok daha belirgin olur. Dolayısıyla dünya yüzeyi tek düze olarak ısınmaz, 
yani dünya yüzeyinin her bölümü eşit derecede ısınmaz. Toprak, kaya ve 
bitkiler bu yayılmanın büyük kısmını tutar ve belirgin bir şekilde ısınabilirler. 
Hava belli ölçüde güneş enerjisini tutarak ısınmasına karşın, ısınmanın büyük 
kısmı yüzeyde olur. Bu ısınma olayında önemli olan nokta dünya yüzeyine 
gelen güneş ışınlarının yüzeye çarpma açılarıdır. Güneş ışınları yüzey alanı 
açısından küçük bir bölgeye ulaşıyorlarsa ısınma büyük yüzey alanlarına göre 
daha yüksek olur. Bu durum sabah, öğle ve akşam saatlerinde hissedilen 
sıcakların neden farklı olduğunu açıklar. Aynı zamanda bu durum kutuplar 
ile ekvator arasında sıcaklık farklılıklarının nasıl oluştuğunu da açıklar. 
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 Dünya güneşe göre 23.50 derecelik bir eğimle konumlanmıştır. Yıllık 
döngü içinde güneş enerjisi dünya üzerine farklı şekillerde ulaşmaktadır. Bu 
farklılıklar mevsimlerin oluşmasına neden olmakta ve aynı zamanda gece ve 
gündüz uzunluklarının da farklılaşmasına neden olmaktadır. Sadece ekvator 
düzlemi üzerindeki coğrafyalarda 12 saat gün ışığı ve 12 saat karanlıktan 
bahsedebiliriz. Mart ayının 21. günü ile Eylül ayının 22. günü ekvatorda 
ekinoks yaşanır ve ekvator en yoğun ısınmasını yaşar. Aynı zamanda dünya 
üzerindeki her yer aynı gün uzunluğunu yaşar. Yaz mevsimindeki gün 
dönümü 22 Haziran tarihidir ve güneş ışınları bu dönemde dünya yüzeyinde 
yengeç dönencesine (tropic of cancer) dik olarak gelir ve kuzey yarı küre 
yüksek düzeyde ısınır. 22 Aralık tarihinde güneş ışınları oğlak dönencesine 
(tropic of capricorn) dik olarak gelir ve güney yarı küre yüksek düzeyde 
ısınır. Dolayısıyla yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında iklimin 
mevsimselliği yaşanır. Kuzey ve güneydeki dönencelerden sonraki en uç 
noktalarda arktik bölge bulunur ki, güneş bu bölgelere hiç bir zaman dik 
ulaşmaz. Yılın bir günü tam bir karanlık gün yaşanırken, yılın bir günü de 
tam bir aydınlık gün yaşanır. Teorik olarak yıllık döngü içinde dünya 
üzerindeki her nokta aynı gün uzunluğunu yaşamaktadır. Yüksek enlemlere 
güneş asla dik ulaşmamasına karşın, uzun yaz günlerinde Alaska’daki 
sıcaklığın 300 C’ye ulaştığı bilinmektedir. 
 
Yüksekliğin soğutucu etkisi: Buraya kadar enlemle sıcaklık arasındaki 
ilişkiyi açıklamaya çalıştım. Ancak birde yükseklikle sıcaklık arasındaki 
ilişkinin açıklanması gerekli. Chimborazo Dağı ve Klimanjaro Dağı sürekli bir 
buz ve kar tabakasına sahiptir. Bu durum bizim şu ana kadar 
öğrendiklerimizle ters düşmektedir. Dağların uç kısımları güneşe daha yakın 
olmalarına karşın, hemen yanı başlarındaki toprak parçalarına göre neden 
daha soğukturlar. Cevap havanın fiziksel ve termal özelliklerinde saklıdır. 
Havanın yoğunluğu yükseklikle birlikte azalır. Dünya yüzeyinden yükselen 
hava azalan basınç nedeniyle genişler ve genişleyen hava ısıyı daha kolay bir 
şekilde kaybeder (adiabatic cooling). Aynı süreç buzdolaplarında da görülür, 
kompresörden geçen freon gazı genişler. Kuru havanın  her 1000 metrede 10 
santigrat derece soğuma gücü vardır. Bu soğuma gücü suyun buharlaşması 
ve bulut oluşumuyla değişebilir. Bu noktada su buharı ve karbondioksidin 
ısıyı tutma gücünden bahsetmemiz gerek. Yoğunluğu az olan hava hızla ısı 
kaybeder ancak atmosferdeki karbondioksit ve su buharı ısı tutma 
kapasitesine sahiptir ki bu durum “greenhouse etkisi” olarak adlandırılır. 
Nemli bölgelerde greenhouse etkisi hissetmek çok daha kolaydır. 
 
Rüzgarlar ve yağış 
Rüzgar örüntüleri: Dünya yüzeyinin farklı şekillerde ısınması sıcaklık ve 
nemin dolaşımına neden olmaktadır. En kuvvetli ısınma ekvator düzleminde 
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olmaktadır ve özelliklede ekinoks dönemlerinde gerçekleşmektedir. Çünkü 
güneş ışınları direk olarak bu düzlem üzerine gelmektedir. Tropikal havanın 
ısınması sonucunda, hava genişler, çevresindeki havadan daha az yoğunlukta 
olduğu için yükselir. Yükselen hava ekvator çevresinde düşük atmosferik 
basınca sahip bir hava oluşturur. Dolayısıyla, ekvatorun etrafında düşük 
basınçlı bir alan etrafında dolaşan bir akım oluşturur. Yükselen hava soğur, 
yoğunlaşır ve tekrardan yüzeye iner ve bu dolaşım 300 kuzey ve güney 
enlemleri arasında sürekli devam eder. Bu dolaşan hava akımları yüzey 
rüzgarlarını oluşturur ve bu her 300’lik enlem için üç farklı tabak içerisinde 
devam eder. 
 
 Yüzey rüzgarları tamı tamına kuzey ve güney yönünde akım 
göstermez; bunun yerine, rüzgarlar kuzey ve güney yönünde belli bir açı 
çizerek ilerler. Bunun nedeni ise Coriolis etkisi olarak bilinir. Bu etki 
tamamıyla açısal hareket nedeniyle oluşmuş bir etkidir. Dünya üzerindeki her 
nokta her 24 saatte bir tur atar. Dünya çevresinin 40.000 km olduğu 
düşünüldüğünde ve ekvator üzerindeki bir noktanın dünyanın dönme hızıyla 
birlikte saatte yaklaşık 1700 km hızla hareket ettiği düşünüldüğünde, 
ekvatordan kuzeye doğru bir roket fırlatıldığında roketin yönü tam olarak 
kuzeye işaret etmez ve bir eğimle yoluna devam eder. Bu durum coriolis 
etkisi olarak tanımlanır. Bu etki sonucunda 0 ila 30 derece enlemler arasında 
kuzey doğulu ya da güney doğulu rüzgarlar oluşur, 30 ila 60 derecelik 
enlemler arasında ise batılı rüzgarlar oluşur. Bu rüzgar desenleri ticaret 
gemilerinin okyanus üzerindeki yönlerini belirlemek için oldukça önemli 
olmuştur. Aynı rüzgar desenleri okyanus üzerindeki su hareketlerini de 
yönlendirirler. 
 
Yağmur örüntüleri: Sıcaklık, rüzgar ve okyanus desenlerinden yola çıkarak, 
yağışların küresel örüntülerini anlayabiliriz. Bu noktada biraz fizik bilgisine 
de ihtiyaç duyacağız. Havanın ısınmasıyla, kara ve su kütlelerinden 
buharlaşmayla ortaya çıkan su buharı yüksek miktarda hava tarafından 
tutulur. Daha sonra soğumayla birlikte bulutların oluşumu görülür. 
Bulutlardaki su ve buz kütleleri ağırlaştığında ise yağmur ya da kar olarak 
yeryüzüne düşer. Tropiklerde, soğuma sonucunda yağmur ormanlarının 
görüldüğü düşük ya da orta yüksekliklerde şiddetli yağışların görüldüğü en 
ağır dönem güneşin direk olarak toprağa ulaştığı, yani ısınmanın en yüksek 
olduğu dönemlerdir. “Tropikal Konvergens Zonu” ekinoksun görüldüğü 
dönemlerde en ağır yağışların görüldüğü tropik bölgeyi tanımlar. Birçok 
tropik bölge en az bir yağışlı döneme sahiptir. 
 
 Yüksek enlemlerde iklimin mevsimselliği genellikle kıtaların batısında 
görülür. Örneğin Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yağışlı dönem 
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çoğunlukla kış aylarına sıkışırken, sıcak dönem çoğunlukla ilkbahar sonu ve 
yaz aylarına sıkışmıştır. 
 
İklimde zamansal değişkenlikler: Mevsimlerde uzun dönem değişkenlikler 
görülebilir. Bu duruma en iyi örnek El Nino okyanus-atmosfer olaylarıdır. El 
Niño ve La Niña, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük 
salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak 
kullanılmaktadır. El Niño ve La Niña'nın güney yarımküredeki etkileri çok 
büyüktür. Bu etkiler ilk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından 
tanımlanmıştır. El Niño'nun atmosferik imzası olan Güney Salınımları, Tahiti 
ve Darwin bölgelerindeki aylık veya mevsimsel hava basıncı değişimleridir. 
 
 Okyanusun ısınmasını takiben batılı rüzgarlar sıcak suyu geçerek, 
nemi en yakındaki kıtaya taşırlar ve buda toprağın kıyı sularından daha 
soğuk olduğu dönemlerde şiddetli yağmurlara neden olur. El Nino olayı 
kısaca bu durumu tanımlayan ve küçük oğlan çocuğu anlamında bir ifadedir. 
El Nino olayı genellikle Aralık ayı sonlarında yani İsa’nın doğumuna denk 
gelen dönem olduğu için bu ismi almıştır. El Nino yılları Güney Amerika’nın 
ekstrem çöllerine yağışın düştüğü dönemlerdir. Örneğin Atacama Çölü bu 
dönemlerde oldukça verimli bir hal alır.  Galapagos Adalarının Pasifik 
kıyılarındaki deniz organizmalarının üreme başarıları düşer ve mortalite 
oranları denizlerin yükselmesi sonucu artar. Kasırgalar genellikle etki ettikleri 
bölgelerde biyolojik eşitliliğin azalmasına neden olurlar. 
 
 Wallace ve Sclater dünyayı altı farklı bölgeye ayırableceklerini ifade 
etmişlerdir. Bu ayrımın temelinde bu coğrafi bölgelerin barındırdığı hayvan 
popülasyonları yer almaktadır. Wallece bu bölgeleri “realm” adıyla 
isimlendirmiştir: Nearktik (Kuzey Amerika), Neotropikal (Merkez ve Güney 
Amerika), Plearktik (Avrupa, kuzey Asya, kuzey Afrika), Ethiopya (merkez 
ve güney Afrika), Oryental (Hindistan ve Malysia), Avustralya. Biyocoğrafi 
alanların bu şekilde sınıflandırılması biyocoğrafyanın anlaşılmasındaki ilk 
adım olmuştur. Hayvan türlerine göre yapılan bu sınıflandırma ve 
biyocoğrafyadaki bu ilk adım bölgelerin iklim yapılarını ve bitki örtülerini de 
gündeme getirmiştir. Dolayısıyla, biyom olarak adlandırılan bölgelerin 
tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Biyomlar bir diğer önemli biyocoğrafi 
desendir. Bir çeşit ekosistem olarak tanımlayabileceğimiz biyomlar arasında 
çöller, tropik yağmur ormanları ve çayırlıklar gibi alanlar ele alınabilir.  
 
BİYOMLAR 
 
Benzer çevre koşulları canlılık için benzer koşulları içerir. Sonuç olarak benzer 
çevre koşulları organizmaların evrimsel süreçlerinde benzer şekilde uyum 
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yetenekleri kazanmalarına neden olabilir. Bu durum biyocoğrafya içinde 
iklimsel benzerlik olarak bilinir ve bu noktada biyom tanımı ortaya çıkar. 
Biyom, biyosferin aynı iklim koşullarında ve aynı bitki örtüsünün egemen 
olduğu çok geniş bölümlerini belirten biyocoğrafi bir terimidir. Yeryüzündeki 
birbirine bitişik, benzer yayılmış yaşam alanları olarak da tanımlanabilir. Her 
biyomda, egemen bitki örtüsü, o biyoma özgü bir dizi hayvan topluluğunu 
barındırır. Her biyomun biyotası (bitkileri ve hayvanları), doğanın her 
yanında benzer özellikler taşır. Biyomlar, yaşam çevresi denilen içinde özel 
organizmaların yaşadıkları daha küçük birimlerden oluşurlar. Biyomlar 
içindeki bitki ve hayvan toplulukları birbirine bezer uyumsal süreçleri 
içerseler de benzer akrabalık ilişkileri göstermeyebilirler. Dünya üzerindeki 
benzer biyomlar birbirine benzeyen canlıları içerlerse de az önce bahsettiğim 
gibi bu benzer canlılar birbirleriyle akraba olmayabilir. Bu uyum süreci 
konvergent evrimin bir sonucudur. Eğer bir canlı grubu aynı biyotik 
çevrenin elemanları olarak sınıflandırılıyorlarsa, o zaman akrabalık 
ilişkilerinden bahsedilebilir. Biyom ve biyotik çevre arasındaki temel fark bu 
noktada akrabalık ilişkileri üzerine şekillendirilebilir. Aynı biyotik çevrenin 
türleri, birbirleriyle yakın akraba olabilirler. Ancak biyomlar nişler ve 
habitatlar çerçevesi içinde şekillendirilebilir. Dolayısıyla bir bölgenin iklimsel 
yapısına hakim olmak, o bölgenin içinde olduğu biyom yapısını tahminlemek 
için yeterli olabilir. 
 
Divergent evrim nedir? Biyom tanımı doğrultusunda tartışın?  
Konvergent evrim ve divergent evrim, hangi evrimsel model biyolojik 
çeşitliliğin artmasına neden olur? 
 

Bölgenin coğrafyası ve iklimi gibi etkenler söz konusu biyomda gelişen 
yaşam biçimlerinin türünü belirler. Bir biyomda pek çok ekosistem olabilir. 
 
Biyomların birçok çeşidi vardır. Bunlar; 
 
1. Karasal Biyomlar 
2. Ekvator Yağmur Ormanları Biyomu 
3. Savan Biyomu 
4. Çöl Biyomu 
5. Yapraklarını Döken Orman Biyomu 
6. Çalı Biyomu 
7. İğne Yapraklı Orman Biyomu 
8. Tundra Biyomu 
9. Dağ Biyomu 
10. Okyanus ve Deniz Biyomu 
11. Göl Biyomu 
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12. Akarsu Biyomu 
13. Kutup Biyomu 
 
Farklı Biyomlar: 
Bir biyomu öbüründen ayıran temel etki iklimdir. Sözgelimi, bir tropikal 
yağmur ormanının iklimi, iğne yapraklı ormanların ikliminden çarpıcı bir 
biçimde farklıdır. Tropikal yağmur ormanında bol su bulunur; günlük 13,9 - 
29,4 0C'lik sıcaklık, bitki gelişmesi için aşağı yukarı kusursuz bir ortam 
yaratır. İğne yapraklı orman, tipik olarak yazın kuraklığa, kışın da çok soğuk 
havaya daha iyi dayanır. Aynı biçimde hayvan topluluğu da biyomdan 
biyoma değişir. Her biyomun bitki ve hayvan toplulukları, o biyoma 
uyarlanmışlardır. Sözgelimi kuzey tundralarında, yılın önemli bir bölümünde 
çok soğuk bir iklim egemendir; bitki gelişme dönemi de serin ve kurak geçer. 
Bununla birlikte gerek bitki topluluğu, gerek hayvan topluluğu, bu sert 
koşullara uyum sağlamışlardır. Kuzey kutup bölgesinin ağaçsız tundra bitki 
örtüsü, çok yıllık bitkilerden oluşur. Bitkilerin alçak boylu olması, sert, 
dondurucu rüzgarlara karşı geliştirilmiş bir uyumdur; böylece nem, besin 
azlığı, vb. öbür olumsuz koşullara, yüksek boylu bitkilerden daha iyi 
dayanırlar. 
 
Biyomların sınıflandırılması: 
Yeryüzünün en soğuk ve en yağışlı kutup ve yüksek dağlık alanlarındaki 
bitki örtüsüne tundra biyomu adı verilir. Tundralar ekolojik üretim 
yönünden “buz çölü” niteliğindedir. Daha az soğuk ve yer yer daha yağışlı 
bölgelerde çam ormanları biyomu başlar. Kuzey İskandinavya, Kuzey 
Kanada gibi soğuk yerlerdeki seyrek ağaçlı çam ormanları tayga olarak da 
adlandırılır. Daha ılık bölgelerin çam ormanları, örneğin Akdeniz çamları da 
bu bölgeye girer. 
 
 Ilıman iklim biyomları arasında, yağış alma sırasına göre çöl biyomu, 
step ve savan biyomu ve yaprak döken ağaçlardan oluşan geniş yapraklı 
orman biyomu sayılabilir. Bu biyomların birbirinden ayrımı ise her zaman 
kesin değildir. Örneğin 20-30 cm yağış alan, yıllık sıcaklık ortalaması 15 
santigrat derece olan bölgelerde orman tipleri ve step habitatlar birbirleriyle 
çakışabilir. Biyomlar hakim bitki örtülerine göre tanımlanırken, bölgede 
bulunan diğer bitki ve hayvan topluluklarını da içerirler. 
 
 Benzer biyomlar benzer tür topluluklarına sahip olabilirler mi? 
Örneğin Amazonlar’daki yağmur ormanları ile Afrika’daki yağmur ormanları 
arasındaki benzerlikler nelerdir? Her iki bölgede gözlenen yapısal özellikler 
aynı olmasına rağmen, tür kompozisyonları hissedilir şekilde farklıdır. 
Yapısal özelliklerdeki benzerlikler, örneğin çok katlı bitki örtüsü, çok sayıdaki 
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tür sayısı, yüksek sıcaklık ve nem sonucunda hızlı biyolojik ayrışma, farklı 
kıtalardaki tropik yağmur ormanlarının aynı tip biyom olarak 
sınıflandırılmasını sağlamaktadır. 
 
 Unutulmaması gereken en önemli nokta biyomların kara tür 
toplulukları için geçerli bir sınıflandırmanın ürünü olduğudur. Nişler ve 
habitatlar biyomları şekillendiren faktörlerdir. Karasal biyomların 
dağılımını belirleyen en önemli etmenler ise sıcaklık ve yağıştır. 
 
 Karasal tür topluluklarını açıklamak için kullandığımız biyom ifadesini 
deniz tür toplulukları için de kullanabilir miyiz? Deniz ve tatlı su 
ekosistemlerinde, kara ekosistemlerinde olduğu gibi coğrafi sınırlarla 
belirlenecek biyomlar yoktur. Deniz ekosistemlerinin tipik tür toplulukları 
genellikle derinliğe bağlı olarak değişim gösterir. Derin denizlerde 
sanıldığının aksine cansız bölgelerin olmadığı ve çok derin denizlerde yer 
kabuğundan sızan sülfür ile yaşayan bakterilerin ve onlar üzerinden beslenen 
omurgasızarın olduğu bir bölge olduğu keşfedilmiştir. Bu bölgelerdeki 
birincil üretim fotosentezle değil bakterilerin gerçekleştirdiği kemosentezle 
şekillenir. Bu bakteriler haricinde tüm diğer derin deniz tür toplulukları 
yüzey sularından ağır ağır dibe çöken bitki ve hayvan kalıntılarıyla beslenir. 
 
Bazı Özel Tür Toplulukları: Biraz önce bahsettiğimiz sınıflandırmaya 
uymayan tür toplulukları sulak alanlar, haliç veya nehir ağzı tür toplulukları, 
lagünlerdeki tür toplulukları ve mercan kayalıkları olarak adlandırılabilir. 
Bunlar arasında özellikle sulak alanlar ve kıyı sulak alanları, lagünler Türkiye 
sınırları içinde dikkat çeken habitatlardır. Birçok tür topluluğunu bünyesinde 
barındıran bu alanlar aynı zamanda koruma öncelikli alanlar olarak da 
sınıflandırılmaktadır. Örneğin sulak alanların ekolojik ve ekonomik önemleri 
sırasıyla şu şekilde verilebilir: 
1. Aşırı yağışlarda fazla suyu bir sünger gibi çeker ve tutarlar. Doğal bitki 
örtüsü de aynı görevi görmesine karşın sulak alanların kapasitesi oldukça 
yüksektir. Dolayısıyla doğal bitki örtüsünün ve sulak alanların korunduğu 
bölgelerde nehirler sürekli akar; sel, toprağın tuzlanması gibi olumsuz etkiler 
çok az görülür. 
 
2. Sulak alanlar yer altı suları için rezerv ya da kaynak görevi görürler. 
 
3. Sulak bölgelerde kara ve su ortamlarının iç içe olmaları nedeniyle birincil 
üretim çok yüksektir. 
 
4. Sulak alanlar yüksek biyolojik etkinlikleri nedeniyle nitrat ve fosfat 
kirlenmesini azaltırlar. 
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 Sulak alanlardaki flora zenginliği yanı sıra fauna zenginliği de dikkat 
çekmektedir. Ülkemizde sulak alan kuşlarının popülasyon değerleri düzenli 
olarak takip edilmekte ve bu takiplerden elde edilen veriler doğrultusunda 
yapılan değerlenedirmeler sonucunda, ülkemizin sulak alanlarının içerdiği 
koruma öncelikli kuş türü zenginliğinin oldukça yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Koruma statülerine göre yapılan derecelendirme sonucunda, 
öncelikli kuş türleri açısından Türkiye’nin aldığı puan 156 iken, Türkiye’nin 
üzerinde sadece Rusya 183 puanla yer almıştır. İki ülkenin yüz ölçümleri 
düşünüldüğünde Türkiye’nin coğrafi büyüklüğü ile sulak alanlara bağımlı 
kuş türleri açısından barındırdığı kuş türü sayısı Avrupa kapsamında 
oldukça yüksektir.  
 
TÜR DAĞILIMLARI, TÜR KAVRAMLARI ve TÜRLEŞMEYE GİRİŞ 
 
Giriş 
1. Türün coğrafi dağılım alanı nasıl tanımlanır? 
2. Türün coğrafi dağılım alanının sınırları nasıl belirlenir? Türün ekolojik 
sınırları kavramı neyi açıklar? 
 
Her türün belli bir coğrafi dağılım alanı vardır. Tür biyolojideki en temel 
birimken, biyocoğrafyanın en temel birimi türün coğrafi dağılım alanıdır. 
Biyocoğrafi yaklaşımlar genellikle türlerin dağılım alanlarına ilişkin 
açıklamaları içerir. Örneğin, ele alınan bir tür güncel dağılım alanını nasıl 
oluşturmuştur? ya da türün dağılım sınırları nedir? ya da tür içi 
popülasyonların dağılımları arasında boşluklar var mıdır? Bu sorular 
artırılarak devam ettirilebilir. Ancak, bu sorulara verilecek doğru cevaplar 
türlerin dağılım haritalarının doğru metodolojilerle yorumlanmasına bağlıdır. 
 
Türlerin dağılım haritaları dendiğinde birbirinden farklı haritalardan 
bahsedilebilir. En kaba dağılım haritası tipi arazi rehberlerinde ya da teknik 
sistematik yayınlardaki dağılım haritalarıdır. Oldukça basit çizilen bu 
haritalarda sadece dağılım alanı dikkat çeker. Ancak, detaylandırma söz 
konusuysa nokta haritalar (point maps) türün gözlendiği enlem ve boylam 
bilgilerini içerdiği için gözleme ilişkin coğrafi yerin tanımlanmasında daha da 
yardımcı olur. Bu haritalardan elde edilen bilgiler günümüzde yaygın olarak 
kullanılan coğrafi bilgi sistemlerini kullanan metodolojik yaklaşımlar için 
önemli veri kaynaklarıdır. 
 
Tür Tanımları ve Türleşme, Niş, Kommünite Kavramları:  
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Bilim insanları gözlem yapan, tezler üreten ve bunları test eden kişilerdir. Bu 
amaç doğrultusunda da kendilerine en uygun organizmayı seçmek isterler. 
Bu organizma kimi zaman bir bakteri, kimi zaman bir omurgasız, kimi zaman 
yüksek bir omurgalı, iki yaşamlı, sürüngen, kuş ya da memeli olabilir. Bilim 
insanlarının tamamı, planladıkları çalışmaları sürdürebilmek için bu tarz 
tercihleri yapmak zorunda kalmışlardır. Çünkü hiç bir bilim insanı tek 
seferde her şeyi çalışabilme kabiliyetine sahip değildir. Örneğin evrimsel 
genetik çalışmalarında meyve sineklerinin (Drosophila) türleri en gözde 
organizma olmuştur. Şüphesiz meyve sinekleri, kuşlardan daha az çekicidir, 
ancak biyolojik özellikleri açısından da kuşlar, memeliler ya da kısaca tüm 
yüksek organizmalara göre önemli avantajlara sahiptir. Günümüzde bir kuşu 
ya da memeli türünü laboratuvar çalışmalarında kullanmak için doğadan 
yakalamak ya da öldürmek zorunda olmak, aynı şeyi bir omurgasız canlı 
üzerinde yapmaya göre daha çok moral bozukluğu yaratabilir. Aynı 
zamanda, az önce bahsettiğim gibi, laboratuvar ortamında omurgasız 
canlıların omurgalı canlılara göre avantajları oldukça yüksektir. Bazı 
omurgasızların renklenmeleri doğada birçok gözlemciyi de üzerlerine 
çekmelerine neden olur. Tüm bunlar bazı grupların birçok açıdan daha 
ayrıntılı çözümlenmesini sağlamaktadır. Örneğin kuşlar söz konusu 
olduğunda, sistematik, taksonomi, dağılım, niş ve habitatları hakkında bir çok 
bilgiye ulaşmak günümüzde artık hiç de zor olmamaktadır. Ornitoloji 
alanındaki artan bilgi birikimi, birçok farklı platform sayesinde 
paylaşılmakta, çıkan yayınların sayısı ise son yıllarda hızla artmaktadır. Kuş 
türlerinin dağılım desenlerinin nedenleri, geçmiş ve gelecekteki durumları 
ayrıntılı dağılım haritalarıyla ortaya konabilirken, aynı zamanda türlerin 
sistematik durumları açıklığa kavuşmakta ve dolayısıyla taksonomik 
statülerde de değişimler yaşanmaktadır. Son on yıl içinde dünya kuş türü 
listesindeki artış yeni bulunan ya da taksonomik statülerin değişmesi sonucu 
tür statüsüne yükselen türlerle anlamlı ölücüde artış göstermiştir. 
 
 Türler, türlerin dağılımı ya da evrimsel süreçlerine ilişkin bilimsel 
çalışmaları planlarken de tür denilen kavramın ne olduğunun anlaşılması ve 
buna bağlı olarak dağılım desenlerinin doğru yorumlanması bilim 
insanlarının çalışmalarını planlamalarında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bir 
önceki derste tür dağılımlarında kullanılan harita tiplerinden bahsedilmişti. 
Dağılım desenlerinin kabaca nasıl haritalandığı ve bu haritalama süreci 
içerisinde hangi verinin kullanabileceği ve haritaların nasıl yorumlanması 
gerektiği de ayrıca örneklerle tartışılmıştı. Şimdiki aşama dağılım 
desenlerinin nedenlerini sorgulamak. Nedenlerden bahsettiğimizde ise 
türlerin nişi, türlerin kommünite yapısı, türlerin habitatı gibi birçok ekolojik 
kavramın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Ancak hepsinden önce 
biyocoğrafyanın en temel birimi olan coğrafi dağılım alanlarının sahibi olan 
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türe ilişkin bilgi vermek birinci basamak olmalı. Bu nedenle tür 
dağılımlarının nedenlerinden önce türün tanımına ilişkin açıklamalar yapmak 
yerinde olacaktır. 
 
Türün doğası ve tanımı: Totolojik olarak her tür sıra dışıdır. Türler 
tanımlanırken onların biyolojik özellikleri ve bu biyolojik özelliklerin diğer 
türlerin biyolojik özelliklerinden farklılığı dikkate alınır. Bu farklılıklar 
dikkate alınırken de özellikle en yakın akrabalarına ya da kardeş gruplarına 
(sister species) bakılır. Genellikle türler morfolojik, fizyolojik, davranışsal 
özelliklerine göre tanımlanırlar. Fakat, bazen de bazı türler çok benzer 
görünmelerine karşın moleküler genetik özellikler bu türlerin ayrımı için 
kullanılır. 
 
 Türlerin tanımlanmasına ilişkin problemlerin literatürden hiç 
eksilmemesine karşın, hala tür denilen kavram biyocoğrafi ve makro-evrimsel 
analizler için biyoloji içerisinde kabul edilen doğal bir birimdir. Evrimsel 
biyologlar ve sistematikçiler alternatif tür tanımları üzerine tartışmalarını 
sürdürseler de, tür kavramlarının her biri kendi özelliklerine sahiptir ve her 
birinin yanlışlanabilen ve tartışılabilen yanları vardır. Ancak unutulmaması 
gereken nokta türlerin tarihlerinin olması ve türü tanımlarken tarihsel 
perspektifin tür tanımının içine sokulması gerekliliğidir. Eşeysel üreyen 
organizmalarda soy hatları tamamıyla ağ şeklinde bir yapı gösterir. Örneğin 
eşeysel üreyen bir organizmanın iki ebeveyni, aynı zamanda iki dedesi ve iki 
büyük annesi vardır. Bu durum bu şekilde katlanarak devam edebilir. 
Bireylerin soy hatlarına baktığınızda tamamıyla ağ şeklindedir. Soy hatlarını 
takip ettiğinizde tek bir daldan ya da tek bir soy hattından bahsedemeyiz. Bu 
noktada, daha kesin bir şekilde eşeysiz üreyen organizmaları düşünmek 
zorundayız. Eşeysiz üreyen organizmalarda soy hatları çok daha basit bir 
şekilde birbirinden ayrılabilir. Yukarıda, soy hatları için belirttiğim ağ 
şeklindeki yapıdan bu noktada bahsedemeyebiliriz. Türlerin soy hatlarının 
evrimi basitçe dallanan bir süreçtir eşeysiz üremeye benzer; yani, tek bir ata 
bir ya da birden fazla kol verebilir (Kladogenesis). Eğer her bir soy hattı 
başarılı olmuşsa bu nokta da o soy hatları için adaptasyonlardan da 
bahsetmemiz gerekebilir. Her bir soy hattı farklı adaptasyonları da kazanmış 
olabilir. Evrimsel soy hatlarında görülen yeni özellikler uyumsaldır ve doğal 
seçilimin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. 
 

Bu noktada taksonomik açıdan önemli bazı kavramların da açıklığa 
kavuşturulması gereklidir. Tür tanımları biyoloji içerisinde en fazla çeşitlilik 
gösteren konulardan biridir. Ayrıntısıyla tür tanımlarına ve evrimsel 
süreçlere girmeden önce bazı terimleri tanımlamak zorundayız. 

 



BYL	  441	  –	  Biyocoğrafya	  –	  Utku	  Perktaş	   14	  

Taksonomi nedir? Taksonomi organizmalara isim veren ve biyolojik 
çeşitliliğin sınıflandırılmasını sağlayan bir disiplindir. Bu dersin tarihçe 
kısmında Carl Linnaeus bahsini hatırlayın. Taksonomi biyolojinin en temel 
birimiyle ilgilenir ki bu birimin adı türdür. Bugüne kadar türün birbirinden 
farklı olan 26 tanımı yapılmıştır. Bu ders kapsamında ise en bilinen 
tanımlardan yola çıkarak, bunların bir kaçına değineceğiz. 

 
Morfolojik tür tanımı. Eğer biyocoğrafyanın en temel birimi bir türün 

coğrafi dağılım alanı ise, tür dediğimiz şey nedir? Esasında oldukça zor bir 
soruyla karşı karşıyayız. En klasik tanımlama morfolojik tür tanımıdır. Bu 
tanıma göre her bir tür en yakın akrabasından morfolojik farklılık gösteren bir 
birimdir. Ancak bu noktada şunu bilmek gerekir ki morfolojik farklılığa sahip 
olan türün sınırları nedir? Bu farklılık popülasyondan popülasyona fark 
ediyor mu? Popülasyon nedir? ya da tür sınırlarını belirlemek için bu 
farklılıkları bilmek yeterli midir? 

 
Biyolojik tür kavramı. Yirminci yüzyılın başında evrimsel biyolojiye 

giren yeni sentez, çoğu taksonomistin biyolojik tür kavramını 
benimsemesine yol açmıştır. Biyolojik tür kavramı temel olarak bir türün 
popülasyonlarının diğer bir türün popülasyonlarından üreme olarak izole 
olduğunu savunan bir tanımdır. Eğer bir tür üreme bakımından diğer bir 
türden izole olmuşsa, bu durum bu türün evrimsel olarak bağımsız bir soy 
hattına sahip olduğunu göstermektedir. Üreme izolasyonu kriterini test 
etmek tek başına her zaman çok mümkün görünmeyebilir. Örneğin, fosiller 
için üreme izolasyonun geçerliliği test edilebilir mi? Türlerin popülasyonları 
arasındaki dağılım boşlukları, bu popülasyonlardaki morfolojik farklılıklarla 
örtüşüyorsa bu popülasyonlar üreme bakımından izole olmuş farklı türler 
midir? Bu tür coğrafi boşluklara sahip popülasyonlar için üreme izolasyonu 
nasıl test edebilir? Hibritleşme biyolojik tür tanımı altında nasıl açıklanabilir? 
Bu sorular biyolojik tür tanımını kimi zaman zora sokan sorulardır. Bu 
noktada evrimsel tarihten bağımsız bir tür tanımı yapmak bazı olumsuz 
avantajları beraberinde getirmektedir aslında. Böyle bir değerlendirme 
eşeysel olarak üremeyen organizmaların sistematik ve aynı zamanda 
taksonomik durumlarını belirlemede yardımcı olacaktır. Hibritleşme 
olmasına karşın kimi zaman türler sıra dışı genetik yapılara sahip olabilirler. 
Örneğin damarlı bitkilerde bu durum oldukça yaygındır. Böyle bir problem 
ortaya çıktığında tür tanımı için farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyulabilir. 

 
Evrimsel tür kavramı. Bu sorulardan sonra iki yeni tür kavramı 

duruma çözüm getirmek için ortaya atılmıştır. Biri evrimsel tür kavramıdır, 
her bir evrimsel soy hattını ayrı bir tür olarak tanımlar. Aslında evrimsel tür 
kavramı, biyolojik tür kavramından evrimsel soy hattı kavramını içerdiği için 
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farklılık gösterir, genetik izolasyon bu tür tanımı altında bir kriterdir. Genetik 
ve biyocoğrafi olarak diğer popülasyonlardan ayrılmış her popülasyonun 
diğer popülasyonla arasındaki gen akışı azalmış ve dolayısıyla yeni bir tür 
olarak kabul edilebilir. Evrimsel tür tanımı yukarıda bahsettiğim ağ 
şeklindeki yapıyı dikkate alır ve popülasyonlar öncelikle bir bütün olduğunu 
savunur, sonrasında ise popülasyonlar biyocoğrafi nedenlerle ayrılabilir, yani 
izole olurlar ve belki sonrasında da izolasyon kırılabilir ve popülasyonlar 
tekrardan bir araya gelip gen akışını sağlanabilir. Bu tür popülasyonlar 
bağımsız üniteler olarak tanımlanır. 

 
Filogenetik tür kavramı. Görece daha yeni bir yaklaşım ise filogenetik 

tür kavramıdır. Bu kavram altında türler, türemiş yeni karakterleri içeren 
monofiletik gruplar içerisindeki bireylerdir. Peki türemiş karakterler nelerdir, 
monofiletik gruplar nedir ve bunların kullanıldığı filogenetik sistematik ne 
demektir? Farklı özelliklerin görece önemini belirleme yolunda 1960’lı 
yıllarda Willi Hennig filogenetik sistematik olarak adlandırılan ve 
organizmalar arasındaki evrimsel ilişkiler ile organizmaların evrimsel tarihini 
değerlendiren bir yöntem geliştirdi (Phylo=soy, genesis=köken). Bu yöntem 
temelde kladistik bakış açısını kullanır ki, bu bakış açısı ortak atayla ilişkili 
soy hatları üzerine odaklanır. Kladistik bakış açısının bu mantığı sistematik 
çalışmaları güvenilir kılmıştır. Neden güvenilir kılmıştır? Çünkü, ortak ata, 
bağımsız evrimsel ilişkiler ve tarih Hennig’in türemiş karakterler mantığıyla 
birleşince birbirlerinden farklı ama ayı zamanda akrabalık ilişkileri olan 
anlamlı birimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

 
Türemiş kelimesi yani apomorfi “atasal durumdan farklı” anlamına 

gelir. Örneğin karasal omurgalıları düşünelim. Karasal omurgalıların el, ayak 
ve parmak kemiklerini inceleyecek olursanız, denizel omurgalılardan lob 
yüzgeçli balıklardaki atasal desenden farklılık gösterir. Karaya geçişle birlikte 
yeni bir karakter türemiş (apomorfi) ve sucul omurgalılar ile karasal 
omurgalıların ortak atasından farklı bir özellik olarak, karasal omurgalılarda 
ortaya çıkmış. Bu karakter karasal omurgalılar arasında paylaşılmış bir 
karakter olarak da adlandırılabilir. İşte bu noktada da sinapomorfilerden 
bahsetmek önemlidir. Karasal omurgalıları sucul omurgalılardan ayıran 
özellik, karasal omurgalıların tüm temsilcilerinde bulunan ve ortak atayla 
paylaşılan bir özelliktir. Sinapomorfi olarak adlandırılan bu özellikler 
esasında kladistik metodun yapıtaşıdır; çünkü, ortak atayla paylaşılan 
türemiş karakterler evrimsel ilişkilerin tanımlanmasına önemli ölçüde 
yardımcı olur.  

 
Özet olarak söylersek türemiş karakterler, aynı zamanda apomorfik 

karakterler olarak adlandırılır. Apomorfi evrimsel süreç içerisinde atadan 
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toruna geçen karakterlerdir. Ancak sinapomorfiler monofiletik grupları 
tanımlayacağı için filogenetik tür tanımı içinde temel yapı taşını oluşturur. 
Apomorfiler kladlar içerisindeki farklı grupları tanımlarken, apomorfiler 
türleri filogenetik sistematik kavramı içerisinde tanımlar. Esasında filogenetik 
tür kavramı belirli ölçüde morfolojik tür kavramıyla da benzerlikler gösterir. 
Çünkü bu tür kavramı içerisinde, aynen morfolojik tür kavramında olduğu 
gibi yeni türemiş ve türe özgü karakterler yeni bir türü tanımlamak için 
kullanılır. Ancak burada unutulmaması gereken nokta ise karakterlerin 
polaritesinin veya evrimsel değişimin yönünün nasıl belirleneceği 
durumudur. Bu durumu açıklamak için ilave bilgilere ihtiyaç olduğu kesin, 
ancak bu bilgiler bize neyi verecek? İncelediğimiz grup içindeki akrabalık 
ilişkilerini en doğru şekilde ortaya koymak için doğru bir dış gruba ihtiyaç 
duyarız. İyi seçilmiş bir dış grup iç grup içindeki atasal özellikteki 
karakterleri taşıyor olmalıdır. Örneğin lob yüzgeçli balıklar karasal 
omurgalılar için iyi bir dış gruptur. Aynı şekilde, kuşların akrabalık 
ilişkilerinin çözümlenmesi söz konusuysa en iyi dış grup timsah olmalıdır. 

 
Filogenetik tür kavramında önemli olan nokta monofiletik grupların 

varlığıydı. Peki monofiletik grupları nasıl tanımlarız? Evrimsel soylar tek bir 
bir evrimsel kökene sahip olmalıdır. Yani, bir atanın tüm torunlarını 
içermelidir. Örneğin sürüngenler grubuna bakacak olursak, günümüz 
koşullarında tanımlayacağımız gruplar kaplumbağa, kertenkele, timsah, yılan 
gibi canlılar olur. Ancak bu canlıların tamamının en yakın ortak atası aynı 
mıdır? Kuşlar ile timsahların ortak atasının aynı olduğunu biliyoruz, aynı 
şekilde timsah dışındaki tüm sürüngenlerin de ortak atası aynıdır. Dolayısıyla 
sürüngenler parafiletik bir gruptur. Monofiletik değildir. Tek bir ortak ata ve 
onun tüm torunları sürüngenlerin üyesi değildir. 

 
 Moleküler tekniklerin sistematik alanı içerisine yaygın olarak girmesi 

nedeniyle, moleküler karakterler morfolojik karakterlerden daha yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Esasında bu durum moleküler düzeydeki 
karakterlerin kullanımına ilişkin tek başına bir belirteç olamaz. Moleküler 
karakterler çoğunlukla evrimsel tarihi seçilimden bağımsız olarak 
gözleyebildiğimiz belirteçlerdir. Yani nötral belirteçlerdir. Dolayısıyla da 
türün tarihi hakkında seçilimden bağımsız bilgileri dikkate almamamızı 
sağlayan belirteçlerdir. Evrimin nötral teorisi neyi açıklar? Darwin ve 
Wallace  evrimin büyük oranda “organizmalarda ya da daha küçük boyutta 
popülasyonlarda meydana gelen doğal seçilim yoluyla meydana gelen 
değişim” olduğuna inanıyorlardı. Ancak, protein ve DNA düzeyindeki evrim 
mekanizmaları fark edildiğinde, evrimsel biyologlar evrimsel sürecin doğal 
seçilimden bağımsız boyutuna dikkat çekmeye başladılar. Genler zaman 
içinde rasgele süreçlerle değişiyordu. Nokta mutasyonlar ya da nötral 
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mutasyonlar fenotipte etkisini göstermiyor, ancak genomda birikiyordu. Bu 
birikim süreçleri de türlerin nasıl bir evrimsel tarihe sahip olduklarını bize 
gösterebilecek nitelikteydi. Kimura, King ve Jukes taraından moleküler 
evrimin nötral teorisi bu mantıkla geliştirilmiştir. 

 
Gerek evrimsel tür kavramı ve gerekse filogenetik tür kavramı 

biyolojik tür kavramıyla ilgili problemleri çözümlüyor gözükseler de, bu iki 
kavram da kendi başlarına bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Özellikle bu tekniğin pratikte kullanılması birçok taksonomist için 
zor görünüyor. Ancak, bu yaklaşımlar büyük ölçüde birçok politipik türe 
(dağılım alanında birden fazla alt türle temsil edilen türler) ait farklı 
alttürlerin tür statüsüne çıkmasına da yardımcı olacak bir yaklaşım ve aynı 
zamanda bu yaklaşım politipik türlerin tekrar doğru bir şekilde 
düzenlenmesini sağlayacak bir metodoloji olarak kabul edilebilir.  

 
Filogenetik tür tanımı bakış açısı günümüzde yaygın olarak moleküler 

veri ile gerçekleştirilmektedir. Moleküler veri, yani DNA verisinin 
kullanılması, evrimin nötral teorisini destekler nitelikte ve evrimsel tarihi 
seçilimden bağımsız şekilde ortaya koymaktadır. Bu sayede özellikle koruma 
biyolojisine önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin 2006 tarihli bir çalışmada, 
Uzak Doğu Asya’da dağılım gösteren leopar tür kompleksi üzerine 
odaklanmıştır. Borneo ve Sumatra adalarında dağılım gösteren Neofelis n. 
diardi ile Asya anakarası üzerinde dağılım gösteren Neofelis n. nebulosa 
alttürlerinin yaklaşık 1.4 milyon yıl ila 2.8 milyon yıl arasında bir tarihte 
ayrıldıkları ortaya konmuştur. Kara ve ada formları genetik olan farklıdır. Bu 
çalışmadan önce bu formlar birlikte sınıflandırılmaktaydı, ancak anlaşıldı ki 
bu formlar en azından güvenilir birer filogenetik tür statüsüne sahip. Bu 
çalışma öncesinde, grubun korunması için popülasyon büyüklükleri küçük 
olan türün ada popülasyonları ile ana kara popülasyonları hayvanat 
bahçelerinde çiftleştiriliyor ve üretiliyorlardı. İlginç olan nokta ise üreyen 
bireylerden steril olmayan yavruların ortaya çıkmasıydı. Sonuçta, bu yüzden, 
her iki türün, bundan sonra bunlara tür demek daha doğru olacak, genetik 
çeşitliliği kaybolmuştur. Bu bakış açısı içinde oldukça önemli bir örnektir.  

 
Benzer bir durum yeşil ağaçkakan (Picus viridis) tür kompleksi için 

ortaya konabilir. Yeşil ağaçkakan Batı Palearktik Bölge içinde kozmopolit 
dağılıma sahip bir kuş türüdür. Dağılım alanı içinde morfolojik karakterler 
açısından anlamlı bir varyasyon sergileyen bu kuş türü kompleks olarak 
değerlendirilebilir. Yani, morfolojik varyasyon sergileyen bu kuş türünün 
popülasyonları içinde gen akışının kesilmediği ve türün biyolojik tür tanımı 
kapsamında tek bir tür olduğu öngörülmüştür. Nötral moleküler belirteçlere 
dayanarak tasarlanan ve sonuçları 2011 yılı içinde basılan çalışmaya göre 
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küçük morfolojik farklılara dayalı tür içi sınıflandırma sisteminin yetersiz 
olduğunu göstermiştir. 

 
Unutulmaması gereken bir nokta, tüm tür tanımları insanlar tarafından 

keşfedilmiştir ve aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin anlaşılmasını 
kolaylaştırmak için ortaya atılmıştır. Kimi zaman birden fazla kavram bazı 
organizmalara uygulanabilirken, kimi zaman sadece tek bir tür kavramı bir 
gruptaki problemi çözebilir. Bu noktada söylenecek tek şey hangi tür 
tanımının en doğrusu olduğuna karar vermenin günümüzde zor 
göründüğüdür. 

 
Alttürler, ekotipler, filogruplar ve evrimsel anlamlı üniteler. 

Taksonomistler, evrimsel biyologlar ve ekologlar bazen iyi şekilde 
tanımlanmış popülasyonların farklı bir türü belirtecek kadar farklılaştığına 
inanmazlar. Bu durumu destekleyen önemli dayanakları da vardır çoğu 
zaman. Bu popülasyonlar eğer morfolojik olarak farklı ise, geleneksel 
taksonomi içerisinde alttürler olarak tanımlanabilirler. Bitki taksonomistleri 
alttür yerine varyete terimini kullanabilir. Ekologlar ise farklı habitat tiplerine 
özgü morfolojik olarak ayrılmış popülasyonlar için ekotip terimini 
kullanabilirler. Moleküler metodolojinin biyolojik çeşitliliğe ait açıklamaları 
netleştirmek için kullanılmasına bağlı olarak, genetik olarak farklılaşmış 
popülasyonlara dikkat çekilmekte ve bu popülasyonlar için filogrup ve 
evrimsel anlamlı ünite kavramları kullanılmıştır. 

 
Tür tanımlarından sonraki aşama türlerin dağılımlarını etkileyen 

faktörlerin ele alınması olacaktır. Bir türün yaşadığı ortamda bulunmasının 
iki temel nedeni vardır. Bunlardan ilki evrimsel nedenler, bunlar tarihsel 
biyocoğrafya ile açıklanabilir ve ikincisi ise ekolojik nedenlerdir. Evrimsel 
nedenler kapsamında türleşme sürecinin anlaşılması gereklidir. Ekolojik 
nedenler kapsamda ise niş kavramı, tür kommüniteleri, habitatlar gibi bazı 
ekolojik kavramların anlaşılması gereklidir. 

 
Tür dağılım alanı içinde atası orada bulunduğu için bulunabilir; ya da 

tür dağılım alanına başka bir bölgeden gelmiş olabilir. Dağılım desenlerinin 
doğru şekilde yorumlanması için bu desenlerin anlaşılması gereklidir. 
Ekolojik nedenler günümüz biyocoğrafyasını ilgilendirirken, türleşme 
sürecini doğru anlamak için tarihsel biyocoğrafya sürecini anlamamız 
gereklidir. 

 
Türleşme süreci iki yolla meydana gelebilir. Bunlardan ilki simpatrik, 

yani aynı alanda türleşme ve allopatrik, yani coğrafi olarak farklı yerlerde 
türleşme. Simpatrik türler aynı alanda yayılış gösterirlerken, allopatrik türler 
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farklı coğrafi alanlarda yayılış gösterirler. Bu konudaki bilgiler için kitabınızın 
(Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası) 10. Bölümü içerisindeki 10.1, 10.2 ve 10.3 
numaralı bölümlerden sorumlusunuz. 
 
 


