
Sapiens Morfolojisi

Sapiens Formunun Evrimsel Tarihi

Form ile zihni (veya bilişsel becerileri) denkleştireceksek, formun tarihsel gelişim ve 

değişimini de incelememiz gerekir. Belirli bir türün geçirdiği formsal değişimin tarihçesini 

verebilmek için filogenetik ağaç el altındaki en iyi araçtır. Organik dünyayı (canlıları) 

ciddiyetle tasnifleyen ilk düşünür Aristoteles'tir. Bitkileri ve hayvanları formlarına, yaşam 

biçimlerine, üreme şekillerine ve benzeri karakteristiklere göre bir takım gruplar altında 

toplamıştır.

Aristoteles'in bu çalışması, örgütlü şekilde yapılan ilk çalışmadır ancak kendisini önceleyen

taksonomiler de mevcuttur. İnsan toplulukları, etraflarındaki canlıları önce 'hayvan ve 

bitki' olarak, sonrasında da daha ayrıntılı kategoriler altında toplamıştır. Bunun bir tür 

bilişsel yeteneğin dışavurumu olduğu söylenebilir. Deneyimimizde canlılar bir takım 

ortaklıklarla mevcut olabilirler ancak. Uçanlar, tüylüler, kıllılar, yüzenler, yumurtlayanlar, 

sürünenler, doğuranlar, süt verenler, avlananlar, otçullar, hareket edenler/etmeyenler... 

gibi bir sürü kategorik yapı canlıları deneyimlerken bize eşlik etmektedir.

Bugün kullandığımız bilimsel taksonomi, 18. yüzyıl civarlarında netleşmeye başlamıştır. 

Carl Linnaeus (1707-1778) binomial/ikili isimlendirmeyi bilim dünyasına tanıtmış ve o 

döneme kadar bilinen tüm bitkileri bu şekilde isimlendirip yayımlamıştır. Bu türden bir 

isimlendirmenin ve arkasında yatan filogenetik taksonominin biyolojik dünyayı 

anlamlandırmak konusunda bir hayli faydalı olduğu su götürmezdir. Canlılar artık rastgele

verilmiş isimlerle değil, birbirleriyle ilişkilerini de belirten bir ontolojik yapı içindeki 

yerleriyle çalışılmaktadır. Filogenetik taksonomi temelde üç farklı ancak ilintili yöntemin 

bir arada kullanılmasıyla oluşturulur:

1- Cladistics

2- Fosil Kaydı

3- Genetik Yakınlık

Cladistics, temelde "en yakın ortak ata" fikrine dayanır. Örneğin, sinir sistemine sahip tüm 

canlılar bu nitelikleri bakımından birbirleriyle ortaktır ve bu karakteristiği sinir sistemi 



veya sinir hücresi olan ilk canlıya kadar izleyebiliriz.

Fosil kaydı da, özellikle Kambriyen dönem sonrası ortaya çıkan kalsiyum temelli yapılar iyi

saklandıkları için, önemli bir araçtır. Canlıların sadece formsal ve mekanik yakınlıkları 

değil, tarihsel öncelik-sonralık ilişkileri de fosil kaydı sayesinde belirlenebilir. Örneğin, 100

milyon yıl önceye gittiğimizde, primat diyebileceğimiz canlılara dair fosil kaydı 

bulamadığımızı görürüz. Benzer şekilde, çam (pinophyta) türleri 100-200 milyon yıl öncesi

fosil kayıtta yer edinmeye başlarken, Ginkgo (ginkgophyta) 290 milyon yıl önceye kadar 

takip edilebilmektedir. Fosilleşme çok spesifik ortam şartlarının bir araya gelmesi ve 

canlıları oluşturan materyallerin belirli niteliklere sahip olmasını gerektirir. Bu sebeple 

bazı dönemler ve bazı formlar için fosil bulmak çok zordur. Örneğin, Kambriyen dönem 

öncesi birçok türün fosilleşerek muhafaza edilecek sert parçaları olmadığı için ilgili 

döneme ait fosil kayıtlar bir hayli eksiktir.

Genetik benzerlik de önemli bilgiler verir taksonomik ağacı oluştururken. Hem mevcut 

canlı türleri arasındaki benzerliği ölçmemize, hem de 'genetik saat' denen kavramdan 

faydalanarak değişimin hızını belirlememize ve bu sayede ortak ataları -başka hiçbir kayıt 

elimizde olmasa da- varsaymamıza yardımcı olur.

Filogenetik Ağaçta Sapiens

Filogenetik taksonomide insan şu şekilde betimlenir:

Hayvan (Animalia) – Kordalı (Chordate) – Memeli (Mammal) – Primat (Primate) – 

Hominid (Hominidae) – Homo – sapiens

Bir perspektif vermesi açısından, Homo erectus tür basamağına kadar insanla ortaktır, 

orada farklılaşır. Goril, şempanze gibi türlerleyse Hominid yani aile (family) basamağına 

kadar ortak geliriz. Lemur, babun gibi türler (ve cinsler) ile primat olmak konusunda 

ortağızdır. Kedi, köpek, balina, yarasa, fare, inek, domuz, sincap gibi türler (ve cinsler) ile 

de memeli basamağına kadar ortaklaşmışızdır.

Kordalı olmak ise balıklar, sürüngenler, kuşlar ile bizi birleştiren ortak noktadır. Daha 

geriye gittiğimizdeyse Animalia krallığında (kingdom) biz kordalılarla birlikte yassı 

solucanlar, eklembacaklılar, süngerler, yumuşakçalar, derisidikenliler gibi şubeler 

(phylum) olduğunu görürüz.

İnsan formunun tüm bu çeşitlilik ve olumsallık içerisinde kapladığı yeri bilmek bu tezin 

bakış açısı için önemlidir. Tüm bir filogenetik ağacı incelememiz ne yazık ki mümkün 



değildir, sadece Homo sapiens'i bile belli bir ayrıntı seviyesinin ötesinde incelemek çok 

kapsamlı bir araştırma gerektirir. Ancak, temel bazı ayrımlardan ve bu ayrımların tekabül 

ettikleri tarihsel ve morfolojik bağlamlardan bahsetmek mümkündür ve gereklidir.

Filogenetik ağaçta, genelden özele giderek, Homo sapiens'i mümkün kılan bağlamı 

sunmaya çalışacağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki, Homo sapiens bu 

araştırmayı yürütenlerin Homo sapiens olması dışında bir öneme sahip değildir. Herhangi 

bir tür ne kadar özelse Homo sapiens de o kadar özgün veya özeldir.

Canlılardan Hayvanlara

Filogenetik taksonomide ilk karşımıza çıkan basamak Animalia'dır. Ancak bu tek başına 

hiçbir anlam ifade etmemektedir. Diğer olasılıkları, olumsallıkları da ziyaret etmemiz 

gerekmektedir.

Canlılığı farklı krallıklara bölen

bir sürü filogenetik yaklaşım

vardır, bu çalışmanın kapsamı

göz önünde

bulundurulduğunda Robert

Whittaker'ın (1920-1980)

1969'da sunduğu taksonomi

yeterli olacaktır. Daha basit

veya karmaşık taksonomiler de

vardır ancak filogenetik ağacın

kendi içindeki tartışmaları

buraya taşımanın gereksiz

olduğunu düşünüyoruz -en

azından şimdilik.

Whittaker biyolojik dünyanın

beş büyük krallıktan

oluştuğunu ileri sürmüştür:

- Hayvanlar (Animalia)

- Bitkiler (Plantae)

- Mantarlar (Fungi)

- Protista (hücre çekirdeği olan

Hepaticae



tek hücreliler)

- Monera (hücre çekirdeği olmayan tek hücreliler)

Whittaker'ın taksonomisi mantarları (Fungi) bitkilerden (Plantae) ayrı olarak sunduğu için

tarihsel olarak önemlidir.

İnsan hayvandır. Yani mantar, bitki veya tek hücreli değildir. Tek hücrelilerin 

üretebilecekleri morfolojik karmaşıklıklar, çok hücrelilere göre bir hayli kısıtlı olmak 

zorundadır.

Çok hücreliler arasında da bitkiler (tek hücreli bitkiler de vardır) kendi besinlerini üretme 

yetenekleriyle mantarlardan ve hayvanlardan ayrılırlar. Dünya'daki tüm organik materyal 

bir noktada bitkiler tarafından sentezlenmiştir.

İlk ortaya çıkan canlılar da bitkilerdir. Bitkiler (yani inorganik materyali organik materyale

çevirebilen canlılar) sayesinde organik materyal birikmeye başlamıştır ve bu organik 

materyali kullanan canlılar türemiştir. Mantarlar ve hayvanlar bu bağlamda incelendiğinde

ikincildirler, bitkilere ihtiyaçları vardır var oluşlarının doğası gereği.

Bitkiler ilk olarak suda ortaya çıkmışlardır. Su, hayatın temel yapıtaşlarının başında gelir 

Güneş enerjisiyle (bazı tek hücreliler 

Kemosentez ile organik materyal 

üretmektedirler ancak onların durumunda 

bile Güneş'ten gelen enerjinin dolaylı 

olarak da olsa kullanıldığını iddia edebiliriz.

Su yine mecburen vardır.) birlikte. Tüm 

biyolojik dünya için su temel ihtiyaçtır. 

Jeolojik ölçekte geriye doğru gittiğimizde, 

karadaki hayat tam da bu yüzden 

paradoksaldır. Karalarda suyu tutacak, 

barındıracak, canlıların kullanımına 

sunacak yapılar yoktur.

Bitkiler bu sorunu çözmenin yollarını yavaş

yavaş bulmuşlardır. İlk olarak su 

kıyılarında ufak koloniler kurmaya 

başlamışlardır. Havayla temas ederler 

ancak bir tarafları her zaman su içindedir. 

Organik madde biriktikçe bu sınırlar 
Pitcher Plants



karanın içlerine doğru ilerlemiştir.

Bir diğer strateji de kısıtlı miktarda suyu verimli şekilde muhafaza etmektir. Karalarda asıl 

sorun suyun hiç olmaması değil, sürekli olmamasıdır. Yağmurlar ve havadaki nem bitkilere

gerekli fırsatı sunmuştur ve bitkiler de bunu kullanmıştır. Kayaçlara, kristallere yavaş 

yavaş yamanmaya başlayan bitki türleri (yosunlar, ciğerotları vs) ortaya çıkmıştır. Bu 

türler suyu çok verimli kullanır ve uzun kurak dönemleri atlatabilirler. Aynı zamanda 

yapıştıkları kayaları yavaş yavaş ufalayarak biyolojik yapılar tarafından daha kolay 

işlenecek hale getirmek görevini de bunlar üstlenmiştir. Bu türler yayıldıkça hem organik 

madde miktarı hem de çözünmüş inorganik madde miktarı artmıştır karalardaki. Toprak 

dediğimiz şey ancak bu türden bir girişimle mümkün olmuştur. Bitkiler karaya çıkmadan 

önce toprak da yoktur.

Karada verilen bu uzun mücadeleler sonucu yavaş yavaş toprak birikmeye başlamıştır. 

Canlı organizmalar ve organik

materyalden oluşan bu toprak

bazı inorganik nesnelerle uyumlu

birliktelikler inşa etmiştir. Kil,

çakıltaşı, kum gibi bazı

materyallerle birleşerek suyu

verimli şekilde tutabilecek alanlar

oluşturmuştur. Karalar, su ve

toprak tutabilecek hüviyete

büründüklerindeyse canlılık

çeşitlenmiştir ve yayılma hızı

artmıştır.

Dağlar, tepeler, ovalar, vadiler...

bugün biyolojik çeşitlilik

gördüğümüz her türlü coğrafyada

üstte anlatılana benzer bir hikaye

yaşanmıştır. Organik materyal

(toprak) ve su çukurlarda

toplanmış ve verimli ovalar

oluşturmuştur.

Mantarlar ve hayvanlar da hem

suda hem de karada ancak

Basimycetes



bitkilerle birlikte var olabilirler. Bitkilerden farklı olarak organik materyali dışarıdan alır 

bu canlılar. Mantarlar formları ve etraflarıyla kurdukları etkileşimin doğası gereği bitkileri 

andırırlar. Tam da bu yüzden Linnaeus'tan (1735) Whittaker'a (1969) kadar bitkiler ve 

mantarlar aynı krallığın parçası olarak görülmüşlerdir.

Hayvanların materyal toplamak için bitkiler gibi sabit yapılar (kökler) inşa etmelerine 

gerek yoktur. Aktif olarak hareket ederek de ihtiyaç duydukları besinlere ulaşabilirler. Bu 

da bizi Homo sapiens yolundaki bir sonraki ayrımımıza getirir.

Hayvanlardan Kordalılara

Bir önceki bölümde de belirttiğimiz gibi, hayvanlar besinlerini inorganik materyalden 

ayrıştırmak yerine doğrudan -bitkiler aracılığıyla sisteme sokulmuş- organik 

materyallerden temin ederler. Bu yüzden bir takım kayaçlara bağlı kalmak zorunda 

değildirler. Bunu yapan hayvanlar da vardır Süngerler gibi ancak bu davranış örüntüsü 

norm değildir.

Yaklaşık 1.6 milyon hayvan türü tespit edilip isimlendirilmiştir. Bu türler 11 temel Şube'de 

toplanır:

- Annelid (Halkalı solucanlar)

- Arthropod (Eklembacaklılar)

- Bryozoa (Yosun hayvancıkları)

- Chordates (Kordalılar)

- Cnidaria (Knidliler, Sölentereler)

- Echinoderm (Derisidikenliler)

- Mollusca (Yumuşakçalar)

- Nematode (Yuvarlak solucanlar)

- Platyhelminth (Yassı solucanlar)

- Rotifer (Tekerlekli hayvanlar)

- Sponge/Porifera (Süngerler)

Yosun hayvancıkları, kinidliler, derisidikenliler, tekerlekli hayvanlar ve süngerler sadece 

suda (tatlı veya tuzlu) yaşamaktadırlar. Yumuşakçaların karada yaşayan temsilcileri 

(salyangoz) vardır ancak sudaki temsilcileri gibi ilginç formlar oluşturamamaktadırlar.



Süngerler (Porifera) en basit hayvanlardır, sadece sularda yaşarlar. Özelleşmemiş 

hücrelerden oluşurlar. Sindirim, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri yoktur. Bazıları radyal 

simetri gösterseler de genelde asimetriktirler (rastgele diyebileceğimiz şekilde) ve vücut 

şekilleri su akışından gelecek kaynakları maksimize edecek şekilde değişir. Tek germ 

katmanları vardır, bu yüzden özelleşmiş sistemleri yoktur. Kalsiyum karbonat veya silikon 

dioksitten oluşmuş bir tür içsel iskeletleri bulunabilir. Bildiğimiz anlamıyla duyu organları 

da yoktur.

Knidliler (denizanaları, mercanlar) 

süngerlerden daha karmaşıktırlar ancak kalan

tüm hayvanlardan daha basit yapıları vardır. 

Sadece sularda yaşarlar. Endoderm ve 

ektoderm olmak üzere sadece iki germ 

tabakaları vardır. Radyal simetriktirler. 

Sindirim ve dolaşım sistemleri yoktur, basit 

bir sinir sistemleri vardır. Genel olarak pasif 

hareket ederler, kendilerini akıntıya 

bırakırlar. Ancak süngerlerden farklı olarak 

duyu organları vardır ve etraflarındaki 

değişiklikleri algılayıp tepki verebilirler. Bu 

sayede avlanabilirler ve bir anlamda 

kendilerini savunabilirler.

Yosun hayvancıkları mikroskobik

canlılardır. Genellikle tuzlu sularda yaşarlar

ancak tatlı sulara da uyum göstermiş birkaç tür

vardır. Tek bir cins (genus) dışında koloni

davranışı gösterirler yani bir grup birey bir

arada, birbirlerine tutunarak yaşarlar. Dolaşım

sistemleri ve kalpleri yoktur. Ufak dokungaçlar

diyebileceğimiz yapılarla akıntılar oluşturup

suyun ağızlarından geçmelerini sağlarlar.

Özelleşmiş duyu organları yoktur ancak ufak

Jellyfish

Actiniae



uzantılarıyla etraftaki titreşimleri algılayabilirler ve bu sayede hem beslenir hem de 

kendilerini koruyabilirler. Sinir hücreleri vardır ve bazı türlerde bu sinir hücreleri koloni 

içindeki farklı bireylerin iletişimini sağlayacak şekillerde özelleşmişlerdir.

Tekerlekli hayvanlar bilateral simetriktirler. Kafa, gövde ve ayak olmak üzere üç 

bölümden oluşurlar. Sadece sularda yaşayan mikroskobik canlılardır. Bu yüzden ilk olarak 

17. yüzyılda fark edilmişlerdir. Sindirim sistemleri gelişmiştir, ağız açıklıkları, ağzı yöneten 

kasımsı yapılar, mideleri ve sindirim enzimleri vardır. Sinir sistemleri ve beyinleri de 

vardır. Hatta vücutlarının dörtte biri sinir sisteminden oluşur. Morfolojik olarak çok 

karmaşık yapıda olan bu canlıların formları sadece çok küçük ölçeklerde sürdürülebilirdir.

Yassı solucanlar bilateral simetriye sahiptir ancak birçok bilateral canlıda olan sindirim 

delikleri (ağız-anüs boşluğu) yoktur. Bir tür kesecik vardır sindirimlerini sağlayan ve bu 

yüzden sindirim süreçleri devamlı değildir sindirim deliği olan canlılar gibi. Dolaşım, 

boşaltım ve solunum için özelleşmiş organları yoktur. Genellikle omurgalıların sindirim 

sistemlerinde parazit olarak yaşarlar, onların sindirdikleri besinleri tüketirler. Basit 

formlar oluştururlar, özelleşmiş beyinleri ve sindirim sistemleri vardır. 3 germ katmanı da 

mevcuttur.

Halkalı solucanlar (sülükler, toprak 

solucanları) hem karada hem sularda 

yaşayan türlerden oluşan geniş bir 

şubedir. Vücutları ufak bölmelerden 

(segment, halka) oluşur ve her bir 

bölmede bir takım ufak organlar vardır. 

Bu organlar sayesinde hareket ederler. 

Dışsal bu bölmelere karşılık gelen içsel 

yapılar da bulunmaktadır. Bölmeler 

aynı yapıdadırlar ancak bunun iki 

istisnası vardır. İlk bölmede ağız 

(aslında ikinci bölmenin başında), beyin

ve bazı duyu organları bulunur. Son 

bölmede ise anüs bulunur. Yani tüm 

vücudun içinden geçen ağız-anüs 

delikleri vardır. Bu kanal sindirim için 

özelleşmiştir. Tüm vücudu kapsayan 

sinir sistemleri de vardır. Bazı çok 

hareketli türlerde beyin daha gelişmiştir

Chaetopoda



ve önbeyin, ortabeyin gibi kısımlar seçilebilmektedir. Bildiğimiz anlamda uzuvları yoktur 

ancak hareketlerini sağlayan ufak çıkıntıları vardır. Işığı, basıncı, bir takım kimyasalları ve 

teması algılayan tek hücreli duyu yapıları vardır. Darwin bu şubenin temsilcileri olan 

toprak solucanları ile uzun süreler deneyler yapmıştır, bilişsel yeteneklerini 

gözlemlemiştir. Bu canlıların yuva yapımı ve malzeme taşıma yetenekleri Darwin'in ilgisini

en çok çeken şeylerdir. Bir yaprağı taşımak için doğru noktayı (ağırlık merkezini) bulmaları

ilginç bir yetenektir. Darwin, farklı şekillerde kesilmiş yaprakları (kalp, yıldız gibi toprak 

solucanının aşina olmadığı geometriler) ortama koymuş ve solucanların nasıl tepki 

vereceklerini incelemiştir. Solucanlar önce tüm yaprağın üzerinde gezinmiş, sonrasındaysa

taşımaya en uygun noktalardan birinden tutup yaprakları o şekilde taşımışlardır. Yani 

üstte bahsettiğimiz duyu organları sayesinde bu denli karmaşık bir geometrik işlemi 

gerçekleştirebilmişlerdir. Darwin bu durumu betimlerken "zihinsel güç" (mental power) 

tabirini kullanmayı uygun görmüştür. Solucanın hareketleri yerel problem çözüm 

örneğidir. Epistemik olarak problemi çözmesini mümkün kılacak hareketleri 

gerçekleştirmiştir. Problem çözümü epistemik bir süreçtir ve bilgi bu türden 

manipülasyonlarla elde edilir (Kaya, 2015). James Gibson'ın (1904-1979) algı teorisindeki 

sabitler, değişkenler ve organizmanın hareket ederek bunları belirlemesi de bu bağlamda 

değerlendirilebilir. 

Yuvarlak solucanlar hem karada hem suda, hem serbest hem de parazit olarak 

yaşayabilen, neredeyse her yerde yaygın olarak bulunabilen canlılardır. Halkalı solucanlar 

gibi ağız-anüs boşlukları vardır. Vücutları bilateral simetrik olmasına rağmen belirgin ve 

radyal simetrik kafaları vardır. Sindirim sistemleri gelişmiştir. Özellikle etçil türlerin 

ağızlarında sert, kesici, diş benzeri yapılar bulunmaktadır. Yiyecekleri içeri çekebilmek için

bir tür vakum yaratan kassı yapıları vardır. Mideleri yoktur ancak tüm vücutları boyunca 

devam eden bağırsakları ve buralardan salgılanan sindirim enzimleri mevcuttur. Yiyeceğin 

vücut boyunca hareketini, hayvanın dışsal hareketi sağlar. Boşaltım için özelleşmiş 

organları yoktur ancak azotlu atıkları amonyak olarak vücudun her noktasından dışarı 

atarlar. Vücutlarını baştan sona kat eden 4 adet -ventral, dorsal ve iki adet lateral- uzun 

sinir yapısı vardır. En gelişmişleri ventral olandır. Kafaları, kasları ve duyu organlarını da 

birbirine bağlar bu yapılar. Dokunma ve kimyasal uyaranlara karşı hassas duyuları vardır. 

Bazı tuzlu su türlerinde göz benzeri pigment yapıları da vardır. Bildiğimiz şekliyle uzuvları 

yoktur.

Derisidikenliler sadece tuzlu sularda, serbest şekilde (parazit olarak değil) yaşarlar. 

İsimleri Yunanca'daki 'kirpi' kelimesinden gelir çünkü vücutları dikenlerle kaplıdır. 

Embriyolojik süreçlerde bilateral simetriktirler ancak organizma geliştikçe radyal simetrik 



hale gelirler ve genelde beşgen simetrik olurlar. Deniz hıyarları, deniz yıldızları, deniz 

kestaneleri, deniz zambakları gibi bilinen birçok türü barındırır bu şube. Kalsiyum 

karbonattan oluşan bir tür iskeletleri bulunmaktadır. Derileri ve iskeletleri sağlam 

olmasına rağmen iyi fosilleşmezler çünkü canlı öldüğü anda tüm yapıyı bir arada tutacak 

hiçbir şey kalmaz ve yapı dağılır gider. Ağız-anüs delikleri gelişmiştir. Hem pasif hem aktif 

olarak hareket ederler. Bildiğimiz anlamda uzuvları yoktur ancak hareket etmelerini 

sağlayan bir takım ufak yapılar vardır. Rejenerasyon özellikleri çok gelişmiştir. Örneğin, 

bir deniz yıldızı -uygun koşullar sağlandığında- tek bir koldan tüm organizmayı 

oluşturabilir. Merkezileşmiş beyinleri yoktur ancak organizmanın koordinasyonunu 

sağlayan sinir merkezleri vardır. Bildiğimiz anlamda duyu organları da yoktur fakat 

yerçekimini hissedebilirler ve bazı türlerde ışığa hassas ufak noktacıklar da vardır. 

Vücudun farklı noktalarından gelen sinirler bazı türlerde ağız etrafında birleşirler, bu da 

ağız çevresinde bir anlamda merkezileşmiş bir biliş oluşmasına imkan verir.

Yumuşakçalar tuzlu sularda yaşayan canlıların yüzde 23'ünü oluşturan en geniş tuzlu su 

şubesidir. Karada ve tatlı sularda da yaşarlar. Hem morfolojik olarak hem davranışsal 

olarak en fazla farklılık gösteren şubelerden biridir hayvanlar arasında. Salyangozlar, 

ahtapotlar, mürekkep balıkları, kalamarlar bu şubeye aittirler. Üç adet tanımlayıcı 

özellikleri vardır: i) korunmalarını ve boşaltımlarını sağlayan örtümsü yapı (kabuk, 

mantle), ii) beslenmelerini ve genelde hareketlerini sağlayan dişli yapı (radula) ve iii) 

gelişmiş sinir sistemi. Mantle birçok türde -özellikle karasal türlerde- kalın ve sert bir 

kabuğa dönüşür. Açık dolaşım sistemleri ve kalpleri vardır, oksijeni doğrudan kanlarına 

alacak yapıları vardır yani. Gelişmiş sindirim sistemleri vardır. Radula denen yapılar ile 

avlarını yakalar ve ağızlarına götürürler. Sinir sistemleri hem dağıtık hem merkezi 

özellikleri bir arada gösterir. Suda yaşayan türler, suyun koruyucu, sınırlayıcı ve taşıyıcı 

özelliklerinden ötürü daha saçaklı morfolojiler gösterirler. Karada yaşayan türlerse bir 

kabuk tarafından sınırlandırılmışlardır. Mürekkep balığı, ahtapot, kalamar gibi türler üst 

düzey bilişsel yetenekler sergileyebilirler, deri renklerini değiştirebilirler, alet 

kullanabilirler, karmaşık denecek problemleri çözebilirler, etkili iletişim yöntemleri 

geliştirmişlerdir, karmaşık avlanma ve kaçış stratejileri bulunmaktadır. Örneğin bazı 

mürekkep balığı türleri çiftleşme dönemindeyken dişi taklidi yapan erkek bireylere 

sahiptir, bu sayede diğer erkeklerle kavga etmelerine gerek kalmadan dişilere 

yaklaşabilirler. Bazı ahtapot türlerinin de yedikleri kabukluların kabuklarını belli 

noktalarda biriktirdikleri ve onlara şekil verdikleri gözlemlenmiştir ancak ne sebeple 

yaptıkları bilinmemektedir. Çok sayıda dokunaçları ve gelişmiş gözleri olan bu canlılar üst 

düzey bilişsel yeteneklere sahiptirler. İskelet sistemi gibi bir yapıları olmadığı için suyun 



dışında çok temel ve basit formlarla var olabilirler.

Eklembacaklılar bölmeli vücutlara ve dışsal iskeletlere sahip, çok farklı formlarda 

karşımıza çıkabilen, her türlü ortamda yaşayabilen kalabalık bir şubedir. Kitin denen bir 

protein sayesinde sert yapılar oluşturabilirler ve bu sert yapıları birleştiren eklemleri 

vardır. Bu eklemler sayesinde uzuv olarak adlandırabileceğimiz karmaşık uzantılar 

üretebilirler. Oksijeni dış yüzeyleriyle alırlar ve bu yüzden boyutları havadaki oksijen 

yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Oksijen miktarının daha yüksek olduğu erken jeolojik 

dönemlerde devasa eklembacaklılar dünyada gezinmiştir. Karalara iyi adapte olmuşlardır. 

Bunun sebebi de kitin denen yapı sayesinde hem kendilerini koruyabilmeleri hem de 

hareket serbestilerini artırabilmeleridir. Tek noktadan oynatabildikleri uzuvlar yerine 

kendi içinde eklemleri olan karmaşık

uzuvlar geliştirebilmişlerdir. Sudaki

türler azotsal atıkları vücutlarındaki

deliklerden amonyak olarak sürekli

suya bırakmaktadırlar. Karasal türler

ise ürik asit olarak biriktirdikleri

atıkları Malpighi tüpçüklerinden

atmaktadırlar. Gelişmiş sinir sistemleri

ve duyuları vardır. Karmaşık gözleri ve

koku alma organları vardır. Dışsal

iskeletleri de göz önünde

bulundurulduğunda, birçok açıdan

kordalılar kadar karmaşık canlılardır.

Kordalılar, insanı ve karadaki belli

boyutların üzerindeki neredeyse tüm

hayvanları kapsayan geniş bir şubedir.

Bilateral simetriktirler. Dünyanın her

yerinde yaşayan türleri bulunmaktadır.

Ayırt edici özellikleri, sırtlarından geçen

sinir hattıdır. Bu hat omurgalılarda

kemik ile korunmaya alınmıştır. Dolaşım sistemleri ve metamerik segmentleri (mezoderm 

bölmeleri) bulunmaktadır. Bu sayede ilginç ve karmaşık formlar üretebilmektedirler. Ağız-

anüs delikleri vardır. Ağzın hemen arkasında başlayan geniz (yutak, pharinx) özelleşmeleri 

mevcuttur. Beslenmek için bu yapıyı kullanırlar, karmaşıklaşan kordalılarda ise bu yapı 

değişime uğramıştır ancak yine benzer süreçlerde rol almaktadır. Anüs devamında 
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kuyrukları vardır ve embriyolojik gelişimleri incelendiğinde anüslerinin ağızlarından önce 

oluştuğu gözlemlenir. Bu da geçirdikleri gelişimsel sürecin ve hayatlarının başlangıç 

dönemindeki ortamın bir göstergesidir. Yiyecek bir yerlerden sağlanmaktadır, yapmaları 

gereken yiyecek bulmak değil, atıkları dışarı göndermektir. Kuşlar, memeliler, 

sürüngenler, balıklar bu şubedendir. 520 milyon yıl önceye kadar evrimsel gelişimleri takip

edilebilmektedir.

Kordalılardan Memelilere

Dinozorlar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler ve birçok nesli tükenmiş hayvan 

sınıfı kordalılar şubesi altındadır filogenetik taksonomide. İşimizi biraz kolaylaştırmak 

adına doğrudan kordalıları değil, kordalılar altında tanımlanmış bir süpersınıf olan 

tetrapodları (dört uzuvlular) inceleyeceğiz.

Tetrapodlar, en eski örnekleri 370 milyon yıl önceye tarihlenen; kafa, kuyruk ve dört uzva 

sahip canlılardır. Bazı cinslerin yetişkin bireylerinde kuyruk yok olmuştur ancak 

embriyolojik olarak incelendiğinde kafa-kuyruk ayrımı mevcuttur.

Erken dönem tetrapodlar tamamen suda yaşayan canlılardır. Suda hareket etmek ve 

beslenmek için gelişmiş yapıların karaya uyum sağlayacak şekilde değişim göstermesi, 

evrimsel süreçteki en büyük olaylardan biridir. Modern amfibilerin ontojenisi 

incelendiğinde bir takım ipuçları bulabiliriz bu değişime dair, ancak birçok ayrıntı ne yazık 

ki tam olarak net değildir.

Kurbağa yavruları dünyaya geldiklerinde iribaş formundadırlar. Solungaçları ve yılankavi 

bir anatomileri vardır. Suda hareket edip beslenecek şekilde gelişmişlerdir. Organizma 

büyüdükçe devasa kuyrukları orantısal olarak küçülmeye, ön ve arka uzuvları yavaş yavaş 

şekillenmeye başlar.

Buna benzer bir değişimi bir memeli veya kuş embriyosunda da gözlemleriz. Ernst 

Haeckel'in (1834-1919) "ontojeni, filojeniyi özetler" (ontogeny recapitulates phylogeny) 

sözünde de belirttiği gibi, herhangi bir organizmanın (ontojeni) embriyolojik gelişimine 

baktığımızda, aynı canlının tür (filojeni) olarak geçirdiği değişimleri de gözlemleriz. Bir 

kuşun veya memelinin embriyosu incelendiğinde, solungaçların yerini yavaş yavaş 

akciğerlere bıraktığı, kalbin bir balıktaki gibi iki odacıklı ortaya çıkıp sonrasında dört 

odacıklı hale geldiği, devasa bir kuyruğun gittikçe ufaldığı ve özelleşmemiş uzuvların 

gittikçe ayrıntılı hale geldiği gözlemlenir.



Bu açıdan bakıldığında tüm tetrapodları ortak kılan bir takım yapılar vardır. Bunların bir 

kısmı şu şekildedir:

- Kafa, kafatası ve beyin

- Boyun

- Dişler

- İskelet

- Uzuvlar

- Uzuvları bedene bağlayan

kemersi yapılar

- Çene

- Kalp

- Duyu organları

Tetrapodlar genel olarak sağlam

(kıkırdak veya kemikten oluşan)

bir gövdeden ve o gövdeden

özelleşerek ayrılan uzuvlardan

oluşurlar. Çeneleri vardır ve bu

çeneleri kontrol eden güçlü kaslar

vardır. Özelleşmiş dişleri vardır ve

bu özelleşme filogenetik ağaçta

derinlere inildikçe daha da artar. Kapalı dolaşım sistemleri ve bu sistemin dinamosu gibi 

işlev gören kalpleri vardır. Oksijen farklı yöntemlerle vücuda alınsa da dolaşıma tek bir 

noktadan giriş yapmaktadır ve dokulara dolaşım sistemi aracılığıyla ulaşmaktadır. Duyu 

organları göz, kulak, burun olarak net şekilde ortaktır. Farklı türlerde farklı özelleşmeler 

mevcuttur ancak hepsinde bu yapılar bulunmaktadır.

Tetrapodlar üç germ katmanından meydana gelirler. En dıştaki katman (ektoderm) kılları 

(tüyleri, pulları, tırnakları, boynuzları vs), deriyi, duyu organlarının dış kısımlarını ve sinir 

sistemini oluşturur. Sinir sisteminin yoğun olarak birleşip özelleştiği nokta beyindir.

Orta katman (mezoderm) kasları, damarları, iskeleti ve kalbi oluşturur. Ektodermde sinir 

hücrelerinin merkezileşip birleştiği gibi mezodermde de damar sistemi tek bir noktada 

toplanır ve kalp oluşur. Bir anlamda damar sisteminin düzenleyicisidir kalp.

En iç katman (endoderm) ise ağız-anüs boşluğunu ve etrafında dizili sindirim sistemini 
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oluşturur. Diğer katmanlarda olduğu gibi burada da merkezileşmiş bir yapı, bir anlamda 

yönetici vardır ve bu yapı karaciğerdir.

Tetrapodları kaplamsal olarak tanımlarsak da tüm amfibileri ve amniyotları içeren ortak 

ata olarak düşünebiliriz. Amniyot, yumurtaların kurumasını engelleyen bir tür zarın 

varlığına atıfta bulunmaktadır. Memeliler, kuşlar ve sürüngenler bu bağlamda 

amniyotturlar. Sudan karaya çıkan hayvanların evrimsel geçmişi düşünüldüğünde bu 

önemli bir noktadır. Sadece hareket ve beslenme anlamında değil, üreme yöntemleri 

olarak da suya bağımlılıkları azalmıştır bu yöntem sayesinde canlıların.

Sürüngenler (Reptilia) yılanlar, kaplumbağalar, kertenkeleler, timsahlar ve benzeri 

canlıları içeren bir taksonomik sınıftır (class). En erken temsilcileri 310 milyon yıl önce 

Karbonifer devrinin sıcak bataklıklarında ortaya çıkan sürüngenlerin amniyotik stratejileri 

taşıyan ilk canlılar oldukları düşünülür. Yani karada yumurtlayabilmektedir bu canlılar. 

Hayvanların karada çok nadir olduğu düşünüldüğünde bu tip bir üreme yönteminin 

önemli avantajları olduğu açıktır.

Sürüngenler soğukkanlı diyebileceğimiz

canlılardır ve 25-35° C sıcaklıklarda aktif

olabilirler. Memeliler ve kuşlardan daha

geniş aralıklarda vücutları aktif

olabilmesine rağmen memeliler ve kuşlar

kadar iyi şekilde vücut sıcaklıklarını

belirli aralıklarda tutamazlar. Bu sebeple

ortam sıcaklığına karşı daha hassastırlar.

Hava ısındıkça hareketlilikleri artar,

hava soğuduğunda ise hareketleri

yavaşlar. Bazı türlerin kış uykusuna

yattığı da bilinmektedir.

Dört odacıklı kalbi olan bazı timsah

türleri dışında kalpleri üç odacıklıdır. İki

kulakçık ve bir -belli derecelerde

bölünmüş- karıncıktan oluşur.

Dolaşımdaki yüksek ve düşük oksijenli

kan sürekli birbirine karışmaktadır ve sürüngenler bu karışımı belli ölçülerde kontrol 

edebilmektedirler. Bu türden bir yeteneğin enerji tasarrufu ve su altında oksijensiz 

geçirilebilecek sürenin optimizasyonu için kullanıldığını iddia eden araştırmalar vardır.
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Sürüngenlerin hepsi akciğer solunumu yaparlar. Ciltleri su geçişine karşı dirençli 

pullardan oluşur. Memelilerdeki gibi deri oluşumu yoktur dermal tabakası olmadığı için. 

Gelişmiş boşaltım, sindirim, sinir ve duyu sistemleri vardır. Bu açılardan memelilerden 

pek de farklı değildirler.

Uzuvları memeliler ve dinozorlarda olduğu gibi vücudun tam altında değil, etrafa yayılmış 

şekildedir. Örneğin bir ceylanın bacakları gövdesiyle aynı hizadadır ancak bir 

kaplumbağanın veya timsahın uzuvları gövdesinden etrafa taşmaktadır. Çok ayrıntılı 

uzuvları yoktur el, kanat, parmak gibi.

Kuşlar (Aves) yaklaşık 120 milyon yıl 

önce, teropod dinozorlardan 

dönüşerek ortaya çıkmışlardır. 

Teropodlar üç parmaklı uzuvları ve içi 

boş, hafif kemikleri olan canlılardır. 

Bipedal yani iki arka ayakları üzerinde 

hareket ederler, bu da ön uzuvlarının 

farklı işler için uzmanlaşmasına 

olanak vermiştir. Vücutları pullar veya

tüylerle kaplıdır.

Kuşlar bu özelliklere ek olarak çok 

gelişmiş solunum ve dolaşım 

sistemlerine sahiptirler. Hem nefes 

alırken hem de verirken akciğerleri 

sürekli temiz havayla doludur, bu 

sayede oksijen alımını azami seviyeye 

çıkarırlar. Günümüz kuşlarında ön 

uzuvlar genelde kanatlara dönmüştür 

ve türlerin birçoğunda uçmak için 

kullanılırlar. Arka uzuvlarda da bir 

takım özelleşmeler olmuştur. Tüneyici kuşlarda arka uzuvlar dallara tutunacak şekilde 

değişmiştir, su kuşlarında ise palet benzeri yüksek hidrodinamik verimliliğe sahip yapılar 

ortaya çıkmıştır. Bazı türler arka uzuvlarını primatların ellerini kullandığına benzer bir 

ustalıkla kullanabilmektedirler.

Kuşların kalpleri memelilere oranla daha büyüktür ve yine memelilerinki gibi dört 

odacıklıdır. Kuşlar da sıcakkanlıdırlar ve tüylerin bir işlevi de vücut sıcaklıklarını muhafaza
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etmelerine yardımcı olmaktır. Sıcakkanlı oldukları için kutuplar da dahil olmak üzere 

dünyanın her yerine yayılabilmişlerdir. Sürüngenlere oranla daha büyük beyinleri vardır ve

beyinlerinde en gelişmiş bölgelerden biri uçuşla ilgili hareketleri de kontrol eden 

beyinciktir. Koku alma yetenekleri çok az gelişmiştir ancak birçok kuşun görsel becerileri 

üst düzeydedir.

Alet yapma ve kullanma becerileri, yuva yapma yetenekleri, çiftleşme ve flört rutinleri, sesli

iletişim yetenekleri ve bazı türlerin sosyal becerileri çok gelişmiştir. Sayısal olarak on bini 

aşkın yaşayan türle, tetrapodların en başarılı sınıfı kuşlardır.

Memeliler (mammal) 160-250 milyon yıl önce Therapsid denen kordalılardan 

evrilmişlerdir. Tahmin edilen zaman aralığı bir hayli geniştir çünkü memelilere has birçok 

özellik bu geniş aralıkta yavaş yavaş belirginleşmiştir. Memelileri diğer canlılardan ayıran 

en temel özellikler şu şekildedir:

- Süt bezleri

- Neokorteks

- Kıl (kürk)

- Orta kulak kemikleri

- (ve Therapsid dışındakilerden ayıran) dikey uzuv konumlanması

Gordon Lynn Walls'ın (1905-1962) ortaya attığı "gece dar boğazı" (nocturnal bottleneck) 

fikrine göre, memeliler evrimsel ölçekte çok uzun süreler boyunca karanlık ortamlarda 

oluşan boşluğu doldurmuşlardır. Kendileriyle aynı dönemde yaşayan canlılar soğukkanlı 

oldukları için Güneş'ten gelen sıcaklığa muhtaçtılar ancak memeliler vücut sıcaklıklarını 

belirli aralıklarda tutabilecek yapılara (oksijenli kanın oksijensiz kandan ayrılması, kalın 

yağ tabakası, kıl ve kürk gibi) sahip oldukları için karanlık zaman aralıklarındaki 

sahiplenilmemiş nişlere kolayca yerleştiler. Yine aynı hipoteze göre bu durum, büyük 

dinozorların 65-66 milyon yıl önce kısa sürede yok olmasına kadar bu şekilde devam etti.

Memelileri diğer hayvan gruplarından ayıran özelliklere baktığımızda da bu hipotezi 

destekleyen yapılar görüyoruz. Hayvanlar sudan karaya çıktıklarında daha önce pek de 

kullanılmayan bir duyu organı yavaş yavaş önem kazanmaya başladı. Sesler karada çok 

daha önemli hale geldiler ve hem ses üretmek (kuşlarda olduğu gibi) hem de üretilen 

sesleri doğru şekilde yorumlamak değer kazandı. Memelilerin kulaklarındaki bu değişim 

onları bu yarışta bir adım öne geçirmiş olabilir, özellikle de gece avlandıkları düşünülürse.

Soğukkanlı canlıların ışığa ve sıcaklığa olan doğrudan bağımlılıkları da memelilerin kalın 

yağ tabakaları ve kılları sayesinde aşılmıştır. Hem aynı coğrafyadaki işgal edilmemiş 



zamansal nişlere (gece, şafak vakti gibi) hem de farklı coğrafyalardaki dokunulmamış 

nişlere (kutuplara yakın yerler, soğuk okyanus/deniz/nehir/göl yüzeyleri) memelilerin 

kolayca yerleştiği düşünülebilir. Erken dönem memelilerin çoğunun avcı olduğu 

düşünülmektedir, bu da üstte değindiğimiz fikirlerle paralellik içindedir.

Memelileri evrimsel yarışta bir adım öne geçiren bir diğer yetenek de yavrularını belirli bir 

olgunluğa gelene kadar kendileriyle birlikte taşımalarıdır. Bunu yapan başka türler 

(lepistesler, veriferalar, köpekbalıkları vs) vardır ancak ilk kez memelilerde büyük ölçekte 

bu strateji uygulanmıştır. Plasentalı olmayan keseli memelilerin yavruları dünyaya 

geldiklerinde kendi başlarına hayatta kalamayacak kadar ufak ve gelişmemiştirler ancak 

onlar da annelerinin keselerinde güvenli şekilde büyümeye devam ederler. Memeliler bolca

yavru verip istatistiksel olarak bir

kısmının hayatta kalmasını ummak

yerine, az sayıda yavru verip hayatta

kalma şanslarını artırmak yolunu

seçmişlerdir. Bu da evrimsel anlamda

önemli bir yeniliktir.

Neokorteksin ortaya çıkması ve modern

memelilerde beynin büyük kısmını

oluşturması da önemli bir göstergedir.

Memeliler belirlenmiş hareket

örüntülerinin ötesinde, etraflarını daha

iyi algılayacak ve özgün çözümler

üretecek yapılara sahiptirler.

Birçok memeli türünde çok özelleşmiş

duyu organları bulunmaktadır.

Yarasaların ve su memelilerinin

kulakları, kedigillerin ve ayıların gözleri,

köpekgillerin ve genel olarak etçillerin

(Carnivora) burunları çok özelleşmiş yapılardır. Ancak memelilerin birçoğu dört uzuvları 

üzerinde hareket ettikleri için, uzuvsal anlamda özelleşme birçok memeli türünde çok 

ayrıntılı seviyede değildir. Bunun istisnaları vardır ve bu da bizi bir sonraki bölüme 

taşımaktadır.

Memelilerden Primatlara

Memeliler kordalı, omurgalı, sıcakkanlı, dört odacıklı kalpleri olan, dört uzuvlu, gelişmiş 

Antilopina



sinir, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi olan hayvanlardır. 19 memeli takımı (order) 

filogenetik taksonomide çalışılmaktadır:

- Artiodactyla (çift toynaklılar)

- Carnivora (etçiller)

- Cetacea (balinalar)

- Chiroptera (yarasalar)

- Dermoptera (uçar makigiller)

- Edentata (dişsizler)

- Hyracoidea (kırsıçanımsıgiller)

- Insectivora (böcekçiller)

- Lagomorpha (tavşanımsılar)

- Marsupialia (keseliler)

- Monotremata (tek delikliler, yumurtlayan 

memeliler)

- Perissodactyla (tek toynaklılar)

- Pholidota (pullular)

- Pinnipedia (yüzgeç ayaklılar)

- Primate (primatlar)

- Proboscidea (hortumlular)

- Rodentia (kemiriciler/kemirgenler)

- Sirenia (denizineğigiller)

- Tubulidentata (yerdomuzugiller)

Memeliler kendi aralarında öncelikle üreme şekillerine göre ayrılırlar. Evrimsel olarak ilk 

ayrım yumurtlamak-doğurmak ayrımıdır. Memelilerin hepsi plasentalı değildir. Tek 

delikliler (monotremata) ve keseliler (marsupialia) vardır. Tek delikliler günümüzde 

sadece Yeni Zelanda ve Avustralya civarında yaşamaktadırlar. Dışarı yumurtlarlar ancak 

yumurtadan çıkan bebeklere süt verirler. Ornitorenk (platipus), ekidne gibi temsilcileri 

vardır. Yumurtlayan memelileri fosilleri 200 milyon yıl ve öncesine kadar takip 

edilmektedir.

Chiroptera



Keseliler de dünyanın her yerine yayılamamışlardır. Avustralya, Güney Asya ve Amerika 

kıtalarında bulunurlar. En karakteristik özelliklerinden biri yavrularını belli bir erişkinliğe 

ulaşıncaya kadar vücutlarında bulunan bir tür kesede barındırmalarıdır. Vombat, koala, 

kanguru bu takımdandır. Yeni doğanların yoğun şekilde bakıma ihtiyacı vardır. Anne 

vücuduna bir şekilde tutunup da süte ulaşması gereken yavrular ön uzuvları ve yüz 

çıkıntıları gelişmiş şekilde dünyaya gelirler. Arka uzuvları ve gövdeleriyse tek başlarına 

hareket etmelerini sağlayacak kadar gelişmemiştir. Fosil kayıtlarına göre 100 milyon yıl 

önce ortaya çıkan bu takım, 65 milyon yıl önce civarında Amerika kıtalarına yayılmıştır.

Memeli tasnifindeki üst takımlardan (klad) bir tanesi Laurasiatheria'dır. Yarasalar 

(chiroptera), tek toynaklılar (perissodactyla), çift toynaklılar (artiodactyla), pullular 

(pholidota), etçiller (carnivora) ve balinalar (cetacea) bu üst takımın altındadır. Bu üst 

takım ismini 100 milyon yıl önceki süper kıta Laurasia'dan almaktadır. Bu canlılar, 

memelilerin kalanından 100 milyon yıl önce ayrılmışlardır. Filogenetik ağacın çoğu genetik

çalışmalardan gelmektedir, bu yüzden tarihsel olarak hangi yollardan geçtiklerini söylemek

pek mümkün değildir.

Genetik çalışmalardan gelen kanıtların yoğun olduğu bir diğer üst takım da 

Euarchontoglires'tir. Kemirgenleri (rodentia), tavşanımsıları (lagomorpha), uçar 

makigilleri (dermoptera) ve primatları içeren bu üst takımın, Laurasiatheria'dan 85-90 

milyon yıl önce ayrıldığı ve bu iki memeli kladının birbirlerinden coğrafi olarak ayrı 

yerlerde devam ettikleri düşünülüyor.

İki kladda da çok ilginç formlar türemiştir. Balina, yarasa, oklu kirpi (porcupine), lemur, 

maymun, kedi, köpek, fare, köstebek... Bazı formlar birbirlerine yakınsamıştır ancak bazı 

formlar tek bir klada özgüdür. Primatlar ve kemirgenler, ağaçta yaşama davranışının 

mevcut olduğu bir evrimsel çizgiden gelmektedirler ve arka ayaklarında da kavrama 

yetenekleri vardır. Buna denk bir yetenek Laurasiatheria altındaki türlerde yoktur.

Primatların dinozorlar geniş ölçekte yok olduktan hemen sonra, yaklaşık 60 milyon yıl 

önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Daha önceki memeliler toprak altında yuvalar kazan, 

böceklerle ve köklerle beslenen bugünkü fare, köstebek, gelincik gibi türler. Ancak 

dinozorlardan boşalan nişlere yerleşme şansı doğuyor memelilerin. Bu nişlerden bir tanesi 

de ağaçlar. 6-7 metrelik avcıların dolaştığı bir ormanda ağaçlar orta boy memelilerin ele 

geçirebilecekleri bir niş değildi. Sincap, fare gibi memeliler vardı ancak dinozor tehlikesi 

ortadan kalkınca lemur, babun, şempanze gibi türler de ortaya çıkmaya başladı. 

Primatlara özgü olmamakla birlikte, primatların gözleri yüzün ön tarafındadır. Burunları 

diğer memeli türlerine göre daha basıktır. Gözleri daha büyüktür. İki gözden gelen bilgi de 



beynin iki tarafına gider, bu her memelide böyle değildir. Dallara tutunabilecek şekilde 

parmaklarını kapatabilirler primatlar. Çok az primat türünde başparmak da gelişmiştir. 

Pençe yerine düz tırnak olan tek memeli takımı da primatlardır. Yavruları doğduktan sonra

anne vücuduna sıkıca tutunur ve anne günlük rutinini yavrusuyla birlikte yürütebilir. Bu 

evrimsel olarak yavru bakımı açısından çok büyük bir avantajdır. Anne, diğer memeli 

türlerinde olduğu gibi bebeğini bir noktaya gizleyip terk etmek zorunda değildir. Birlikte 

beslenebilirler, birlikte kaçabilirler, birlikte avlanabilirler. Yavrular annenin kürküne 

tutunabilmek için güçlü ön uzuvlar ve kavrama (parmakları sıkma) dürtüsüyle dünyaya 

gelirler. Birçok primat türünde bebek o şekilde uyuyabilir ve anne organizmanın günlük 

rutinini asgari ölçüde aksatır.

Primat beyni diğer memelilere göre daha büyüktür. Bunun formla doğrudan ilintili olduğu 

su götürmez. Primatların çoğu diğer memelilerin çoğundan farklı olarak üç eksende de 

hareket ettikleri ağaçlarda yaşamaktadırlar. Bununla birlikte kollarının hareket serbestisi 

çok daha yüksektir ve bununla baş edebilmeleri gerekir. Parmakları ve kavrama becerileri 

de formun karmaşıklığını artırdığı için sinir sisteminin daha büyük olması beklenebilir.

Primatlar aynı zamanda sosyal türlerdir. Bir arada yaşarlar. Farklı türlerde farklı grup 

normları oluşmuştur. Bu grup normlarının oluşumunda çevrenin etkisi kadar türün dişi ve 

erkek bireylerinin boyut farklarının da etkisi vardır. Dişi ve erkek boyutu arasındaki fark 

arttıkça harem tipi topluluklar daha yoğun görülür. Primat türlerinin sosyal taranma 

(social grooming) rutinleri olur. Birbirlerinin kürklerini temizler, sırtlarını kaşırlar. Bunu 

yapmaya elverişlidir formları. Bunu yaparken de mecburen, deneyimin doğası gereği kendi

türlerinin anatomisini daha iyi tanırlar, kendi vücutlarını daha iyi anlarlar.

Primatlardan Sapiens'e
Sapiens, primatların hominid ailesindendir. Hominidler yaklaşık 17-20 milyon yıl önce 

Afrika'da ortaya çıkmışlardır. Hominidler'i diğer primatlardan ayıran en önemli özellikleri 

ağaçlarla kurdukları ilişkide gizlidir. Hominidler ağaçlardan inmeye başlayan primatlardır.

Bu yüzden goril, şempanze, bonobo, sapiens gibi türler ortaya çıkabilmiştir. Ağaçlarda 

gezen türler için bu kütleler sürdürülebilir değildir. Kütle arttıkça kuyruk da önemini 

yitirmeye başlamıştır. Lemurlarda ve ufak primatlarda kuyruk da genelde beşinci bir uzuv 

gibi tutunmak için kullanılabilmektedir. Canlıya fazladan eylem yetisi kazandırmaktadır. 

80-100 kiloluk şempanzeler içinse omurganın devamı olarak gelişen bir yapının bunu 

sağlama şansı yoktur.

Primatologlar ve antropologlar insanı diğer hominidlerden farklı kılanın ne olduğuna dair 

birçok teori ortaya atmışlardır. Bu teoriler genelde aynı anlatının parçalarıdır, ayrıntıları 



açıklarlar. Ağaçtan savanaya inme anlatısıdır bu da. Kütlenin artması, iki ayak üstünde 

(bipedal) yürümek, ellerin serbest kalması, tüysüzleşme, tüysüzleşme sonrası 

yenidoğanların anneye tutunamaması, annelerin bebekleri taşımaya başlaması ve 

bebeklerin etraflarını izleyerek büyümeleri.

Ağaçlara çıktıktan sonra ağaçlardan düzlüğe geri inen canlıların, ağaçlarda yaşadıkları süre

zarfında edindikleri karakteristikler düzlüğe uygulandıklarında bunların önemli 

sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Sapiens bir anlamda bunu gerçekleştirmiştir.

Ağaçlarda geçirdikleri zaman sayesinde primatlar dört uzuvlarını da kalan tüm 

memelilerden daha etkili kullanabilirler. Aynı zamanda ortalama hareketleri üç eksende 

birdendir. Toprak üzerine yaşayan bir geyik için hareket ekseriyetle iki eksendedir. 

Hareketin üç eksene taşınması primat formunu ve dolayısıyla düşünme şeklini 

değiştirmiştir.

Primatların bir diğer avantajı da tutunabilmek ve kavramaktır. Karadaki türlerin 

hiçbirinde bu türden özellikler gelişmemiştir. Ağaçlara tutunmak zorunda olan 

primatlarınsa hem ön hem arka uzuvlarında kavrama yetisi vardır. Ayrıca bazı türlerin 

başparmağı da kalan parmaklara bakacak şekilde değişmiştir.

Primatlar aynı zamanda sosyal canlılardır, grup bilinçleri yüksektir. Ağaçlarda bile iyi 

organize olabilirler. Tüm bu özellikler düzlüğe indiğinde korunabilirse primatlar çok 

başarılı düzlük memelileri olabilirler.

Bu özellikler biraz değişerek korunmuştur da. Sapiens arka uzuvlarındaki ufak tefek 

değişimlerle ayağa dikilmiştir. Arka uzuvlarındaki kavrama yetisi kaybolmuştur ancak ön 

uzuvları daha da yetenekli hale gelmiştir. Ayağa kalktığı için çok uzundur. Savanadaki en 

uzun hayvanlar arasındadır. Bir suaygırından daha yüksekten dünyaya bakmaktadır ancak 

kütlesi neredeyse ellide biridir (ilk türler için böyle, sapiens ise yirmide biri). Bu önemli bir

morfolojik atılımdır.

Elleri boşta kalan primatlar bir şeyler taşıma yeteneği edinmişlerdir. Nesneleri manipüle 

eden ve alet olarak kullanan canlılar vardır ancak iki ayak üzerinde hareket eden primatlar 

bu nesneleri taşıma yeteneğini de elde etmişlerdir. Formdaki bu değişim dünyayı görme 

şeklini değiştirmiştir. Örneğin bir kabağı alıp su taşımak için kullanabilirsiniz. Bir dalı alıp,

o daldan yüzlerce kilometre ötedeki bir ceylanı öldürmek için kullanabilirsiniz. Form buna 

el verdiği için insan zamanda ve mekanda ileriyi ve geriyi daha çok düşünmeye başlamıştır.

Algı dünyası genişlemiştir. Artık gördüğü bir ağaç dalı eskisinden daha değerlidir. Farklı 

mekanlarda ve farklı zamanlarda o ağaç dalıyla yapılabilecek her şey bu primatın düşünce 

dünyasına girme hakkını kazanmıştır.



Primatlar düzlüklere iyi uyum sağlamışlardır, düzlüklerin korkulan avcıları haline 

gelmişlerdir. İki ayak üzerinde durmak burada çok önemli rol oynamıştır. Hem görüş 

kabiliyeti artmıştır hem de kütleyi hareket ettirmek daha verimli hale gelmiştir. 

Günümüzde sapiens günde 300 km mesafe kat edebilmektedir. Bu inanması güç bir şeydir 

ancak bunu yapan sporcular vardır. Günde 300 km mesafe kat edebilecek bir canlı 

savanayı istediği gibi değerlendirebilir. Savanadaki görsel ve eylemsel avantaj bu 

primatlara geçmiştir. Zebralardan, aslanlardan, ineklerden daha yüksekten dünyaya 

bakabilir ve hepsinden daha uzun süre hareket edebilir.

Bu özelleşmiş primatların kondisyonunun bu kadar iyi olmasının bir sebebi ter bezleridir. 

Suyu sürekli vücudu serinletecek şekilde atmanın yolunu bulmuştur doğa. Bir diğer sebep 

kılsız olmalarıdır, sıcakla daha az savaşmaları gerekir. Ancak inanılmaz mesafeleri 

mümkün kılan en önemli etkenlerden birisi de su taşıma becerileridir. Diğer canlıların 

hiçbiri bir kovalamaca esnasında su bulacağından emin olamaz. Ancak bu özelleşmiş 

primatlar emindirler, çünkü sularını kendileri taşırlar.

Bu türden yetenekleri avcılık için kullanan kültürler hala vardır. Birkaç sapiens bir araya 

gelirler, bir sürüye dadanırlar ve o sürüdeki en hantal, en iri, en büyük boynuzlu hayvanı 

kovalamaya başlarlar. Hayvan kısa mesafede çok daha hızlıdır sapiensten. Ancak sapiens 

ne tarafa gittiğini kilometreler öteden bile görebilmektedir, dahası izini de sürebilmektedir.

Hayvan 50-60 km hızla kaçmaya başlamıştır ancak sadece 10 dakika bu hızla 

ilerleyebilmiştir. Ortalama 10-12 km hızla koşan sapienslerden sadece yarım saat 

avantajlıdır. Sapiens suyundan içip koşmaya devam eder, boğa ise yorulmuştur. 20-30 km 

hızla birkaç saat daha koşabilir en fazla. Sapiens ise yürüyerek bile o mesafeyi kat edebilir 

5-6 saat içinde ve susuzluktan ölmek üzere olan boğayı öldürür. Buna dayanıklılık avı 

(endurance hunting) denmektedir ve dünya üzerinde hala uygulayan kültürler vardır 

Afrika'da ve Güney Amerika'da.

Sapiens primatlıktan gelmenin etkisiyle zaten sosyal bir türdü. Ancak savanaya indiği 

zaman sosyal bağlarının daha da gelişmesi gerekti. Ağaçlarda her gün ufak mesafeler kat 

eder primatlar. Ancak düzlüklere inildiğinde günde 20-30 km yer değiştirmesi gerekebilir 

grubun. Bu ölçekte bir hareketin organizasyonu daha zordur. Bir arada yaşaya sapiensler 

sürekli yiyecek ve su bulmak zorundadırlar. Bebeklerini de korumalıdırlar.

Fareler, babunlar, tavşanlar gibi sabit bölgeci olan primatlar bir anlamda kurtlar gibi geniş 

ve dinamik bölgeci olmaya başlamışlardır. Kontrolleri altında kocaman bir alan vardır ve o 

alanda hem yırtıcıları istememektedirler, hem de rahatça beslenmek istemektedirler.



Primat bebekleri fazla gelişmemiş şekilde dünyaya gelirler. Sapiens bebeğiyse neredeyse 

hiç gelişmemiş şekilde dünyaya gelir, boynunu bile dik tutamıyordur. Tüm bu yoğun 

günlük rutinler içinde bu bebeğe de yer olmalıdır. Primatları düzlüklerde diğer türlerden 

daha başarılı kılan bir yetenek de yavrularını da kendileriyle gezdirebilmeleridir. 

Avustralya düzlüklerinde kanguruları başarılı kılan stratejiye benzer bir stratejidir bu.

Yavru sapiensler sürekli desteklendikleri için etrafı bolca izleme fırsatı bulurlar. Diğer 

primat türleri gibi annenin kıllarına tutunmak zorunda değildirler ve bu yüzden elleri 

serbest şekilde büyürler. Etraftaki nesneleri manipüle ederler, büyükleri izlerler. Birçok 



türün yavrusu bu kadar sosyal bir ortamda büyümemektedir. Kedi yavruları en iyi 

ihtimalle anne kediyle sosyalleşebilirler. Ayı, kaplan yavruları için de aynısı geçerli. Bu 

sosyalleşme süresi de sapienste diğer hayvanlara göre çok uzundur. 2 yaşına kadar bebek 

doğrudan bağımlıdır sapiens sürüsündeki diğer bireylere. Yavaş yavaş bu bağımlılık azalır 

ancak en azından 8-10 yıl boyunca bağımlı kalacaktır bu sosyal yapıya.

Bu sosyal yapı bir şeylerin aktarılması için idealdir. 50 kişilik bir primat grubunda biri bir 

şey biliyorsa diğerleri de mecburen öğrenirler, çünkü hem her gün 1-2 saat sosyalleşiyorlar 

hem de bebekken saatlerce diğer primatları izliyorlar. Bu yönüyle sapiens deneyimi çok 

özgündür. Bu türden bir deneyim bu türden bir formla birleştiğinde 40 bin yıl önceki 

mağara sanatçıları ortaya çıkar. Bunun endüstriyelleşmesi de modern sapiensi üretmiştir.

NOT: Çizimlerin hepsi Ernst Haeckel'e aittir.


	Sapiens Formunun Evrimsel Tarihi
	Filogenetik Ağaçta Sapiens
	Canlılardan Hayvanlara
	Hayvanlardan Kordalılara

	Kordalılardan Memelilere
	Primatlardan Sapiens'e



