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Tür kavramının nesnelliği tartışması  

ve melezleşme üzerine notlar 
Kahraman İpekdal 

“H.M.S. Beagle’da bir doğa bilimcisi olarak bulunduğum süre içerisinde beni 
en çok şaşırtan şeylerden biri Güney Amerika’da yaşayan canlıların 
dağılımına ilişkin gerçekler ve söz konusu kıtada geçmişte yaşamış ve 
günümüzde yaşamakta olan canlıların jeolojik ilişkileri olmuştur. Bu 
gerçekler beni türlerin kökenine yani en büyük filozoflarımızdan birinin 
söylediği gibi gizemlerin gizemine ışık tutmaya yöneltti.” (Darwin, 1859) 

“Türlerin Kökeni bu paragrafla başlar. Gerek kitabın başlığı, gerekse bu giriş paragrafı, 
Darwin'in türleşme hakkında söyleyecek çok sözü varmış izlenimini uyandırır. Ama Darwin 
başyapıtında bu “gizemlerin gizemi” konusunda büyük ölçüde sessiz kalır ve dahası bu 
gizemle iligili olarak söylediği az sayıda şey de günümüz evrimcileri tarafından karışık ya da 
yanlış olarak görülür.” (Coyne and Orr, 2004) 

“Türleşme bu paragrafla başlar. Ölümünden 120 yıl sonra Jerry Coyne ve Allen Orr tarafından 
yazılan bu muhteşem kitabı Darwin dirilip görseydi, herhalde kuramınının pek çok kısmını 
tanımakta zorlanır, öte yandan da insanlığın türleşmeyi anlamak konusunda ne kadar ileri gittiğini 
görüp heyecandan yine ölürdü! İnsanlık gerçekten de bir asırda yeni türlerin ortaya çıkmasını 
sağlayan mekanizmalarla ilgili ciddi bir yol aldı. Doğaya bakışımız yüz yıl öncesine göre oldukça 
farklı. Ancak türlere, çok iyi anladığımızı düşündüğümüz türleşme sürecinin temel birimine 
bakışımızda hala bir takım sıkıntılar var.” 

Grup Proje Tanıtım Metnimiz bu paragraflarla başlıyor!!! Bu projede türleşme bizi pek ilgilendirmiyor. 

Yazokulu derslerinin bir kısmı zaten bu konuya ayrılmış durumda. Biz burada daha çok türleşememe 

ile ilgileneceğiz. Daha doğru ifade etmek gerekirse, doğanın barındırdığı ve taksonominin illahlah 

ettiği sürekliliği ve bu sürekliliğin kaçınılmaz sonucu olan melezleşmeyi ele alacağız. 

Doğa gerçekten süreksiz mi, yani kesikli mi? Türler ayrı nesnel birimler mi? Yoksa insan tarafından 

uydurulmuş yapılar mı? Bilim camiasında bu sorulara verilen cevaplarda bir anlaşmazlık var; bazıları 

türlerin doğal ve nesnel birimler olduğunu, bazıları da böyle olmadığını savunuyor. Biz de bu 

sayfalarda bu sorulara cevap arayacağız ve melezleşmenin ne olduğuna değinecek, grup projemizde 

de melezleşme çalışacağız. Melezleşmeye odaklanmamızın iki nedeni var: 1) Ben melezleşme 

çalışıyorum! 2) Türleşme ile ilgili söz konusu anlaşmazlığı incelerken melezleşme üzerinde durmak 

zorundayız çünkü türlerle ilgili yukarıdaki soruların hala (hala derken son yüz yıldır) soruluyor 

olmasının nedenlerinden biri melezleşme. 

Çoğu biyolog türler gerçekmiş gibi davranır. Bir doğa tarihi müzesinin, örneğin böcek koleksiyonlarını 

gezerken tür tartışması buraya hiç uğramamış sanırsınız. Tür isimleri etiketlerde bağımsızlığını ilan 

etmiştir. Müze dışında da sistematikçiler türe özgü karakterler kullanarak yaşam ağaçları çizerler; 

populasyon genetikçileri tür içi DNA varyasyonunu hesaplarlar; ekologlar bir bölgedeki tür çeşitliliğini 

hesaplarlar vs. 
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Şekil 1. Tür tartışmalarından uzakta, huzur içindeki müze materyalleri (museumwales.ac.uk). 

Öte yandan muhalif bir grup biyolog da, ki bunların önemli bir kısmı botanikçidir, türlerin 

araştırmacılar rahat etsin diye uydurulmuş, öznel doğa birimleri olduğunu iddia eder. Bu görüş o 

kadar yaygındır ki ciddi bir incelemeyi hak eder. 

Eğer türler gerçekse hemen ikinci bir soru ortaya çıkıyor: Tür dediğimiz şeyi nasıl tanımlıyoruz? Başka 

bir deyişle, doğada gördüğümüz belirli grupları nasıl oluyor da kelimelerle ifade edebiliyoruz? Tür 

kavramı üzerine çok tartışma yapıldı ve görünen o ki herkesin favori açıklaması tür problemini nasıl 

gördüğüne göre değişiyor. Sonra başka bir soru daha var: Türler neden varlar? Bu soru türü 

tanımlamaktan ziyade, canlıların ve çevrenin hangi özelliklerinin doğanın ayrı gruplara bölünmesine 

neden olduğuyla ilgili. 

Gelin şimdi bu sorulara bakalım. Türler gerçek mi? Eğer öyleyse tür nedir? Ve sonuç olarak neden 

varlar? 

Türlerin gerçek olup olmadığıyla ilgili olarak Ernst Mayr (1982) şöyle diyor: “Tür sorunu şu iki seçenek 

arasında kalmak şeklinde özetlenebilir: Türler doğanın gerçeği midir, yoksa insan zihninin ürettiği 

kuramsal yapılar mı?” Bu soruyu şöyle de sorabiliriz: Bireylerin oluşturduğu populasyonlar nesnel 

birimlere bölünmüş müdür? 

Darwin türlerin gerçek olmadığını düşünüyordu. Ama ilginçtir ki yayınlanmamış bazı defterlerinde 

üstü kapalı bir şekilde organik süreksizlikten ve hatta bunun üreme engellerinden kaynaklanıyor 

olabileceğinden söz etmiştir. Ama bunlardan Köken’de niye bahsetmedi? Bilmiyoruz. Bazı biyologlar 

türlerin keyfi yapılar olduğu görüşünde Darwin ile hemfikirdir. Bunların en ünlülerinden biri J.B.S. 

Haldane’dir. Bugün de bu fikirde olan bilim insanları var ve iddiaları şu: Türleşme süreci tedrici bir 

süreç. Bu sürecin ürünü olan türlerin de tedrici olması gerekir ve bu gereklilik, türlerin gerçek 

olmadığının kanıtıdır. 

Ne demek istediklerini anlamak için öncelikle türleşme hakkında genel bir fikrimizin olması gerekiyor. 

Bir örnek verelim: Bir adada yaşayan meyve sineklerinin bir kısmı bir fırtınayla çok uzaktaki başka bir 

adaya taşınıyor. Herkes kendi adasında yüzbinlerce yıl boyunca başka çevresel etkenlere maruz 

kalıyor, farklı mutasyonlar birikiyor ve genetik yapıları birbirinden o kadar çok farklılaşıyor ki bir fırtına 
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onları tekrar buluşturduğunda artık birbirleriyle çiftleşemiyorlar. İşte kabaca türleşme. Türleşmenin 

çok daha karmaşık başka pek çok mekanizması da var ama bu kadarı şimdilik bizim amacımız için 

yeterli. Türleşme süreci süreklilik arz eder. Verdiğimiz örnekte, sinekler diğer bir adaya 

yerleştiklerinde türleşme süreci başlar ve uzun bir zamana yayılır. İşte türün gerçek olmadığını 

savunanlar sürecin kendisi sürekliyken, ürünü olan türün kesikli olmasını çelişki olarak 

nitelendiriyorlar. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Türleşme için gereken zaman, sınırları 

kesin olarak çizilmiş türlerin ortaya çıkması için gereken zamandan daha kısadır ve uzun süreli ve 

kesikli olan birimler arasında geçişlerin olması onları gerçek olmaktan uzaklaştırmaz. Örneğin bluğ 

çağının varlığı çocukla yetişkin arasında ayrım yapamayacağımız anlamına gelmez. 

 

Şekil 2. Basit bir türleşme modeli örneği. Önceleri aynı populasyonun üyeleriyken coğrafi olarak ayrı 
düşüp, sonra tekrar bir araya gelen ama ayrı kaldıkları süre zarfında fazlaca farklılaştıkları için 
artık birbiriyle çiftleşemeyen, yani türleşme yoluna girmiş sinekler. Bu yolun genellikle uzun 
bir yol olduğunu unutmamak gerekiyor (evrimianlamak.org). 

Kaldı ki doğadaki kesikli geçişler genellikle çok yakın olan birimler arasında gerçekleşiyor. Şekil 3’teki 

gibi geçişler hiç görülmüyor (neyse ki!). Hiçbir zaman bir goril gelip size kur yapmayacak, yapsa bile 

sizi etkileyemeyecek (yani umarım), etkilese bile bir gorilden çocuğunuz olmayacak. Tamam, kabul 

ediyorum, bu örnekler biraz abartılı, sonuçta farklı sınıf, takım ya da ailelerden canlılar. Ama doğada 

aynı cinsin türleri arasında da genellikle geçiş olmuyor. Buna örnek teşkil edecek o kadar çok yayın var 

ki, bundan hiç şüphemiz yok. Tabi, türleşme süreci henüz tamamlanmamış iki tür doğada 

karşılaştıklarında, işte o zaman geçişler söz konusu olabiliyor. İlgili literatür bu tip geçişlerin, diğer 

adıyla doğal melezleşmenin de örnekleriyle dolup taşıyor. Demek ki temel sorunumuz türleşme 

sürecinin tamamlanıp tamamlanmamasıyla ilgili. Melezleşen sistemler bütün bu sorunların 

çalışılabilmesi için son derece uygun doğal laboratuvarlardır. Melezleşme konusuna geçmeden önce, 

tür vardır-yoktur anlaşmazlığı ile ilgili birkaç ilginç nokta daha var; onlardan da söz edelim. 

Biyologlar eşeyli üreyen ökaryot taksonları için gerçek türleri belirlemede üç yöntem kullanırlar. 

Zayıftan güçlüye bu yöntemler şunlardır: 

1. Kamuoyunun bakışı: Kimse kartallarla kargaların kesiksiz bir yapılanma gösterdiğini söylemez. 

Doğadaki belirgin kesikli yapılar herkesçe fark edilir. 
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Şekil 3. Doğadaki türler arası geçişler genelde sadece yakın türler arasında görülür. Bu nedenle 
doğaya baktığımızda hiçbir zaman ördek ile at, keçi ile kelebek, muhabbet kuşu ile köpek ve 
kaplumbağa ile hamburger (!) arasında geçiş görmeyiz (neatorama.com). 

2.  “Halkın türleri”ne karşı “bilimin türleri”: Türlerin gerçek olmadığını savunanlar insanın, 

çevresindeki her şeyi sınıflandırma eğilimine atıfta bulunur. Her şeyi sınıflandırıyoruz, canlıları da. 

Gerçekten gökkuşağındaki yedi rengi ayırdığımız gibi, devamlılık gösteren her şeyi birimlere ayırma 

eğiliminde miyiz? Bu soruya cevap vermek için farklı kültürlerden insanların kendi bölgelerinde 

yaşayan canlıları sınıflandırma yöntemlerini incelemek yerinde olurdu ve şanslıyız ki bu tip çalışmalar 

mevcut. Bu çalışmaların genel kurgusu şöyle: Bir grup biyolog ve antropolog bir bölgede yaşayan ve 

herhangi bir biyoloji eğitimi almamış yerli halkı inceliyor. Bunlardan kendi habitatlarında yaşayan 

hayvan ve bitkilerin listesini yapmalarını istiyor ve bu listeyi bilim insanlarınca yapılan “Linne türleri” 

listesi ile karşılaştırıyorlar. Şimdi, bu tip bir çalışmanın olası üç sonucu olabilir: 1) Halk türleri eksik 

olabilir (yani halk birkaç farklı Linne türünü aynı tür sanmış olabilir ki benzer türler olduğunda bu 

olasıdır). 2) Halk türleri ile Linne türleri arasında uyum olabilir (o zaman deriz ki doğa herkese göre 

aynı bölümlere bölünüyor). 3) Halk türleri fazla olabilir (işte o zaman tür gerçek değildir, insan onu 

canı istediği gibi oluşturur diyebiliriz). 

Bu tip çalışmalar hep aynı sonuçlara ulaşmıştır. Linne türleri ile halk türleri arasında belirgin bir uyum 

vardır. Neredeyse hiçbir zaman “fazla olma” seçeneği ile karşılaşılmamıştır. Örneğin Mayr (1963) 

(konuyla ilgili ilk kayıttır) Yeni Gine’nin Arfak Dağlarında yaşayan yerlilerin 137 Linne kuş türünün 

136’sına yerel isimler verdiklerini bildiriyor. Diamond (1966) Yeni Gine’deki Fore halkının 120 bilimsel 

kuş türünün %80’ini kendi dillerinde adlandırdıklarını rapor etmiştir. Hatta öyle ki kendisinin elinde 



Matematiksel Evrim Yazokulu 6-13 Eylül 2015; Şirince-Matematik Köyü Grup Projesi: “Türler arası melezleşme nasıl saptanır?” 

5 
 

tutarken ayırt etmekte zorlandığı iki türü, bu insanların iki tür uçarken dürbünsüz ayırt edebildiklerini 

gözlemlemiştir. Diamond bu insanlardan bir gurubu başka bir bölgeye, tanımadıkları kuşlara isim 

vermeleri için götürmüş ve buradaki 103 Linne türünün %90’ına ayrı bir isim verdiklerini bildirmiştir. 

Diamond (1966) şöyle diyor: “Farklı sınıflandırma sistemlerinin genellikle birebir uyum göstermesi 

türlerin gerçekliğine nesnel bir kanıttır.” Yani herkes doğal çeşitliliğin benzer birimlerini ayırt 

edebilmektedir. Bazıları, örneğin Ridley (1966), bu durumun insan beyninin aynı kümeleme 

istatistiğiyle çalışmasından kaynaklandığını, bunun türlerin gerçek olduğunu göstermediğini söyler 

ancak türler gerçek değilse farklı altyapıdaki insanlar neden aynı grupları ayırt ediyor? Yani bir 

süreklilik var ve insan beyni bunu hep aynı sınırlarla bölüyor. Neden? 

Peki diyelim ki gökkuşağında olduğu gibi, insan beyninin sinirsel yapılanması süreklilik içindeki 

aynılıkları ayırt edip sınıflandırıyor. Eğer türler birbirinden sadece renk, şekil, büyüklük, ses gibi tek bir 

karakterle ayrılsaydı, bu söylenen doğru olabilirdi. Ama ne halk türleri, ne de bilimsel türler tek bir 

özellik kullanılarak ayırt edilir. Canlıların türlere ayrılmasında çoklu karakterler kullanılmaktadır. Ve 

sinir sistemimizin her seferinde, her insanda pek çok karakteri birlikte kullanıp aynı türleri uydurması 

pek olası görünmüyor. 

Sadece insanlar değil diğer canlılar da türleri ayırt edebiliyor. Çiftleşme dönemleri, konak özgünlüğü 

bulunan herbivorlar, parazitler vs. 

3. Kümelerin istatistiksel olarak tanımlanması: Bir yığın gelişmiş yöntemi istatistikle birleştirip 

kullanıyoruz. Eğer ortada gerçekten ayırt edilebilecek gruplar yoksa bu yöntemler “yok” derdi. 

Özetle, hala, birbiriyle çiftleşip verimli döller verebilen canlılara tür diyebiliriz. İstatistiksel olarak ayrı 

tür gibi görünmelerine rağmen birbiriyle belirli düzeylerde gen akışı yapabilen gruplar için son 

zamanlarda yaygın olarak tür kompleksi terimi kullanılıyor. Bu da şimdilik tür tartışmasından uzakta, 

türleşmenin doğasını anlamak için çalışabilmemiz için yeterli. 

Türler vardır-yoktur tartışması ile ilgili olarak bir grup bilim insanı daha var; bu tartışmayı gereksiz 

bulanlar. Bu konuda tam olarak Mullen, Dopman ve Harrison’un Kuzey Amerika’daki amiral kelebeği 

(Limenitis) türleri arasındaki kanat deseni çeşitliliği ve melezleşmeyi inceledikleri 2008 Evolution 

makalelerinin kapanış paragrafında söyledikleri gibi düşünüyorum. 

“Aslında biz bir anlaşmazlık görmüyoruz. Harrison (1998)’in dediği gibi tür sınırları ile ilgili 
anlaşmazlıklar genellikle araştırmacının bir türün “yaşam tarihi”nin neresiyle ilgilenmeyi seçtiği ile 
ilgilidir. Limenitis örneğinde, tür sınırı sorunu gen akışı örüntüleri ve gen değiş tokuşunu tam 
olarak engelleyen bariyerlerin olmayışına mı, yoksa özgün fenotipik kanat örüntüsü 
varyasyonunun evrimi ve devamlılığının sağlanmasına mı odaklanıldığına göre çözülür. Bu 
durumda, iki kanat-örüntüsü ırkı açık bir şekilde evrimsel geçişte, tek bir panmiktik 
populasyondan tam olarak yalıtılmış biyolojik türlere doğru bir ara basamağı temsil etmektedir; 
bu nedenle de bunları coğrafi ırklar ya da alttürler olarak görmek gerekir. Bununla birlikte biz L. a. 
arthemis ve L. a. astyanax’ın farklı türler olup olmadıklarından ziyade, keskin farklılıklar gösteren 
kanat-örüntüsü fenotiplerinin oluşmasını ve korunmasını sağlayan evrimsel süreçlerle 
ilgileniyoruz.” (Mullen et al., 2008) 

Yani diyorlar ki türler var mı yok mu, bunlar tür mü değil mi soruları, işsiz güçsüz koleksiyoncuların 

işidir; bizi uğraştırmayın! Bizim daha büyük sorularımız var! 

Doğal melezleşme 

Artık tür tartışmasını bir kenara bırakıp, bu tartışmanın temel nedenlerinden biri olan melezleşmeden 

bahsetmenin zamanı geldi. 



Matematiksel Evrim Yazokulu 6-13 Eylül 2015; Şirince-Matematik Köyü Grup Projesi: “Türler arası melezleşme nasıl saptanır?” 

6 
 

Doğal melezleşme iki farklı populasyondan ya da populasyon grubundan bireylerin çiftleşmesi 

şeklinde tanımlanabilir. Bu populasyonlardaki bireyler birbirinden bir ya da daha fazla kalıtılabilir 

karakter bakımından fark göstermelidir (Harrison 1990, 1993). Doğal melezleşmenin en iyi 

gözlenebildiği durum önceleri allopatrik halde bulunan populasyonların bir araya geldiği ikincil temas 

alanlarıdır. Simpatrinin tekrarlanması sıklıkla bir melez kuşağın ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Melez 

kuşaklarda ebeveyn tipler, F1 ve ileri nesil melezler ve de geri çaprazlar değişen oranlarda bir arada 

bulunur. Bir çok nesil boyunca meydana gelen rekombinasyonun ürettiği farklı genotiplerin 

bulunması üreme yalıtımına katkıda bulunan genlerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesine ve her bir 

alel üzerindeki seçilim baskısının tahmin edilebilmesine olanak tanır (Barton and Hewitt 1985; Barton 

and Gale 1993). Böylece doğal melez kuşakları laboratuvar çaprazlamalarıyla kolayca elde 

edilemeyecek veriler sağlar çünkü laboratuvar çaprazları genelde çok daha az sayıda nesilde 

gerçekleşmiş rekombinasyondan ibarettir. 

Introgression (ben buna “gen girmesi” diyorum) ya da introgressive (gen girmeli) melezleşme (Kulağa 

biraz tuhaf geldiğinin farkındayım, örneğin introgressed = gengirik! Önerilere açığım ama “gen 

aktarımı” önerisine kapalıyım.) bir türe ait alellerin diğer bir türün gen havuzuna girmesidir (Anderson 

and Hubricht 1938; Anderson 1949). Gen girmesi göreceli bir terimdir, bir lokustaki alellerin diğer 

lokuslardaki alellere nazaran giriş yapması demektir. Yani melezleşen taksonların gen havuzlarının bir 

kısmının sabit, dokunulmamış kalması gerekir ki iki ayrı gen havuzunun var olduğunu anlayabilelim. 

İşte bu iki ayrı gen havuzunu belirleyen bu genler, türlerin sınırlarını tanımlamamızı sağlayan 

genlerdir. Biz de grup projemizi bu tip genler, daha doğrusu gen bölgeleri ve diğer nükleotid dizileri 

sayesinde yapacağız. 

“Differential” gen girmesi birçok melez kuşakta gözlenen bir durumdur. Bazı lokuslardaki alellerin 

diğerlerine nazaran daha fazla girmesi anlamına gelir. Teoride, avantajlı alellerin girmesi daha olasıdır 

(uyumsal girme, örn. Whitney et al. 2006; Pardo-Diaz et al. 2012; Hedrick 2013). Nötral alellerin 

girmesi ise değişkenlik gösterir ancak yerel uyum ya da üreme yalıtımı sağlayan lokuslarla bağlantı 

(linkage), gen girmesini yavaşlatır ya da engeller (Barton, 1979). Yönlendirici seçilime maruz kalan 

lokuslardaki aleller ve/veya türleşme fenotiplerini (üreme yalıtımından sorumlu fenotipler, bkz. Shaw 

and Mullen 2011) belirleyenler ise ya çok az girer ya da hiç girmez. Yani, bir melez kuşaktaki 

“differential” gen girmesi örüntüleri yerel uyum ve türleşme açısından önemli olan gen ve genom 

bölgelerinin belirlenebilmesi açısından önemli bir potansiyel taşır (Payseur 2010; Nachman and 

Payseur 2012). 

Evrimsel araştırmalar açısından bu kadar önemli olan melezleşme ile ilgili olarak yapılması gereken ilk 

iş ortada daha ileri sorular sormamıza imkan verecek bir melezleşmenin olup olmadığını tespit 

etmektir. Bu grup projesinde genom verisi kullanarak melezleşme tespitinin nasıl yapıldığını 

inceleyeceğiz. Bu amaçla bir güve tür kompleksinden gelen mitokondriyel ve çekirdek  genom verisi 

kullanacağız. Mitokondriyel genom verimiz COI, çekirdek genom verimiz ise ITS-1, fotoliyaz ve 

mikrosatellit bölgelerinden gelecek. Veri setlerini ve analizde kullanacağımız yazılımları yazokulu 

sırasında benden temin edebilirsiniz. Yazılımları nasıl kullanacağınızı ve izlemeniz gereken adımları 

grup proje saatlerinde anlatacağım. Bilgisayarınızı getirmeyi unutmayın. Bi’de akşamları esiyo! Bi’de 

kahve seviyosanız kahve getirin, köyde sadece çay var! Ha bi’de oradaki internet bağlantı hızı çok 

yavaş, yüklü dosya indirmelerinizi oraya bırakmayın. Görüşmek üzere. 


