
Biyocoğrafyanın	  Tarihsel Gelişimi



Biyocoğrafyabiyolojik çeşitliliği oluşturanbileşenlerin zaman ve mekan
içerisinde çalışılmasını kapsayanbilim alanıdır.

Organizmalar dünya yüzeyine nasıl dağılıyordu
ve güncel dağılımlarına nasıl ulaştılar?



Biyocoğrafyada ilk	  fikirler:

• Aristotle	  (384	  BC	  -‐ 322	  BC)
But	  if rivers come into being and perish and if the same parts of	  
the earth are not	  always moist,	  the sea also must necessarily

change correspondingly.	   And if in	  places the sea recedes while in	  
others it	  encroaches,	   then evidently the same parts of	  the earth
as	  a	  whole are not	  always sea,	  nor always mainland,	   but	  in	  
process of	  time	  all change (Meteorologica,	   ca 355	  B.C.).



Biyocoğrafyada ilk	  fikirler:

• Aristotle	  (384	  BC	  -‐ 322	  BC)

Organizmalar	  dünya	  üzerinde	  nasıl	  dağılmışlardır?
Dünyanın	  dinamik	  yapısı	  hakkında	  görüşler	  bildirmiştir.

Türler	  hakkında	  ilk	  düşüncelerin	  ortaya	  atılması	  (özcülük –
essentializmkavramı)



• 18.	  ve	  19.	  yüzyıllarda	  dünyada	  farklı	  alanların	  keşifleri…
• Örneklerin	   toplanması,	   kataloglaması	  ve	  karşılaştırmalı	  morfoloji	  
çalışmalarının	   başlaması,

• 18.	  yüzyıla kadar dini akımlar doğa bilimcileri yönlendirmiştir…
• Genesis,	   tüm türler yaratılmıştır,
• Scala naturae,	  Yaratılışın Büyük Zinciri,	   insanoğlu hayvanlar ve melekler
arasında bir köprüdür fikri yaygınlaştı,

• Dünya,	  iklim ve türler zaman içinde çok az değişir ya da	  değişmez,
• Nuh’un Gemisindeki tüm canlılar nasıl oldu da	  farklı ortamlara uyum
sağladılar?

Avrupa’da keşif dönemi:



Avrupa’lı Kaşifler:

• Carl	  Linnaeus	  (1707	  – 1778)
– Türlerin sınıflandırılma sistemi (hiyerarşik sistemve
binominal	  isimlendirme)

– Alem– Filum– Sınıf – Takım– Familya – Cins – Tür
– Türler değişmez varlıklardır.
– Biyoçeşitliliğinyayılmasıhipotezi:	  Paradisikal Dağı



Avrupa’lı Kaşifler:

• Carl	  Linnaeus	  (1707	  – 1778)
– Biyoçeşitliliğin yayılması hipotezi:	  Paradisical Dağı
hipotezi,	  

– Tüm canlılığınbir dağın yamacındaki habitatlarda
var olduğunu ve buradan harkete geçerek tüm
dünyaya yayıldığını savunmuştur.	  Bu	  yayılma
hikayesi yaklaşık 6000	  yıl önce başlamıştır…



Avrupa’lı Kaşifler:

• Carl	  Linnaeus	  (1707	  – 1778)



Avrupa’lı Kaşifler:

• Georges-‐Louis	  Buffon	  (1707	  – 1778)
– Canlı ve fosil memelilerüzerine çalışmıştır.
– Tek türün yaratıldığı fikrine inanmıştır.
– İklimsel değişimlerin türlerindağılımını etkilediği
fikrini benimsemiştir.

– Linnaeus’undüşüncelerini eleştirmiştir.



Avrupa’lı Kaşifler:

• Georges-‐Louis	  Buffon	  (1707	  – 1778)
– Linnaeus’un düşünceleri üzerine eleştiriler:
• Dünya üzerindeki farklı bölgeler farklı türleri barındırır.
• Türlerin uyum gücü yoksa ya da	  zayıfsa çevresel
bariyerlerle mücadele edemezler.



Avrupa’lı Kaşifler:

• Georges-‐Louis	  Buffon	  (1707	  –1778)
– Dispersal	  hipotezi

Hipotezin modern	  
biyocoğrafya için en	  
önemli katkısı “değişim”	  
görüşünün literatüre
girmesidir.



Avrupa’lı Kaşifler:

• Georges-‐Louis	  Buffon	  (1707	  – 1778)
– Buffon	  yasası:	  Çevresel olarak benzer ancak izole
bölgeler farklı memeli ve kuş gruplarına sahiptir.



Avrupa’lı Kaşifler:

• Joseph	  Banks	  (1743	  – 1820)
– Kaptan James	  Cook	  ile birlikte 3	  yıllık dünya
turu yapmış 3600	  bitki türü toplamış ve 1000	  
türü literatürekazandırmıştır.
– Kozmopolit türlerin tanımlanmasınakatkı
sağlamışlardır.



Avrupa’lı Kaşifler:

• Johann	  Reinhold	  Forster	  (1729	  – 1798)
– Kaptan James	  Cook’un ikinci seyahati ile dünyadaki biotalar
hakkında ilk	  sistematik değerlendirmeyi yapmıştır.

– Bölgesel floralar ve iklim arasındaki ilişkiyi ilk	  kez ortaya
koymuştur.

– Tür çeşitlilik örüntüleri için habitat	  büyüklüğünün önemini
vurgulamış ve enlemle tür çeşitlilik ilişkisine dikkat çekmiştir.	  
Ekvatordan kutuplara doğru çeşitlilik azalmaktadır.



Aydınlanma Çağı:

• Alexander	  von	  Humbolt (1769	  – 1859)
– Fitocoğrafya’nıngelişimi.
– Vejetasyonve iklim arasındaki ilişkiler.
– Isobar	  ve isotermkavramlarınınkullanımı.
– Yükseklik ve çeşitlilik arasındaki ilişkiler.

• Agustin	  de	  Candolle	  (1778	  – 1841)
– Rekabet kavramınınönemi.
– Biyoçeşitliliğe etki eden faktörlerin tanımlanması:	  izolasyon,	  iklim,	  jeolojik tarih

vs…



19.	  Yüzyıl…

Charles	  Lyell	  (1797-‐1875) Charles	  Darwin	  (1809-‐1882) Alfred	  R.	  Wallace	  (1823-‐1913)



19.	  Yüzyıl:

• Charles	  Lyell	  (1797	  – 1875)
– Jeoloji ve fosiller üzerine çalışmıştır.
– Uniformitarianism	  – fiziksel süreçler sürekli
süreçlerdir.	  Geçmiş ve gelecek ayrımı
olmaksızın aynı süreçler daima geçerlidir.

– Dünyadaki iklim değişimleri ve türlerin
dağılımı.

– Türler yok olur!
– Çoklu yaratılış olgusu ve çoklu yaratılış
yerleri.

– Dünya 6000	  yıldan çok daha yaşlı olmak
zorundadır.



19.	  Yüzyıl:

• Charles	  Lyell	  (1797	  – 1875)



19.	  Yüzyıl:

• Dört İngiliz bilim insanı:
– Charles	  Darwin
– Joseph	  Hooker
– Philip	  Sclater
– Alfred	  Russell	  Wallece



19.	  Yüzyıl:

• Charles	  Darwin	  (1809	  – 1882)
– 1831	  – 1836	  arası HMS	  Beagle	  araştırmagezisi,
– Beş yıl boyunca önemli örneklerin toplanması,
– Origin	  of	  Species	  (1859)	  doğal seçilimleevrim teorisinin
gelişimi,

– Türlerinbiyocoğrafi dağılımlarındauzunmesafelidispersal	  
örüntüsünün önemi.



19.	  Yüzyıl:

• Charles	  Darwin	  (1809	  – 1882)



19.	  Yüzyıl:

• Charles	  Darwin	  (1809	  – 1882)



19.	  Yüzyıl:

• Alfred	  R.	  Wallece (1823	  – 1913)
– Evrim teorisini geliştirmiştir:	  türler
rekabet,	  predasyonve çevresel
faktörler nedeniyle evrimleşmiştir.

– Zoocoğrafyanın babası sayılır.
– Biyocoğrafi prensipler geliştirmiştir.

• Wallace	  etkisi
• Wallace	  hattı



19.	  Yüzyıl:

• Alfred	  R.	  Wallece (1823	  – 1913)



Türler biyotik çevreye
cevap verirler…

Türlerin coğrafi dağılımları
nasıl açıklanır?

Dispersal	  vs.	  Yayılım



19.	  Yüzyıl:

• Joseph	  Dalton	  Hooker
– Uzunmesafeli dispersal	  modeline
karşı çıkmıştır.

“the	  hypothesis	  that	  of	  all	  being	  members	  of	  a	  once	  more	  continuous	  extensive	  
flora…that	  once	  spread	  over	  a	  larger	  and	  more	  continuous	  tract	  of	  land,…which	  has	  
been	  broken	  up	  by	  geological	  and	  climatic	  causes.”



19.	  Yüzyıl:
• Philip	  Lutley Sclater

– Ornitolog
– 1067	  tür,	  135	  cins ve 2	  familya
– Biyocoğrafi bölgelerin tanımlanması



19.	  Yüzyıl:



19.	  Yüzyıl:

• Ekocoğrafi kurallar:

• Bergmann	  kuralı
• Allen	  kuralı
• Gloger kuralı



20.	  Yüzyıl…

Alfred	  Wegener Ernst	  Mayr G.	  Evelyn	  Hutchison



20.	  Yüzyıl:

• Alfred	  Wegener	  (1880-‐1930)
– Kıtalarınkayması kuramı (1912)
– 1960’lı	  yıllarda kabul edildi…
– Türlerindağılımına farklı bir	  bakış
açısı…



20.	  Yüzyıl:

• Alfred	  Wegener	  (1880-‐1930)
– Kıtaların kayması kuramı (1912),

• Kıtalar eskiden bir	  bütündü,
• Dünya yüzeyinde çok yavaşca kaydılar…

– Kanıtlar,
• Kara	  parçarının bir	  yap	  boz gibi birbirine uyması,
• Jeolojik benzerlikler,
• Fosil benzerlikleri,

– Mekanizması 1912	  yılındabilinmiyordu.



20.	  Yüzyıl Sonları:	  1950	  ve sonrası…

Edward	  O.	  Wilson Robert	  MacArthur





Temel Kavramlar…

Yerküre	  üzerinde	  3.5	  milyar	  yıl	  önce	  bir	  ilkin	  hücre	  ile	  başlayan	  yaşam	  
giderek	  evrimleşti;	  zaman	  içinde	  birçok	  yeni	  ve	  çeşitli	  türlere	  dönüşen	  

dallara	  ayrıldı.



Kladistik canlılar arasında seçilimden bağımsız kalıtsal benzerliklere
dayalı evrimsel ilişkileri belirleyen bir biyoloji dalıdır.	  

Temel Kavramlar…



Temel Kavramlar…



İklim Değişimi ve Türlerin Geleceği

Temel Kavramlar…

İklim değişikliği,	  bilimsel olarakklimatoloji dalına göre incelenenbir tür atmosferikya da	  astronomikdeğişikliktir.	  
AtmosferdekiCO2	  (Karbon dioksit),	  CH4	  (Metan),	  C4H10	  (Bütan)	  gibi sera	  gazları ile atmosferdeki ısının

çıkamamasıdır.	  Bu	  yüzden ısı enerjisi,	  maddepartiküllerindenya çok fazla kalıp ısının artışına nedenolur;	  ya
maddedençabuk ayrılıp ısı kaybına neden olur;	  ya da	  periyotluolarakdeğişir.



• Senaryo 1	  – Türlerin %15	  ila 37’sinin	  2050	  yılına kadar
yokolacağı (Thomas	  ve ark.,	  2004:	  Nature).
• Senaryo 2	  -‐ Türlerin %50’sinden	  fazlasının 2080	  yılına
kadar yokolacağı (Warren	  ve ark.,	  2013:	  Nat.	  Clim.	  
Change).
• Yüksek rakım türlerinin dağılım alanlarını küçülteceği
(Dullinger ve ark.,	  2012:	  Nat.	  Clim.	  Change).

İklim Değişimi ve Türlerin Geleceği



Geçmişi Anlamak ve Geleceği Öngörmek

Pleistosen –Holosengeçişi


