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Biology, the study of life, is Biology, the study of life, is 
rooted in the rooted in the humahuman n spirit.spirit.
People keep pets, nurture People keep pets, nurture 
houseplants, invite avian visitors houseplants, invite avian visitors 
with backyard birdhouses, and with backyard birdhouses, and 
visit zoos and nature preserves.visit zoos and nature preserves.
Biology is the scientific Biology is the scientific 
extension of this human extension of this human 
tendency to feel connected to tendency to feel connected to 
and curious about all forms of and curious about all forms of 
life.life.
It is a science for adventurous It is a science for adventurous 
minds. It takes us, personally or minds. It takes us, personally or 
vicariously, into jungles, deserts, vicariously, into jungles, deserts, 
seas, and other environments, seas, and other environments, 
where a variety of living forms where a variety of living forms 
and their physical surroundings and their physical surroundings 
are interwoven into complex are interwoven into complex 
webs called ecosystems.webs called ecosystems.
Studying life leads us into Studying life leads us into 
laboratories to examine more laboratories to examine more 
closely how living things, called closely how living things, called 
organisms, work. organisms, work. 

Canlılığın öğretisi olan biyoloji, insan Canlılığın öğretisi olan biyoloji, insan 
ruhunda köklenir.ruhunda köklenir.
insanlar evde hayvan besler, bitki insanlar evde hayvan besler, bitki 
yetiştirir. Arka bahçelerine koydukları yetiştirir. Arka bahçelerine koydukları 
yuvalara kuşları davet eder, hayvanat yuvalara kuşları davet eder, hayvanat 
bahçelerini ve doğal koruma alanlarını bahçelerini ve doğal koruma alanlarını 
gezmeye giderler.gezmeye giderler.
Biyoloji, bu her çeşit hayat formuna Biyoloji, bu her çeşit hayat formuna 
karşı yakınlık duyma ve merak etme karşı yakınlık duyma ve merak etme 
şeklindeki insani eğilimin bilimsel şeklindeki insani eğilimin bilimsel 
uzantısıdır.uzantısıdır.
Serüven düşkünü zihinlerin bilimidir. Bu Serüven düşkünü zihinlerin bilimidir. Bu 
bilim bizi bizzat ya da bir başkasının bilim bizi bizzat ya da bir başkasının 
yerine ormanlara, çöllere, denizlere ve yerine ormanlara, çöllere, denizlere ve 
diğer ortamlara gitmeye zorlar. Bu diğer ortamlara gitmeye zorlar. Bu 
çevrelerde yaşayan canlılarla onların çevrelerde yaşayan canlılarla onların 
fiziksel ortamları, ekosistemler olarak fiziksel ortamları, ekosistemler olarak 
adlandırılan karmaşık ağlar şeklinde, iç adlandırılan karmaşık ağlar şeklinde, iç 
içe örülmüştür.içe örülmüştür.
Canlılığı araştırmak bizi, organizma Canlılığı araştırmak bizi, organizma 
olarak adlandırılan canlı varlıkların nasıl olarak adlandırılan canlı varlıkların nasıl 
işlev gördüklerini daha yakından işlev gördüklerini daha yakından 
incelemek için, incelemek için, laboratuvarlaralaboratuvarlara yöneltir. yöneltir. 
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Biology draws us into the Biology draws us into the 
microscopic world of the microscopic world of the 
fundamental units of organisms fundamental units of organisms 
known as cells, and into the known as cells, and into the 
submicroscopic realm of the submicroscopic realm of the 
molecules that make up those molecules that make up those 
cells. cells. 
Our intellectual journey also Our intellectual journey also 
takes us back in time, for takes us back in time, for 
biology encompasses not only biology encompasses not only 
contemporary life, but also a contemporary life, but also a 
history of ancestral forms history of ancestral forms 
stretching nearly four billion stretching nearly four billion 
years into the past. years into the past. 

Biyoloji bizi, canlılığın temel Biyoloji bizi, canlılığın temel 
birimleri olan hücrelerin birimleri olan hücrelerin 
mikroskobik dünyasına ve mikroskobik dünyasına ve 
hücreleri kuran moleküllerin hücreleri kuran moleküllerin 
submikroskbiksubmikroskbik ortamına ortamına 
sürükler.sürükler.

Zihinsel gezimiz bizi geçmiş Zihinsel gezimiz bizi geçmiş 
zamanlara da götürür; çünkü zamanlara da götürür; çünkü 
biyoloji sadece günümüzde biyoloji sadece günümüzde 
yaşayan canlılarla değil, yaşayan canlılarla değil, 
geçmişi hemen hemen 4 geçmişi hemen hemen 4 
milyar yıl öncesine uzanan milyar yıl öncesine uzanan 
eski hayat formlarının eski hayat formlarının 
tarihçesiyle de ilgilenir. tarihçesiyle de ilgilenir. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

© Bayram GÖÇMEN, Prof. D
r. 

Ege Üniversite
si F

en Fakültesi 

Biyoloji B
ölümü, Zooloji 

Anabilim
 Dalı 

Bornova, İzmir 

HER HAKKI SAKLIDIR! 

 

 



33

ThemesThemes
 in in thethe

 studystudy
 of lifeof life

LLIIFE'S HFE'S HIIERARCHERARCHIICAL ORDERCAL ORDER

Each level of biological structure Each level of biological structure 
has emergent propertieshas emergent properties
Cells are an organism's basic Cells are an organism's basic 
units of structure and functionunits of structure and function
The continuity of life is based on The continuity of life is based on 
heritable information in the formheritable information in the form ofof
DNADNA
Structure and function are Structure and function are 
correlated at all levels of biological correlated at all levels of biological 
organizationorganization
Organisms are open systems that Organisms are open systems that 
interact continuously with their interact continuously with their 
environmentsenvironments
Regulatory mechanisms ensure a Regulatory mechanisms ensure a 
dynamic balance in living systemsdynamic balance in living systems

CANLILIĞIN HİYERARŞİK DÜZENİCANLILIĞIN HİYERARŞİK DÜZENİ

Her düzeydeki biyolojik yapı Her düzeydeki biyolojik yapı 
belirgin özelliklere sahiptirbelirgin özelliklere sahiptir
Hücreler bir organizmanın yapısal Hücreler bir organizmanın yapısal 
ve işlevsel birimleridir ve işlevsel birimleridir 
Canlılığın devamlılığı, DNA Canlılığın devamlılığı, DNA 
şeklindeki kalıtsal bilgiye dayanırşeklindeki kalıtsal bilgiye dayanır

Biyolojik organizasyonun her Biyolojik organizasyonun her 
düzeyinde yapı ile işlev düzeyinde yapı ile işlev 
birbirleriyle bağlantılıdırbirbirleriyle bağlantılıdır
Organizmalar sürekli olarak Organizmalar sürekli olarak 
çevreleri ile etkileşen açık çevreleri ile etkileşen açık 
sistemlerdirsistemlerdir
Canlı sistemlerdeki dinamik Canlı sistemlerdeki dinamik 
denge, düzenleyici denge, düzenleyici 
mekanizmalarla sağlanırmekanizmalarla sağlanır

Canlılık Öğretisindeki TemalarCanlılık Öğretisindeki Temalar
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EVOLUTEVOLUTIION, UNON, UNIITY, AND TY, AND 
DDIIVERSVERSIITYTY

Diversity and unity are the Diversity and unity are the 
dual faces of life on Earthdual faces of life on Earth
Evolution is the core Evolution is the core 
theme of biologytheme of biology

SCSCIIENCE AS A PROCESSENCE AS A PROCESS
Testable hypotheses are Testable hypotheses are 
the hallmarks of the the hallmarks of the 
scientific processscientific process
Science and technology Science and technology 
are functions of societyare functions of society
Biology is a Biology is a 
multidisciplinary adventuremultidisciplinary adventure

EVRİM, AYNILIK (TEKDÜZELİK) EVRİM, AYNILIK (TEKDÜZELİK) 
VE ÇEŞİTLİLİKVE ÇEŞİTLİLİK

Çeşitlilik ve aynılık yeryüzündeki Çeşitlilik ve aynılık yeryüzündeki 
canlılığın iki ayrı yüzüdürcanlılığın iki ayrı yüzüdür
Evrim biyolojinin çekirdek Evrim biyolojinin çekirdek 
temasıdır.temasıdır.

BİR SÜREÇ OLARAK BİLİMBİR SÜREÇ OLARAK BİLİM
Test edilebilen hipotezler Test edilebilen hipotezler 
bilimsel sürecin başlama bilimsel sürecin başlama 
noktalarıdır.noktalarıdır.
Bilim ve teknoloji toplumsal Bilim ve teknoloji toplumsal 
işlevlerdirişlevlerdir
Biyoloji bir Biyoloji bir multidisiplinermultidisipliner
maceradırmaceradır
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LIFE'S HIERARCHICAL ORDERLIFE'S HIERARCHICAL ORDER

Life is highly organized into a Life is highly organized into a 
hierarchy of structural levels, hierarchy of structural levels, 
with each level building on the with each level building on the 
levels below it. levels below it. 
As we examine the hierarchy, As we examine the hierarchy, 
we will see that special we will see that special 
qualities, called emergent qualities, called emergent 
properties, result from the properties, result from the 
structure at each level. structure at each level. 
Life itself is associated with a Life itself is associated with a 
set of properties that depend set of properties that depend 
on structural order.on structural order.

Yaşam yapısal düzeylerin bir Yaşam yapısal düzeylerin bir 
hiyerarşisi halinde yüksek derecede hiyerarşisi halinde yüksek derecede 
düzenlenmiştir, her düzey altındaki düzenlenmiştir, her düzey altındaki 
düzey üzerine kurulur.düzey üzerine kurulur.
Bu hiyerarşiyi incelerken her bir Bu hiyerarşiyi incelerken her bir 
düzeydeki yapıdan kaynaklanan, düzeydeki yapıdan kaynaklanan, 
belirgin özellikler olarak belirgin özellikler olarak 
adlandırılan özel nitelikleri adlandırılan özel nitelikleri 
göreceğiz.göreceğiz.
Yaşamın kendisi yapısal düzene Yaşamın kendisi yapısal düzene 

bağlı olan bir seri özellikler ile bağlı olan bir seri özellikler ile 
ilişkilidir.ilişkilidir.

CANLILIĞIN HİYERARŞİK DÜZENİCANLILIĞIN HİYERARŞİK DÜZENİ
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The cell is the lowest structural The cell is the lowest structural 
level in which all of life's level in which all of life's 
properties, including properties, including 
reproduction, can occur. reproduction, can occur. 
Within eachWithin each cell, life's order is cell, life's order is 
coded at the molecular level. coded at the molecular level. 
Molecules of DNA contain Molecules of DNA contain 
genes, units of inheritance, that genes, units of inheritance, that 
enable organenable organisisms to ms to 
reproduce, providing continuity reproduce, providing continuity 
from one generation to the from one generation to the 
next.next.
Biologists study life on many Biologists study life on many 
different levels (different levels (FFigureigure 1). 1). 
At the end of this section, we At the end of this section, we 
take a brief look at the take a brief look at the 
regulatory mechanisms that regulatory mechanisms that 
keep living systems ordered keep living systems ordered 
and thereby functioning and thereby functioning 
smoothly.smoothly.

Hücre üreme dahil canlılık Hücre üreme dahil canlılık 
özelliklerinin tamamında özelliklerinin tamamında 
bulunabilen en düşük yapısal bulunabilen en düşük yapısal 
düzeydir. düzeydir. 
Yaşamın düzeni her bir hücrenin Yaşamın düzeni her bir hücrenin 
içerisinde moleküler düzeyde içerisinde moleküler düzeyde 
şifrelenir. DNA molekülleri bir şifrelenir. DNA molekülleri bir 
nesilden diğerine sürekliliği nesilden diğerine sürekliliği 
sağlayacak şekilde sağlayacak şekilde 
organizmaları üreyebilir kılan organizmaları üreyebilir kılan 
kalıtım birimlerini, genleri kalıtım birimlerini, genleri 
içerirler.içerirler.
Biyologlar canlılığı farklı Biyologlar canlılığı farklı 
düzeylerde çalışırlar (Şekil 1). düzeylerde çalışırlar (Şekil 1). 
Bu ayırımın sonunda, canlı Bu ayırımın sonunda, canlı 
sistemlerini düzenli kılan ve sistemlerini düzenli kılan ve 
böylelikle düzgün işlev böylelikle düzgün işlev 
görmelerini sağlayan görmelerini sağlayan 
düzenleyici mekanizmalara kısa düzenleyici mekanizmalara kısa 
bir bakışa sahip oluruz.bir bakışa sahip oluruz.
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(c) Plant molecular biologist Gloria (c) Plant molecular biologist Gloria CoruzziCoruzzi, , photographed photographed 
here with one of her student researchers, uses genetics here with one of her student researchers, uses genetics 
and DNA technology to investigate key processes in plantsand DNA technology to investigate key processes in plants..

ŞŞEKİL 1 EKİL 1 ••
 

Biyologlar canlılığı çok farklı boyut ve zaman ölçeklerinde araBiyologlar canlılığı çok farklı boyut ve zaman ölçeklerinde araştırırlar.ştırırlar.
FIGFIGURE1 • Biologists study life on many different scales of size anURE1 • Biologists study life on many different scales of size and timed time..

(a) (a) Geneticist MaryGeneticist Mary--Claire King studies mutations Claire King studies mutations 
in DNA that contribute to human disorders such in DNA that contribute to human disorders such 
as as famifamillialial

 

breast cancer and hereditary deafness.breast cancer and hereditary deafness.

((b) Paleontologist Elisabeth b) Paleontologist Elisabeth VrbaVrba

 

investigates human investigates human 
evolution by studying relationships between the history of evolution by studying relationships between the history of 
life as chronicled by the fossil record and environmental life as chronicled by the fossil record and environmental 
changes of the pastchanges of the past..

(d) Terry Dawson studies the structural and (d) Terry Dawson studies the structural and 
physiological adaptations of Australian organismphysiological adaptations of Australian organisms.s.

(a) (a) GenetiGenetikçikçi

 

MaryMary--Claire KingClaire King

 

ailevi göğüs kanseri ailevi göğüs kanseri 
ve kalıtsal sağırlık gibi  insan hastalıklarına yardımcı ve kalıtsal sağırlık gibi  insan hastalıklarına yardımcı 
olmak için DNA’daki mutasyonları çalışır.olmak için DNA’daki mutasyonları çalışır.

((b) Paleontologist Elisabeth b) Paleontologist Elisabeth VrbaVrba

 

fosil kayıt ve geçmişteki fosil kayıt ve geçmişteki 
çevresel değişimlerle süreğenleşmiş yaşam tarihi çevresel değişimlerle süreğenleşmiş yaşam tarihi 
arasındaki ilişkileri çalışarak insanın evrimini araştırır.arasındaki ilişkileri çalışarak insanın evrimini araştırır.

(c) (c) Bitki molekülerBitki moleküler

 

bibiyoloğuyoloğu

 

Gloria Gloria CoruzziCoruzzi, burada , burada 
bitkilerdeki anahtar süreçleri araştırmak üzere genetik bitkilerdeki anahtar süreçleri araştırmak üzere genetik 
ve DNA teknolojisini kullanan öğrenci araştırıcılarından ve DNA teknolojisini kullanan öğrenci araştırıcılarından 
birisiyle fotoğraflanmıştır.birisiyle fotoğraflanmıştır.

(d) Terry Dawson(d) Terry Dawson

 

AvusturalyalıAvusturalyalı

 

canlıların yapısal ve canlıların yapısal ve 
fizyolojik adaptasyonlarını çalışır.fizyolojik adaptasyonlarını çalışır.
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Each level of biological structure has emergent propertiesEach level of biological structure has emergent properties

Biological order exists at all Biological order exists at all 
levels (levels (FFigureigure 2), even those 2), even those 
invisible to theinvisible to the unaided eye. unaided eye. 
Starting at the lowest level, Starting at the lowest level, 
atoms, the chemical building atoms, the chemical building 
blocks of all matter, are blocks of all matter, are 
ordered into complex ordered into complex 
biological molecules. biological molecules. 
Many of the molecules of life Many of the molecules of life 
are arranged into minute are arranged into minute 
structures called organelles, structures called organelles, 
which are in turn the which are in turn the 
components of cells.components of cells.

Biyolojik düzen, insan gözünün tek Biyolojik düzen, insan gözünün tek 
başına görmedikleri dahil bütün başına görmedikleri dahil bütün 
düzeylerde mevcuttur (Şekil 2). düzeylerde mevcuttur (Şekil 2). 
Her türlü maddenin kimyasal Her türlü maddenin kimyasal 
yapıtaşları olan ve en alt düzeyde yapıtaşları olan ve en alt düzeyde 
bulunan atomlardan başlayarak, bulunan atomlardan başlayarak, 
karmaşık biyolojik moleküller karmaşık biyolojik moleküller 
halinde düzenlenirler. halinde düzenlenirler. 
Canlılığa ilişkin moleküllerin Canlılığa ilişkin moleküllerin 
birçoğu birçoğu organelorganel adı verilen küçük adı verilen küçük 
yapılar halinde düzenlenirler. yapılar halinde düzenlenirler. 
OrganellerOrganeller ise, hücrelerin ise, hücrelerin 
bileşenleridir.bileşenleridir.

Her düzeydeki biyolojik yapı belirgin özelliklere sahiptirHer düzeydeki biyolojik yapı belirgin özelliklere sahiptir
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Cells are subunits of organisms, Cells are subunits of organisms, 
and organisms are the units of and organisms are the units of 
life. life. 
Some organisms, such as Some organisms, such as 
amoebas, consist of single cells, amoebas, consist of single cells, 
but others are but others are multicellularmulticellular
aggregates of many specialized aggregates of many specialized 
types of cells.types of cells.
What an amoeba accomplishes What an amoeba accomplishes 
with a single cellwith a single cell——the uptake and the uptake and 
processing of nutrients, processing of nutrients, 
excretion of wastes, response to excretion of wastes, response to 
environmental stimuli, environmental stimuli, 
reproduction, and other reproduction, and other 
functionsfunctions——a human or other a human or other 
multicellularmulticellular organism organism 
accomplishes with a division of accomplishes with a division of 
labor among specialized cells. labor among specialized cells. 
Unlike the amoeba, none of your Unlike the amoeba, none of your 
cells could live for long on its cells could live for long on its 
own. own. 
The organism we recognize as an The organism we recognize as an 
animal or plant is not a random animal or plant is not a random 
collection of individual cells, but collection of individual cells, but 
a a multicellularmulticellular cooperative.cooperative.

Hücreler organizmaların altHücreler organizmaların alt--
birimleri, organizmalar ise, birimleri, organizmalar ise, 
canlılığın birimleridir. canlılığın birimleridir. 
Amip gibi bazı organizmalar tek Amip gibi bazı organizmalar tek 
hücreden oluşur; ancak hücreden oluşur; ancak 
diğerleri özelleşmiş birçok diğerleri özelleşmiş birçok 
hücre tipinin bir araya geldiği, hücre tipinin bir araya geldiği, 
çok hücreli birlikteliklerdir. çok hücreli birlikteliklerdir. 
Bir amibin tek hücre ile Bir amibin tek hücre ile 
başardıklarınıbaşardıklarını--besinlerin alınışı besinlerin alınışı 
ve işlenmesi, atıkların ve işlenmesi, atıkların 
uzaklaştırılması, çevresel uzaklaştırılması, çevresel 
uyanlara cevap verilmesi, uyanlara cevap verilmesi, 
üreme ve diğer işlevlerüreme ve diğer işlevler-- bir bir 
insan ya da başka çokinsan ya da başka çok--hücreli hücreli 
bir organizma, özelleşmiş bir organizma, özelleşmiş 
hücreler arasındaki işbölümü ile hücreler arasındaki işbölümü ile 
başarır. başarır. 
Amibin aksine, sizin Amibin aksine, sizin 
hücrelerinizin hiçbiri kendi hücrelerinizin hiçbiri kendi 
başına uzun süre yaşayamaz. başına uzun süre yaşayamaz. 
Bir hayvan ya da bitki olarak Bir hayvan ya da bitki olarak 
bildiğimiz organizma, bireysel bildiğimiz organizma, bireysel 
hücrelerin rastgele bir hücrelerin rastgele bir 
kolleksiyonukolleksiyonu değil, çok hücreli değil, çok hücreli 
bir kooperatiftir.bir kooperatiftir.
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1010(6) An organism in a population
(6) Populasyondaki bir organizma

(5) Organ
(5) Organ

(4) Tissues
(4) Dokular

(3) Cells
(3) Hücreler

(2) Organelle (Chloroplast)
(2) Organel (Kloroplast)

(1) Molecule
(1) Molekül

Chlorophyll, represented here 
by a computer graphic model, 
is a molecule built from many 
atoms. This molecule in the 
leaves of plants absorbs 
sunlight as a source of energy 
for driving photosynthesis, the 
manufacture of food in the leaf.

Burada gördüğünüz klorofil 
molekülü, bilgisayarda çizilmiş 
bir modeldir. Bu molekül birçok 
atomdan oluşur. Bitkilerin 
yapraklarında bulunan klorofil, 
yaprakta besinin yapılması için, 
yani fotosentezi sürdürecek 
enerjiyi sağlamak için, güneş 
ışığını yakalar.

The process of photosynthesis 
requires the participation of 
many other molecules 
organized within the cellular 
organelle called the chloroplast 
(the structure in this 
micrograph, a photograph 
taken with a microscope)

 

.

Fotosentez süreci, kloroplast 
adı verilen hücre organeli

 

içinde organize olmuş birçok 
molekülün katılımını gerektirir. 
(Mikroskopta çekilen bu 
mikrograftaki

 

yapı, bir 
kloroplasttır).

Many organelles cooperate in the functioning of 
the living unit we call a cell. Chloroplasts are 
evident in these leaf cells
Hücre adını verdiğimiz canlı birimin iş görmesinde, 
birçok organel

 

işbirliği yapar. Burada, yaprak 
hücreleri içindeki kloroplastlar belirgin olarak 
görünmektedirler.

In multicellular

 

organisms, cells are usually 
organized into tissues, groups of similar cells 
forming a functional unit. The leaf in this 
micrograph has been cut obliquely, revealing 
two different specialized tissues. The 
honeycomblike

 

tissue (upper half) consists of 
photosynthetic cells within the leaf. The dark 
green tissue with the small pores (lower half) 
is the epidermis, the "skin" of the plant. The 
pores in the epidermis allow carbon dioxide, a 
raw material that is converted to sugar by 
photosynthesis, to enter the leaf.
Çok-hücreli organizmalarda hücreler, 
genellikle işlevsel bir birim şekillendiren 
benzer hücre gruplarıdırlar. Yaprak, buradaki 
mikrografta

 

iki farklı özelleşmiş doku 
gösterecek şekilde oblik

 

kesilmiştir.  Baltarağı

 

benzeri yapı (üst yarım) yaprak içindeki 
fotosentetik

 

hücrelerden ibarettir. Küçük 
delikli koyu yeşil doku (alt yarım) epidermis, 
yani bitkinin derisidir. Epidermisteki

 

bu 
delikler fotosentezle şekere dönüştürülen 
işlenmemiş materyal olan karbon dioksitin 
yaprağa girişine izin verir.

The aspen leaf, a plant organ, has a specific organization 
of many different tissues, including photosynthetic 
tissue, epidermis, and the vascular tissue that transports 
water from the roots to the leaves.

Akçaağaç bitkisinin bir organı olan yaprak birçok farklı 
dokunun özgül olarak organize olmasıyla oluşur. Bu 
dokular arasında fotosentetik

 

doku, epidermis

 

ve 
köklerden yapraklara su ileten vasküler

 

doku vardır. These aspens are members of a biological group

 

of a species, a population, and

 

makes

 

comminites

 

that includes many other species of organisms.
Akçaağaçbir

 

türe ait  bir biyolojik topluluk olan populasyon’un

 

üyesidir  ve 
çok sayıda farklı organizma türünü içeren Kommunite!leri

 

oluşturur.

FIGURE 2 . The hierarchy of biological organization. 
This sequence of images takes us all the way from 
atoms to a biological community of many interacting 
species..
ŞEKİL 2. Biyolojik organizasyondaki hiyerarşi. 
Buradaki görüntülerin dizisi, bizi atomlardan başlayarak, 
birbirleriyle etkileşen birçok türü içeren biyolojik bir 
komüniteye

 

götürmektedir.

Ecosystems
Ekosistemler

Biosphere
Biyosfer
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MulticellularMulticellular organisms exhibit organisms exhibit 
three major structural levels three major structural levels 
above the cell.above the cell.
Similar cells are grouped into Similar cells are grouped into 
tissues, specific arrangements of tissues, specific arrangements of 
different tissues form organs, different tissues form organs, 
and organs are grouped into and organs are grouped into 
organ systems. organ systems. 
For example, the signals (nerve For example, the signals (nerve 
impulses) that coordinate your impulses) that coordinate your 
movements are transmitted movements are transmitted 
along specialized cells called along specialized cells called 
neurons.neurons.
The nervous tissue within your The nervous tissue within your 
brain has billions of neurons brain has billions of neurons 
organized into a communications organized into a communications 
network of spectacular network of spectacular 
complexity. complexity. 
The brain, however, is not pure The brain, however, is not pure 
nervous tissue; it is an organ nervous tissue; it is an organ 
built of many different tissues, built of many different tissues, 
including a type called including a type called 
connective tissue connective tissue thatthat forms the forms the 
protective covering of the brain. protective covering of the brain. 

Çokhücreli organizmalar hücre Çokhücreli organizmalar hücre 
düzeyinin üzerinde üç temel düzeyinin üzerinde üç temel 
yapısal düzey sergilerler.yapısal düzey sergilerler.
Benzer hücreler dokular halinde Benzer hücreler dokular halinde 
gruplaşır; farklı dokuların özel bir gruplaşır; farklı dokuların özel bir 
düzenle bir araya gelmeleri düzenle bir araya gelmeleri 
organları oluşturur ve organlar organları oluşturur ve organlar 
organ sistemleri içinde gruplaşır.organ sistemleri içinde gruplaşır.
örneğin; hareketlerinizi örneğin; hareketlerinizi 
eşgüdümlü hale getiren sinyaller eşgüdümlü hale getiren sinyaller 
(sinir (sinir impulslarıimpulsları) nöron adı verilen ) nöron adı verilen 
özelleşmiş hücreler boyunca özelleşmiş hücreler boyunca 
iletilir. iletilir. 
Beyninizdeki sinir dokusu, son Beyninizdeki sinir dokusu, son 
derece karmaşık bir iletişimler ağı derece karmaşık bir iletişimler ağı 
şeklinde organize olmuş şeklinde organize olmuş 
milyarlarca nöron içerir. milyarlarca nöron içerir. 

Ancak beyin sadece sinir Ancak beyin sadece sinir 
dokusundan oluşmayıp, çok farklı dokusundan oluşmayıp, çok farklı 
dokulardan yapılmış bir organdır. dokulardan yapılmış bir organdır. 
Bu dokular arasında beynin Bu dokular arasında beynin 
koruyucu kılıfını oluşturan ve bağ koruyucu kılıfını oluşturan ve bağ 
dokusu adı verilen bir doku tipi de dokusu adı verilen bir doku tipi de 
bulunur. bulunur. 
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The brain is itself part of the The brain is itself part of the 
nervous system, whichnervous system, which also also 
includes the spinal cord and the includes the spinal cord and the 
many nerves that transmit many nerves that transmit 
messages between the spinal messages between the spinal 
cord and other parts of the body. cord and other parts of the body. 
The nervous system is only one The nervous system is only one 
of several organ systems of several organ systems 
characteristic of humans and characteristic of humans and 
other complex animals.other complex animals.

In the hierarchy of biological In the hierarchy of biological 
organization, there are tiers organization, there are tiers 
beyond the individual organism.beyond the individual organism.

A population is a localized group A population is a localized group 
of organisms belonging to the of organisms belonging to the 
same species; same species; populationpopulations of s of 
different species living in the different species living in the 
same area make up a biological same area make up a biological 
communitycommunity; and community ; and community 
interactions that include interactions that include 
nonliving features of the nonliving features of the 
environment, such as soil and environment, such as soil and 
water, form an ecosystem.water, form an ecosystem.

Beyin sinir sisteminin bir Beyin sinir sisteminin bir 
parçasıdır. Sinir sistemi aynı parçasıdır. Sinir sistemi aynı 
zamanda, omurilik ve omurilik zamanda, omurilik ve omurilik 
ile vücudun diğer kısımları ile vücudun diğer kısımları 
arasında mesajlar aktaran çok arasında mesajlar aktaran çok 
sayıda sinir içerir. sayıda sinir içerir. 
Sinir sistemi, insan ve diğer Sinir sistemi, insan ve diğer 
kompleks hayvanlara özgü kompleks hayvanlara özgü 
organ sistemlerinden sadece organ sistemlerinden sadece 
birisidir.birisidir.

Biyolojik organizasyonun Biyolojik organizasyonun 
hiyerarşisi içinde bireysel hiyerarşisi içinde bireysel 
organizmanın da ötesinde organizmanın da ötesinde 
basamaklar vardır. basamaklar vardır. 

PopulasyonPopulasyon, aynı türe ait , aynı türe ait 
organizmaların oluşturduğu organizmaların oluşturduğu 
yerleşik bir gruptur. Aynı alanda yerleşik bir gruptur. Aynı alanda 
yaşayan farklı türlere ait yaşayan farklı türlere ait 
populasyonlarpopulasyonlar, biyolojik bir , biyolojik bir 
komünitekomünite oluşturur. Ortamın oluşturur. Ortamın 
toprak ve su gibi cansız toprak ve su gibi cansız 
öğelerini de içeren öğelerini de içeren komünitekomünite
etkileşimleri, bir ekosistemi etkileşimleri, bir ekosistemi 
kurar.kurar.
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Identifying biological Identifying biological 
organization at its many levels is organization at its many levels is 
fundamental to the study of life. fundamental to the study of life. 
This text essentially follows This text essentially follows 
such an organization, beginning such an organization, beginning 
by looking at the chemistry of by looking at the chemistry of 
life and ending with the study of life and ending with the study of 
ecosystems and the biosphere, ecosystems and the biosphere, 
the sum of all Earth's the sum of all Earth's 
ecosystems. ecosystems. 
However, we will also see that However, we will also see that 
biological processes often biological processes often 
involve several levels of involve several levels of 
biological organization. biological organization. 

Biyolojik organizasyonun her Biyolojik organizasyonun her 
düzeyde araştırılması, canlılık düzeyde araştırılması, canlılık 
öğretisinin temelidir. öğretisinin temelidir. 
Bu metin temel olarak, canlı Bu metin temel olarak, canlı 
kimyasından başlayıp, kimyasından başlayıp, 
ekosistemlerin ve yeryüzündeki ekosistemlerin ve yeryüzündeki 
tüm ekosistemlerin toplamı olan tüm ekosistemlerin toplamı olan 
biyosferin öğrenilmesiyle biyosferin öğrenilmesiyle 
sonlanacak şekilde, biyolojik sonlanacak şekilde, biyolojik 
organizasyondaki sırayı organizasyondaki sırayı 
izleyecektir. izleyecektir. 
Bununla birlikte, biyolojik Bununla birlikte, biyolojik 
süreçlerin genellikle bir kaç süreçlerin genellikle bir kaç 
biyolojik organizasyon düzeyini biyolojik organizasyon düzeyini 
içerdiğini de göreceğiz.içerdiğini de göreceğiz.
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For example, when a rattlesnake For example, when a rattlesnake 
explodes from its coiled posture explodes from its coiled posture 
and strikes a mouse, the snake's and strikes a mouse, the snake's 
coordinated movements result coordinated movements result 
from complex interactions at the from complex interactions at the 
molecular, cellular, tissue, and molecular, cellular, tissue, and 
organ levels within its body. organ levels within its body. 
This behavior also affects the This behavior also affects the 
biological community in which biological community in which 
the snake and its prey live. the snake and its prey live. 
Such episodes of predation can Such episodes of predation can 
have an important cumulative have an important cumulative 
impact on the sizes of both the impact on the sizes of both the 
mouse and the rattlesnake mouse and the rattlesnake 
populations. populations. 
Most biologists specialize in the Most biologists specialize in the 
study of life at a particular level, study of life at a particular level, 
but they gain broader but they gain broader 
perspective when they integrate perspective when they integrate 
their discoveries with processes their discoveries with processes 
occurring at lower and higher occurring at lower and higher 
levels.levels.

örneğin; bir çıngıraklı yılanın örneğin; bir çıngıraklı yılanın 
kıvrılmış pozisyondan çıkıp, bir kıvrılmış pozisyondan çıkıp, bir 
fareye saldırırken yaptığı fareye saldırırken yaptığı 
eşgüdümlü hareketler, onun eşgüdümlü hareketler, onun 
vücudundaki molekül, hücre, doku vücudundaki molekül, hücre, doku 
ve organ düzeylerindeki karmaşık ve organ düzeylerindeki karmaşık 
etkileşimlerin bir sonucudur. etkileşimlerin bir sonucudur. 
Bu davranış, yılan ile avının içinde Bu davranış, yılan ile avının içinde 
yaşadıkları biyolojik yaşadıkları biyolojik komüniteyikomüniteyi de de 
etkiler. etkiler. 
Bu tip Bu tip predasyonpredasyon olayları, hem olayları, hem 
fare hem de çıngıraklı yılan fare hem de çıngıraklı yılan 
populasyonlarınınpopulasyonlarının büyüklükleri büyüklükleri 
üzerinde önemli bir kümülatif etki üzerinde önemli bir kümülatif etki 
yapabilir.yapabilir.
Biyologların birçoğu canlılık Biyologların birçoğu canlılık 
öğretisinin belirli bir düzeyi için öğretisinin belirli bir düzeyi için 
uzmanlaşırlar. Ancak, kendi uzmanlaşırlar. Ancak, kendi 
buluşlarını, daha altta ve daha buluşlarını, daha altta ve daha 
üstte gerçekleşen süreçlerle üstte gerçekleşen süreçlerle 
bağdaştırdıkları takdirde, daha bağdaştırdıkları takdirde, daha 
geniş bir bakış açısı kazanırlar.geniş bir bakış açısı kazanırlar.
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With each step upward in the With each step upward in the 
hierarchy of biological order, hierarchy of biological order, 
novel properties emerge that novel properties emerge that 
were not present at the simpler were not present at the simpler 
levels of organization. levels of organization. 
These emergent properties These emergent properties 
result from interactions between result from interactions between 
components. components. 
A molecule such as a protein A molecule such as a protein 
has attributes not exhibited by has attributes not exhibited by 
any of its component atoms, and any of its component atoms, and 
a cell is certainly much more a cell is certainly much more 
than a bag of molecules. than a bag of molecules. 
If the intricate organization of the If the intricate organization of the 
human brain is disrupted by a human brain is disrupted by a 
head injury, that organ will cease head injury, that organ will cease 
to function properly, even to function properly, even 
though all its parts may still be though all its parts may still be 
present. present. 
And an organism is a living And an organism is a living 
whole greater than the sum of its whole greater than the sum of its 
parts.parts.

Biyolojik düzenin hiyerarşisinde üst Biyolojik düzenin hiyerarşisinde üst 
basamaklara doğru çıkıldıkça, daha basamaklara doğru çıkıldıkça, daha 
basit organizasyon düzeylerinde basit organizasyon düzeylerinde 
bulunmayan yeni özellikler kendini bulunmayan yeni özellikler kendini 
gösterir. gösterir. 
Bu belirgin özellikler, bileşenler Bu belirgin özellikler, bileşenler 
arasındaki etkileşimlerden arasındaki etkileşimlerden 
kaynaklanır.kaynaklanır.
Örneğin, bir protein molekülü, Örneğin, bir protein molekülü, 
kendini oluşturan atomların kendini oluşturan atomların 
hiçbirinde bulunmayan niteliklere hiçbirinde bulunmayan niteliklere 
sahiptir. Hücre ise, bir molekül sahiptir. Hücre ise, bir molekül 
çuvalı olmanın çok daha çuvalı olmanın çok daha 
ötesindedir. ötesindedir. 
Eğer insan beyninin karmaşık Eğer insan beyninin karmaşık 
organizasyonu kafadaki yaralanma organizasyonu kafadaki yaralanma 
sonucu bozulursa, bütün kısımları sonucu bozulursa, bütün kısımları 
halen var olduğu halde, bu organın halen var olduğu halde, bu organın 
doğru biçimde işlev görmesi kesilir. doğru biçimde işlev görmesi kesilir. 
Bir organizma kendini oluşturan Bir organizma kendini oluşturan 
kısımların toplamından çok daha kısımların toplamından çok daha 
üstün olan, canlı bir bütündür. üstün olan, canlı bir bütündür. 
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The concept of emergent The concept of emergent 
properties accents the properties accents the 
importance of structural importance of structural 
arrangement and applies to arrangement and applies to 
inanimate material as well as inanimate material as well as 
to life. to life. 
Neither the head nor the Neither the head nor the 
handle of a hammer alone is handle of a hammer alone is 
very useful for driving nails, very useful for driving nails, 
but put these parts together in but put these parts together in 
a certain way, and the a certain way, and the 
functional properties of a functional properties of a 
hammer emerge. hammer emerge. 
Diamonds and graphite are Diamonds and graphite are 
both made of carbon, but they both made of carbon, but they 
have different properties have different properties 
because their carbon atoms because their carbon atoms 
are arranged differently. are arranged differently. 

The emergent properties of life The emergent properties of life 
reflect a hierarchy of reflect a hierarchy of 
structural organization without structural organization without 
counterpart among inanimate counterpart among inanimate 
objects.objects.

Bu belirgin özellikler kavramı Bu belirgin özellikler kavramı 
yapısal düzenlenişin önemini yapısal düzenlenişin önemini 
vurgular ve canlılar için olduğu vurgular ve canlılar için olduğu 
kadar, cansız madde için de kadar, cansız madde için de 
geçerlidir.geçerlidir.

Tek başına ne bir çekiç başı ne Tek başına ne bir çekiç başı ne 
de bunun sapı çivi çakmak için de bunun sapı çivi çakmak için 
kullanışlıdır. Ancak bu parçalar kullanışlıdır. Ancak bu parçalar 
belirli bir biçimde bir araya belirli bir biçimde bir araya 
getirildiklerinde, çekicin getirildiklerinde, çekicin 
işlevsel özellikleri ortaya çıkar. işlevsel özellikleri ortaya çıkar. 

Elmas ve grafitin her ikisi de Elmas ve grafitin her ikisi de 
karbondan yapılmış olmakla karbondan yapılmış olmakla 
birlikte, bunların karbon birlikte, bunların karbon 
atomları farklı atomları farklı 
düzenlendiğinden, bu iki madde düzenlendiğinden, bu iki madde 
farklı özelliklere sahiptir.farklı özelliklere sahiptir.
Canlıyı belirleyen özellikler Canlıyı belirleyen özellikler 
yapısal organizasyondaki yapısal organizasyondaki 
hiyerarşiyi yansıtır. Cansız hiyerarşiyi yansıtır. Cansız 
varlıklar arasında buna benzer varlıklar arasında buna benzer 
bir yapısal organizasyon bir yapısal organizasyon 
hiyerarşisi yoktur.hiyerarşisi yoktur.
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Life resists a simple, oneLife resists a simple, one--
sentence definition because sentence definition because 
it is associated with it is associated with 
numerous emergent numerous emergent 
properties. properties. 
Yet almost any child Yet almost any child 
perceives that a dog or a perceives that a dog or a 
bug or a tree is alive and a bug or a tree is alive and a 
rock is not.rock is not. We recognize We recognize 
life by what living things do. life by what living things do. 

FFigureigure 3 illustrates and 3 illustrates and 
describes some of the describes some of the 
properties and processes properties and processes 
we associate with the state we associate with the state 
of being alive.of being alive.

Canlılığı basitçe, tek bir Canlılığı basitçe, tek bir 
cümle ile tanımlamak güçtür; cümle ile tanımlamak güçtür; 
çünkü canlılık, çok sayıda çünkü canlılık, çok sayıda 
belirgin özelliğe sahiptir. belirgin özelliğe sahiptir. 

Buna rağmen hemen her Buna rağmen hemen her 
çocuk, bir köpeğin, bir çocuk, bir köpeğin, bir 
böceğin ya da bir ağacın böceğin ya da bir ağacın 
canlı olduğunu, bir kayanın canlı olduğunu, bir kayanın 
ise canlı olmadığını fark ise canlı olmadığını fark 
eder. Canlılığı canlı eder. Canlılığı canlı 
varlıkların neler yaptığına varlıkların neler yaptığına 
bakarak, tanımlarız. bakarak, tanımlarız. 
Şekil 3'te canlı olma Şekil 3'te canlı olma 
durumuyla ilişkilendirdiğimiz durumuyla ilişkilendirdiğimiz 
bazı özellikler ve süreçler bazı özellikler ve süreçler 
gösterilmekte ve gösterilmekte ve 
açıklanmaktadır .açıklanmaktadır .
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(1) Order:

 

All other characteristics of life 
emerge from an organism's complex 
organization, which is apparent in this 
close

 

up of a sunflower.
(1) Düzen:

 

Canlılığın bütün özellikleri, 
bu yakın-çekim ayçiçeğinde 
görüldüğü gibi, organizmanın sahip 
olduğu üst düzeydeki yapısal 
düzenden kaynaklanır..

(2) Evolutionary Adaptation: The appearance of 
this pygmy seahorse camouflages the animal in its 
environment. Such adaptations evolve over many 
generations by the reproductive success

 

of those 
indivuduals

 

with heritable traits that are best 
suited to their environments.

(2) Evrimsel

 

Uyum: Burdaki

 

pigme denizatının 
görünüşü hayvanı ortamında kamufle eder. Böyle 
adaptasyonlar ortamlarına en iyi şekilde yerleşmiş 
olma ile ilgili kalıtılabilir

 

özelliklere sahip bireylerin 
üreme başarısı ile pek çok nesil boyunca evrimleşir.  

(3) Response to the environment: This soon-to-

 

be-digested dragonfly

 

"tripped" the Venus flytrap 
when it stimulated hair cells on the surface of the 
modified leaves that make up the trap. The plant 
responded to this environmental stimulus with a 
rapid closure of the trap..
(3) Çevresel Uyaranlara Tepki: Biraz sonra 
sindirilecek olan bu  teyyareböceği, Venüs 
sinekkapanın kapan oluşturacak şekilde 
değişikliğe uğramış yapraklarının yüzeyindeki tüy 
hücrelerini uyardığında, "kapana düşmüştür". Bitki 
bu çevresel uyarana, hızla kapanı kapatarak cevap 
vermiştir.

(4) Regulation

 

(Hemeostasis): Regulatory mechanisms maintain an 
organism's internal environment within tolerable limits, even though the 
external environment may fluctuate. In this example, regulation of the 
amount of blood flowing through the blood vessels of this rabbit's large 
ears

 

helps

 

maintain

 

a constant

 

body temparature

 

by

 

adjusting

 

heat

 

exchange

 

with

 

the

 

surrounding

 

air.

(4) Regülasyon (Hemeostazis): Düzenleyici mekanizmalar dış ortamdaki 
değişkenliğe rağmen, bir organizmanın iç ortamını belirli sınırlar içinde tutar. Bu 
örnekte görülen tavşanın iri kulaklarındaki kan damarlarında akan kan miktarının 
düzenlenmesi, çevre havasıyla ısı değişimini ayarlamak suretiyle

 

sabit bir vücut 
sıcaklığının sürdürülmesine yardımcı olur.

(5) Energy utilization: Organisms take in energy and 
transform it to do many kinds of work. This hummingbird

 

obtains fuel in the form of nectar from flowers. The bird

 

will use energy stored in the molecules of its food to 
power flight and other work.
(5) Enerji

 

Kullanımı:Organizmalar enerjiyi dışarıdan alır ve onu 
çok değişik işler yapmak üzere dönüştürürler. Bu nektarkuşu

 

çiçeklerin nektarını yakıt olarak almaktadır. KUş

 

uçmak ve diğer 
işlerini yapmak için gerekli gücü, besinindeki moleküllerde 
depolanmış olan enerjiden sağlar.

(6) Growth and development:Growth and development:

 

Inherited

 

information

 

carried

 

by

 

genes

 

controls

 

the

 

pattern

 

of growth

 

and

 

development

 

of 
organisms, such

 

as this

 

Nile

 

crocodile.

(6) Büyüme ve Gelişme:

 

Genler tarafından 
kalıtılan

 

bilgi, buradaki Nil timsahi

 

gibi, 
organizmaların, büyüme ve gelişim 
modelini kontrol eder.

(7) Reproduction:Organisms

 

(living

 

things) reproduce

 

their

 

own

 

kind. Here 
an emperor

 

penguin

 

protects

 

its

 

baby.

(7) Üreme:Organizmalar (canlı 
varlıklar) kendi çeşitlerini 
çoğaltırlar. Burada bir İmparator 
penguen yawrusunu

 

korumaktadır.

Figure

 

3. Some

 

properties

 

of life.
Şekil 3. Canlılığın bazı Özellikleri
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Because the properties of life Because the properties of life 
emerge from complex emerge from complex 
organization, scientists seeking organization, scientists seeking 
to understand biological to understand biological 
processes confront a dilemma.processes confront a dilemma.
One horn of the dilemma is that One horn of the dilemma is that 
we can not fully explain a we can not fully explain a 
higher level of order by higher level of order by 
breaking it down into its parts.breaking it down into its parts.
A dissected animal no longer A dissected animal no longer 
functions; a cell reduced to its functions; a cell reduced to its 
chemical ingredients is no chemical ingredients is no 
longer a cell.longer a cell.
Disrupting a living system Disrupting a living system 
interferes with the meaningful interferes with the meaningful 
explanation of its processes. explanation of its processes. 
The other horn of the dilemma The other horn of the dilemma 
is the futility of trying to analyze is the futility of trying to analyze 
something as complex as an something as complex as an 
organism or a cell without organism or a cell without 
taking it apart. taking it apart. 

Canlıya ait özellikler karmaşık bir Canlıya ait özellikler karmaşık bir 
organizasyondan kaynaklandığı organizasyondan kaynaklandığı 
için, biyolojik süreçleri anlamaya için, biyolojik süreçleri anlamaya 
çalışan bilim adamları bir çıkmazla çalışan bilim adamları bir çıkmazla 
karşı karşıya kalırlar. karşı karşıya kalırlar. 
Bu çıkmazın bir tarafı, daha üst Bu çıkmazın bir tarafı, daha üst 
düzeydeki bir düzeni kısımlarına düzeydeki bir düzeni kısımlarına 
ayırarak tam olarak ayırarak tam olarak 
açıklayamamaktır. açıklayamamaktır. 
Kesilmiş bir hayvan artık işlev Kesilmiş bir hayvan artık işlev 
yapamaz; kimyasal bileşenlerine yapamaz; kimyasal bileşenlerine 
indirgenmiş bir hücre, hücre indirgenmiş bir hücre, hücre 
olmaktan çıkmıştır.olmaktan çıkmıştır.
Bir canlı sistemi parçalamak, Bir canlı sistemi parçalamak, 
onunla ilgili olguları anlamlı bir onunla ilgili olguları anlamlı bir 
biçimde açıklamayı engeller. biçimde açıklamayı engeller. 
Çıkmazın diğer tarafı ise, Çıkmazın diğer tarafı ise, 
organizma ya da hücre gibi organizma ya da hücre gibi 
karmaşık bir yapıyı parçalara karmaşık bir yapıyı parçalara 
ayırmadan analiz etmeye ayırmadan analiz etmeye 
çalışmanın yararsız oluşudur.çalışmanın yararsız oluşudur.
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ReductionismReductionism ——reducing reducing 
complex systems to simpler complex systems to simpler 
components that are more components that are more 
manageable to studymanageable to study—— is a is a 
powerful strategy in biology. powerful strategy in biology. 
For example, by studying the For example, by studying the 
molecular structure of a molecular structure of a 
substance called DNA that had substance called DNA that had 
been extracted from cells, James been extracted from cells, James 
Watson and Francis Crick Watson and Francis Crick 
deduced, in 1953, how this deduced, in 1953, how this 
molecule could serve as the molecule could serve as the 
chemical basis of inheritance. chemical basis of inheritance. 
The central role of DNA was The central role of DNA was 
better understood, however, when better understood, however, when 
it was possible to study its it was possible to study its 
interactions with other substances interactions with other substances 
in the cell. in the cell. 
Biology balances the Biology balances the reductionistreductionist
strategy with the longerstrategy with the longer--range range 
objective of understanding how objective of understanding how 
the parts of cells, organisms, and the parts of cells, organisms, and 
higher levels of order, such as higher levels of order, such as 
ecosystems, are functionally ecosystems, are functionally 
integratedintegrated ..

indirgeyicilikindirgeyicilik ((karmaşık sistemleri karmaşık sistemleri 
daha kolay araştırılabilecek daha daha kolay araştırılabilecek daha 
basit bileşenlerine indirgemekbasit bileşenlerine indirgemek) ) 
biyolojide kullanılan güçlü bir biyolojide kullanılan güçlü bir 
taktiktir.taktiktir.
Örneğin; hücrelerden Örneğin; hücrelerden özütlenmişözütlenmiş
olan DNA adlı bileşiğin moleküler olan DNA adlı bileşiğin moleküler 
yapısını inceleyen James Watson yapısını inceleyen James Watson 
ve Francis ve Francis CrickCrick 1953 yılında, bu 1953 yılında, bu 
molekülün kalıtımın kimyasal molekülün kalıtımın kimyasal 
temeli olarak nasıl görev yaptığını, temeli olarak nasıl görev yaptığını, 
ortaya çıkarmışlardır.ortaya çıkarmışlardır.

Ancak, DNA'nın asıl rolü, Ancak, DNA'nın asıl rolü, 
hücredeki diğer moleküllerle olan hücredeki diğer moleküllerle olan 
etkileşimlerinin incelenmesi etkileşimlerinin incelenmesi 
mümkün olduğunda, daha iyi mümkün olduğunda, daha iyi 
anlaşılmıştır.anlaşılmıştır.
Biyoloji, indirgeyici strateji ile, uzun Biyoloji, indirgeyici strateji ile, uzun 
vadede anlaşılacak hedefler vadede anlaşılacak hedefler --
hücrelerin, organizmaların ve hücrelerin, organizmaların ve 
ekosistemler gibi daha yüksek ekosistemler gibi daha yüksek 
düzeydeki düzenlerin kısımlarının düzeydeki düzenlerin kısımlarının 
işlevsel olarak nasıl entegre işlevsel olarak nasıl entegre 
olduklarıoldukları—— arasında bir denge arasında bir denge 
kurar. kurar. 
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Cells are an organism's basic units of structure and functionCells are an organism's basic units of structure and function

The cell is the lowest level of The cell is the lowest level of 
structure capable of performing structure capable of performing all all 
the activities of life. the activities of life. 
All organisms are composed of All organisms are composed of 
cells, the basic units of structure cells, the basic units of structure 
and function.and function.
In 1839, cells were acknowledged In 1839, cells were acknowledged 
as the ubiquitous units of life by as the ubiquitous units of life by 
Matthias Matthias SchleidenSchleiden and and TheodorTheodor
SchwannSchwann, two German biologists. , two German biologists. 
In a classic case of inductive In a classic case of inductive 
reasoningreasoning ——reaching a reaching a 
generalization based on many generalization based on many 
concurring  observationsconcurring  observations——
SchleidenSchleiden and and SchwannSchwann
summarizedsummarized their own microscopic their own microscopic 
studies and those of others by studies and those of others by 
concluding that all living things concluding that all living things 
consist of cells.consist of cells.
This generalization forms the This generalization forms the 
basis of what is known as the cell basis of what is known as the cell 
theory. theory. 

Hücre canlının bütünHücre canlının bütün etkinliklerini etkinliklerini 
gerçekleştirebilen, en alt düzeydeki gerçekleştirebilen, en alt düzeydeki 
yapıdır. yapıdır. 
Bütün organizmalar, yapı ve işlevin Bütün organizmalar, yapı ve işlevin 
temel birimleri olan hücrelerden temel birimleri olan hücrelerden 
oluşur.oluşur.
1839'da, iki Alman biyologu 1839'da, iki Alman biyologu MatthiasMatthias
SchleidenSchleiden ve ve TheodorTheodor SchwannSchwann
tarafından canlılığın evrensel tarafından canlılığın evrensel 
birimlerinin hücreler olduğu kabul birimlerinin hücreler olduğu kabul 
edildi. edildi. 
Klasik tümevarım mantığıyla Klasik tümevarım mantığıyla ——aynı aynı 
zamanda yapılmış birçok gözlemi zamanda yapılmış birçok gözlemi 
temel alarak, bir genelleme temel alarak, bir genelleme 
yapmakyapmak—— SchleidenSchleiden ve ve SchwannSchwann
kendilerinin ve başkalarının kendilerinin ve başkalarının 
mikroskobik çalışmalarını mikroskobik çalışmalarını 
özetleyerek, bütün canlıların özetleyerek, bütün canlıların 
hücrelerden oluştuğu sonucuna hücrelerden oluştuğu sonucuna 
vardılar. vardılar. 
Bu genelleme, hücre teorisinin Bu genelleme, hücre teorisinin 
temelini oluşturur.temelini oluşturur.

Hücreler bir organizmanın yapısal ve işlevsel birimleridirHücreler bir organizmanın yapısal ve işlevsel birimleridir
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This theory was later expanded This theory was later expanded 
to include the idea that all cells to include the idea that all cells 
come from other cells. come from other cells. 
The ability of cells to divide to The ability of cells to divide to 
form new cells is the basis for all form new cells is the basis for all 
reproduction and for the growth reproduction and for the growth 
and repair of and repair of multicellularmulticellular
organisms, including humansorganisms, including humans..
All cells are enclosed by a All cells are enclosed by a 
membrane that regulates the membrane that regulates the 
passage of materials between the passage of materials between the 
cell and its surroundings. cell and its surroundings. 
Every cell, at some stage in its Every cell, at some stage in its 
life, contains DNA, the heritable life, contains DNA, the heritable 
material that directs the cell's material that directs the cell's 
many activitiesmany activities..

Bu teori daha sonra, tüm hücrelerin Bu teori daha sonra, tüm hücrelerin 
diğer hücrelerden geldiği fikrini diğer hücrelerden geldiği fikrini 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir.kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Hücrelerin yeni hücreler oluşturmak Hücrelerin yeni hücreler oluşturmak 
üzere bölünme yeteneği, insanlar da üzere bölünme yeteneği, insanlar da 
dahil tüm çok hücreli organizmaların dahil tüm çok hücreli organizmaların 
üreme, gelişme ve tamir süreçlerinin üreme, gelişme ve tamir süreçlerinin 
temelidir.temelidir.
Bütün hücreler, hücre ile hücrenin Bütün hücreler, hücre ile hücrenin 
dışı arasında maddelerin geçişini dışı arasında maddelerin geçişini 
düzenleyen bir zarla düzenleyen bir zarla 
kuşatılmışlardır.kuşatılmışlardır.
Her hücre yaşamının belirli bir Her hücre yaşamının belirli bir 
safhasında birçok hücre etkinliğini safhasında birçok hücre etkinliğini 
yöneten kalıtsal materyal olan DNA yöneten kalıtsal materyal olan DNA 
içerir.içerir.
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Two Two MMajorajor
 

KKindsinds
 

of of CCellsells
Two major kinds of cellsTwo major kinds of cells ——PProkaryoticrokaryotic
cells and eukaryotic cellscells and eukaryotic cells—— can be can be 
distinguished by their structural distinguished by their structural 
organization (organization (FFigig..4). 4). 
The cells of the microorganisms The cells of the microorganisms 
commonly called bacteria are commonly called bacteria are 
prokaryotic. prokaryotic. 
All other forms of life are composed of All other forms of life are composed of 
eukaryotic cells. eukaryotic cells. 
Much more complex than the Much more complex than the 
prokaryotic cell, the eukaryotic cell is prokaryotic cell, the eukaryotic cell is 
subdivided by internal membranes into subdivided by internal membranes into 
many different functional many different functional 
compartments, or organelles. compartments, or organelles. 
In eukaryotic cells, the DNA is In eukaryotic cells, the DNA is 
organized along with certain proteins organized along with certain proteins 
into structures called chromosomes into structures called chromosomes 
contained within a nucleus, the largest contained within a nucleus, the largest 
organelle of most eukaryotic cells.organelle of most eukaryotic cells.
Surrounding the nucleus is the Surrounding the nucleus is the 
cytoplasm, a thick fluid in which are cytoplasm, a thick fluid in which are 
suspended the various organelles that suspended the various organelles that 
perform most of the cell's functions.perform most of the cell's functions.

iki temel hücre tipi iki temel hücre tipi ——prokaryotikprokaryotik
hücreler ve hücreler ve ökaryotikökaryotik hücrelerhücreler——
yapısal organizasyonlarıyla ayırt yapısal organizasyonlarıyla ayırt 
edilebilir (Şek.4). edilebilir (Şek.4). 
Yaygın şekilde bakteriler olarak Yaygın şekilde bakteriler olarak 
adlandırılan mikroorganizmaların adlandırılan mikroorganizmaların 
hücreleri hücreleri prokaryotiktirprokaryotiktir..
Diğer bütün yaşam formları Diğer bütün yaşam formları 
ökaryotikökaryotik hücrelerden oluşmuştur. hücrelerden oluşmuştur. 
ProkaryotikProkaryotik hücreden çok daha hücreden çok daha 
karmaşık olan karmaşık olan ökaryotikökaryotik hücre, iç hücre, iç 
zarlarla pek çok farklı işlevsel zarlarla pek çok farklı işlevsel 
bölmelere veya bölmelere veya organellereorganellere ayrılır.ayrılır.
ÖkaryotikÖkaryotik hücrelerdeki DNA, belirli hücrelerdeki DNA, belirli 
proteinlerle organize olarak, birçok proteinlerle organize olarak, birçok 
ökaryotikökaryotik hücrenin en büyük hücrenin en büyük 
organeliorganeli olan çekirdek içinde olan çekirdek içinde 
bulunan ve kromozom denen bulunan ve kromozom denen 
yapıları oluşturur.yapıları oluşturur.
Çekirdeği çevreleyen, çok sayıda Çekirdeği çevreleyen, çok sayıda 
hücresel işlevi yürüten çeşitli hücresel işlevi yürüten çeşitli 
organellerinorganellerin süspansesüspanse olduğu, olduğu, 
kıvamlı bir sıvı, sitoplazmadır.kıvamlı bir sıvı, sitoplazmadır.

İİki Temel Hücre Tipiki Temel Hücre Tipi
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Some eukaryotic cells, including Some eukaryotic cells, including 
those of plants, have tough walls those of plants, have tough walls 
external to their membranes. external to their membranes. 
Animal cells lack walls.Animal cells lack walls.

Bitki hücreleri de dahil, bazı Bitki hücreleri de dahil, bazı 
ökaryotikökaryotik hücreler zarın dışında yer hücreler zarın dışında yer 
alan sert bir duvara sahiptir. alan sert bir duvara sahiptir. 
Hayvan hücrelerinde duvar yoktur.Hayvan hücrelerinde duvar yoktur.

FFigureigure 4 • Structural organization of 4 • Structural organization of 
eukaryotic and prokaryotic cells. eukaryotic and prokaryotic cells. The The 
eukaryotic cell, found in plants, animals, eukaryotic cell, found in plants, animals, 
and all other organisms except bacteria, and all other organisms except bacteria, 
is characterized by an extensive is characterized by an extensive 
subdivision into many different functional subdivision into many different functional 
compartments called organelles. The compartments called organelles. The 
prokaryotic cell, unique to bacteria, is prokaryotic cell, unique to bacteria, is 
much simpler, lacking most of the much simpler, lacking most of the 
organelles found in eukaryotic cells. organelles found in eukaryotic cells. 
Compared to eukaryotic cells, most Compared to eukaryotic cells, most 
prokaryotic cells are also much smaller.prokaryotic cells are also much smaller.

ŞŞekil ekil 4 •4 • ÖkaryotikÖkaryotik ve ve prokaryotikprokaryotik
hücrelerin yapısal organizasyonu. hücrelerin yapısal organizasyonu. 
Bakteriler hariçBakteriler hariç bitkilerde, hayvanlarda ve bitkilerde, hayvanlarda ve 
diğer organizmaların tümünde bulunan diğer organizmaların tümünde bulunan 
ökaryotikökaryotik hücreler, hücreler, organelorganel adı verilen adı verilen 
işlevsel alt bölümlere büyük oranda işlevsel alt bölümlere büyük oranda 
ayrılmış olmalarıyla karakterize edilirler. ayrılmış olmalarıyla karakterize edilirler. 
Bakterilere özgü olan Bakterilere özgü olan prokaryotikprokaryotik hücreler, hücreler, 
ökaryotikökaryotik hücrelerde bulunan pek çok hücrelerde bulunan pek çok 
organeldenorganelden yoksun yoksun olacqkolacqk şekilde,çok şekilde,çok 
daha basittir. daha basittir. ÖkaryotikÖkaryotik hücrelerle hücrelerle 
karşılaştırıldığında, keza karşılaştırıldığında, keza prokaryotikprokaryotik
hücrelerin çoğu çok daha küçüktürler.hücrelerin çoğu çok daha küçüktürler.
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In the much simpler prokaryotic In the much simpler prokaryotic 
cell, the DNA is not separated cell, the DNA is not separated 
from the rest of the cell in a from the rest of the cell in a 
nucleus. nucleus. 
Prokaryotic cells also lack the Prokaryotic cells also lack the 
cytoplasmiccytoplasmic organelles typical of organelles typical of 
eukaryotic cells.eukaryotic cells.
Almost all prokaryotic cells Almost all prokaryotic cells 
(bacteria) have tough external (bacteria) have tough external 
cell walls.cell walls.
Although eukaryotic and Although eukaryotic and 
prokaryotic cells contrast prokaryotic cells contrast 
sharply in complexity, we will sharply in complexity, we will 
see that they have some key see that they have some key 
similarities. similarities. 
Cells vary widely in size, shape, Cells vary widely in size, shape, 
and specific structural features, and specific structural features, 
but all are highly ordered but all are highly ordered 
structures that carry out structures that carry out 
complicated processes complicated processes 
necessary for manecessary for mainintainingtaining life.life.

Daha basit yapılı olan Daha basit yapılı olan prokaryotikprokaryotik
hücrede, DNA bir çekirdek aracılığı hücrede, DNA bir çekirdek aracılığı 
ile hücrenin geri kalan kısmından ile hücrenin geri kalan kısmından 
ayrılmamıştır. ayrılmamıştır. 
ProkaryotikProkaryotik hücreler, hücreler, ökaryotikökaryotik
hücrelere özgü hücrelere özgü sitoplazmiksitoplazmik
organellerdenorganellerden de yoksundurlar.de yoksundurlar.
Hemen hemen bütün Hemen hemen bütün prokaryotikprokaryotik
hücreler (bakteriler), sert hücre hücreler (bakteriler), sert hücre 
duvarlarına sahiptirlerduvarlarına sahiptirler
ProkaryotikProkaryotik ve ve ökaryotikökaryotik hücreler hücreler 
karmaşıklık açısından kesin olarak karmaşıklık açısından kesin olarak 
zıt olmalarına rağmen, bazı zıt olmalarına rağmen, bazı 
anahtar benzerliklere sahip anahtar benzerliklere sahip 
olduklarını göreceğiz. olduklarını göreceğiz. 
Hücreler, büyüklük, biçim ve özgül Hücreler, büyüklük, biçim ve özgül 
yapısal özellikler açısından büyük yapısal özellikler açısından büyük 
ölçüde farklıdırlar, ancak tüm ölçüde farklıdırlar, ancak tüm 
hücreler hayatın devamlılığı için hücreler hayatın devamlılığı için 
gerekli olan karmaşık süreçleri gerekli olan karmaşık süreçleri 
yürüten, yüksek derecede düzenli yürüten, yüksek derecede düzenli 
yapılardır.yapılardır.
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The continuity of life is based on heritable information The continuity of life is based on heritable information 
in the form of DNAin the form of DNA

Order implies information; Order implies information; 
instructions are required to instructions are required to 
arrange parts or processes in arrange parts or processes in 
an organized way. an organized way. 
Biological instructions are Biological instructions are 
encoded in the molecule encoded in the molecule 
known as DNA known as DNA 
(deoxyribonucleic acid). (deoxyribonucleic acid). 
DNA is the substance of DNA is the substance of 
genes, the units of inheritance genes, the units of inheritance 
that transmit information from that transmit information from 
parents to offspring (parents to offspring (FFigureigure 5).5).
Each DNA molecule is made Each DNA molecule is made 
up of two long chains each up of two long chains each 
composed of four kinds of composed of four kinds of 
chemical building blocks calledchemical building blocks called
nucleotides. nucleotides. 

Düzen bilgiyi içerir; bu bilgiler, Düzen bilgiyi içerir; bu bilgiler, 
parçaları ya da süreçleri parçaları ya da süreçleri 
organize bir biçimde organize bir biçimde 
düzenlemek için gereklidir.düzenlemek için gereklidir.
Biyolojik bilgiler, DNA Biyolojik bilgiler, DNA 
((deoksiribonükleikdeoksiribonükleik asit) olarak asit) olarak 
bilinen molekül içinde bilinen molekül içinde 
şifrelenmiştir. şifrelenmiştir. 
DNA, anaDNA, ana--babadan yavruya babadan yavruya 
bilgi aktaran kalıtımın bilgi aktaran kalıtımın 
birimlerinin, genlerin birimlerinin, genlerin 
bileşenidir (Şekil 5). bileşenidir (Şekil 5). 
Her DNA molekülü, her biri Her DNA molekülü, her biri 
nükleotidler adı verilen dört nükleotidler adı verilen dört 
çeşit kimyasal yapıtaşından çeşit kimyasal yapıtaşından 
oluşan, iki uzun zincirden oluşan, iki uzun zincirden 
yapılmıştır.yapılmıştır.

Canlılığın devamlılığı DNA şeklindeki Canlılığın devamlılığı DNA şeklindeki kalıtılabilirkalıtılabilir
 

bilgiye bilgiye 
dayanırdayanır
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FFigureigure
 

5 ■ The genetic material: DNA. 5 ■ The genetic material: DNA. 
DNA molecules carry biological DNA molecules carry biological 
information from one generation to the information from one generation to the 
nextnext..

a b

ŞŞekil 5 ekil 5 ■■
 

Genetik materyal: DNA. Genetik materyal: DNA. DNA DNA 
molekülleri biyolojik bilgiyi kuşaktan molekülleri biyolojik bilgiyi kuşaktan 
kuşağa taşır.kuşağa taşır.

(a(a))

 

DNA DNA doubledouble

 

helixhelix..

 

This model shows each This model shows each 
atom in a segment of DNA. Made up of two atom in a segment of DNA. Made up of two 
long chains of building blocks called long chains of building blocks called 
nucleotides, a DNA molecule takes the threenucleotides, a DNA molecule takes the three--

 
dimensional form of a double helixdimensional form of a double helix..

(a(a))

 

DNA çift sarmalı.

 

Bu model bir DNA 
parçasındaki her atomu göstermektedir. 
Nükleotid adı verilen yapıtaşlanndan

 

oluşan iki 
uzun zincirden yapılmış olan DNA molekülü, 
ikili sarmal şeklindeki üç boyutlu biçimini 
kazanır.

(b(b))

 

SingleSingle

 

strandstrand

 

of DNA. of DNA. TThheseese

 

geometric geometric 
shapes shapes andand

 

lettersletters

 

areare

 

simplesimple

 

symbolssymbols

 

forfor

 
nucleotides in a small section of onenucleotides in a small section of one

 

chainchain

 

ofof

 

a a 
DNA molecule. Each nucleotide is made up of DNA molecule. Each nucleotide is made up of 
many atoms. Genetic information is encoded many atoms. Genetic information is encoded 
in specific sequences of thein specific sequences of the

 

fourfour

 

typestypes

 

ofof

 
nucleotidesnucleotides

 

((theirtheir

 

namesnames

 

areare

 

abbreviatedabbreviated

 

here here 
as A, T, C as A, T, C andand

 

G).G).
(b(b))

 

DNA tel zinciri.DNA tel zinciri.

 

Buradaki geometrik şekiller ve Buradaki geometrik şekiller ve 
harfler, bir DNA molekülünün zincirlerinden harfler, bir DNA molekülünün zincirlerinden 
birisinde bulunan nükleotidleri temsil eden birisinde bulunan nükleotidleri temsil eden 
basit sembollerdir. basit sembollerdir. HerbirHerbir

 

nukleotidnukleotid

 

çok sayıda çok sayıda 
atomdan yapılmıştır. Genetik bilgi dört tip atomdan yapılmıştır. Genetik bilgi dört tip 
nükleotidin özgül dizilimlerinde kodlanmaktadır nükleotidin özgül dizilimlerinde kodlanmaktadır 
(İsimleri burada A, T, C ve G şeklinde (İsimleri burada A, T, C ve G şeklinde 
kısaltılmıştır). kısaltılmıştır). 
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The way DNA conveys information is The way DNA conveys information is 
analogous to the way we arrange the analogous to the way we arrange the 
letters of the alphabet into precise letters of the alphabet into precise 
sequences with specific meanings.sequences with specific meanings.
The word The word rat, rat, for example, conjures for example, conjures 
up an image of a rodent; up an image of a rodent; tar tar and and art, art, 
which contain the same letters, mean which contain the same letters, mean 
quite different things. quite different things. 
Libraries are filled with books Libraries are filled with books 
containing information encoded in containing information encoded in 
varying sequences of only 26 letters. varying sequences of only 26 letters. 
We can think of nucleotides as the We can think of nucleotides as the 
alphabet of inheritance. alphabet of inheritance. 
Specific sequential arrangements of Specific sequential arrangements of 
these four chemical letters encode these four chemical letters encode 
the precise information in a gene. the precise information in a gene. 
TheThe entireentire ““librarylibrary” of ” of geneticgenetic
instructionsinstructions thatthat an an organismorganism inheritsinherits
is is calledcalled itsits genomgenomee..
TheThe chromosomeschromosomes of of eacheach humanhuman
cellcell packpack a a genomgenom thatthat is is aboutabout 3 3 
billionbillion nucleotidesnucleotides longlong..

DNA'nın bilgi taşıma tarzı, bizlerin DNA'nın bilgi taşıma tarzı, bizlerin 
alfabedeki harfleri özgül anlamlara alfabedeki harfleri özgül anlamlara 
sahip olan belli diziler şeklinde sahip olan belli diziler şeklinde 
düzenlememize benzerdir. düzenlememize benzerdir. 
Örneğin; Örneğin; ratrat sözcüğü bir kemirgeni sözcüğü bir kemirgeni 
çağrıştırır. Aynı harflere sahip olan çağrıştırır. Aynı harflere sahip olan 
tar ve art sözcükleri ise farklı tar ve art sözcükleri ise farklı 
anlamlar taşır. anlamlar taşır. 
Kütüphaneler, 26 harfin değişen Kütüphaneler, 26 harfin değişen 
dizilimleriyle kodlanmış bilgileri dizilimleriyle kodlanmış bilgileri 
içeren kitaplarla doludur. içeren kitaplarla doludur. 
Nükleotidleri kalıtımın alfabesi Nükleotidleri kalıtımın alfabesi 
olarak düşünebiliriz.olarak düşünebiliriz.
Bu dört kimyasal harfin özgül bir Bu dört kimyasal harfin özgül bir 
dizilimde düzenlenişi, bir gendeki dizilimde düzenlenişi, bir gendeki 
belli bilgiyi şifreler.belli bilgiyi şifreler.
Bir organizmanın Bir organizmanın kalıtılankalıtılan genetik genetik 
bilgilerinin tümü, onun bilgilerinin tümü, onun genomgenomu u 
olarak adlandırılır.olarak adlandırılır.
HerbirHerbir insan hücresindeki insan hücresindeki 
kromozomlar yaklaşık 3 milyar kromozomlar yaklaşık 3 milyar 
nucleottidnucleottid uzunluğunda olan bir uzunluğunda olan bir 
genomgenoma denk gelir.a denk gelir.
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If the entireIf the entire nucleotidenucleotide sequencessequences
stored within the microscopic stored within the microscopic 
nucleus of a single human cell nucleus of a single human cell 
were written in letters the size of were written in letters the size of 
those you are now reading, the those you are now reading, the 
information would fill more than a information would fill more than a 
hundred bookshundred books..
The complex structural The complex structural 
organization of an organism is thus organization of an organism is thus 
specified by an inherited script specified by an inherited script 
conveying an enormous amount of conveying an enormous amount of 
coded information.coded information.
All forms of life employ essentially All forms of life employ essentially 
the same genetic code.the same genetic code.
A particular sequence of A particular sequence of 
nucleotides says the same thing to nucleotides says the same thing to 
one organism as it does to one organism as it does to 
another; another; 
DDifferencesifferences between organisms between organisms 
reflect differences between their reflect differences between their 
nucleotide sequences. nucleotide sequences. 
The diverse forms of life are The diverse forms of life are 
different expressions of a common different expressions of a common 
language for programming language for programming 
biological order.biological order.

Eğer tek bir insan hücresinin Eğer tek bir insan hücresinin 
mikroskobik çekirdeği içerisinde mikroskobik çekirdeği içerisinde 
depolanmış nükleotid dizilerinin depolanmış nükleotid dizilerinin 
tamamı, şu anda okumakta tamamı, şu anda okumakta 
olduğunuz harflerin boyutlarında olduğunuz harflerin boyutlarında 
yazılsaydı, bu bilgi yüzden fazla yazılsaydı, bu bilgi yüzden fazla 
kitabı doldururdu. kitabı doldururdu. 
Bir organizmanın karmaşık Bir organizmanın karmaşık 
yapısal organizasyonu, bu yapısal organizasyonu, bu 
yüzden aşırı sayıda kodlu bilgiyi yüzden aşırı sayıda kodlu bilgiyi 
taşıyan kalıtsallaşmış bir taşıyan kalıtsallaşmış bir skriptskript
ile özelleşmiştir.ile özelleşmiştir.
Bütün canlı formları esasen aynı Bütün canlı formları esasen aynı 
genetik şifreyi kullanır.genetik şifreyi kullanır.
Belirli bir nükleotid dizisi bir Belirli bir nükleotid dizisi bir 
organizma için hangi anlama organizma için hangi anlama 
geliyorsa, bir başka organizma geliyorsa, bir başka organizma 
için de aynı anlama gelir. için de aynı anlama gelir. 
Organizmalar arasındaki Organizmalar arasındaki 
farklılıklar, onların nükleotid farklılıklar, onların nükleotid 
dizilerindeki farklılığı yansıtır. dizilerindeki farklılığı yansıtır. 
Canlılığın farklı formları, biyolojik Canlılığın farklı formları, biyolojik 
düzenin programlanması için düzenin programlanması için 
kullanılan ortak dilin farklı kullanılan ortak dilin farklı 
ifadeleridir.ifadeleridir.
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Kalıtım, DNA'nın kopyalanmasını ve Kalıtım, DNA'nın kopyalanmasını ve 
kimyasal harflerinin dizisinin kimyasal harflerinin dizisinin 
yavrulara aktarılmasını sağlayan bir yavrulara aktarılmasını sağlayan bir 
mekanizmaya bağlıdır.mekanizmaya bağlıdır.
Bir hücre iki hücre şekillendirmek Bir hücre iki hücre şekillendirmek 
üzere bölünmeye hazırlanırken, üzere bölünmeye hazırlanırken, 
kendi DNA'sını kopyalar. kendi DNA'sını kopyalar. 
Daha sonra, kromozomları hareket Daha sonra, kromozomları hareket 
ettiren mekanik bir sistem, DNA'yı ettiren mekanik bir sistem, DNA'yı 
eşit olarak iki “kardeş” (yavru) eşit olarak iki “kardeş” (yavru) 
hücreye dağıtır.hücreye dağıtır.
Eşeyli üreyen türlerde yavrular, anaEşeyli üreyen türlerde yavrular, ana--
babalarının sperm ve yumurta babalarının sperm ve yumurta 
hücrelerine ait DNA kopyalarını hücrelerine ait DNA kopyalarını 
kalıtırlarkalıtırlar..
Canlılığın nesiller boyunca Canlılığın nesiller boyunca 
sürekliliği, DNA'nın sürekliliği, DNA'nın replikasyonureplikasyonu
halindeki moleküler temele sahip halindeki moleküler temele sahip 
olmasıdır.olmasıdır.

Inheritance itself depends on a Inheritance itself depends on a 
mechanism for copying DNA and mechanism for copying DNA and 
passing its sequence of chemical passing its sequence of chemical 
letters on to offspring.letters on to offspring.

As a cell prepares to divide to form As a cell prepares to divide to form 
two cells, it copies its DNA. two cells, it copies its DNA. 

A mechanical system that moves A mechanical system that moves 
chromosomes then distributes the chromosomes then distributes the 
DNA copies equally to the two DNA copies equally to the two 
"daughter" cells. "daughter" cells. 
In species that reproduce sexually, In species that reproduce sexually, 
offspring inherit copies of DNA from offspring inherit copies of DNA from 
the parents' sperm and egg cells. the parents' sperm and egg cells. 

The continuity of life over the The continuity of life over the 
generations has its molecular basis generations has its molecular basis 
in the replication of DNA.in the replication of DNA.
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InheritInherited DNA ed DNA directsdirects developmentdevelopment of  an of  an organismorganism..
KalıtılanKalıtılan DNA bir organizmanın gelişimini yönetir.DNA bir organizmanın gelişimini yönetir.

Sperm HücresiSperm Hücresi

DNA DNA 
içeren içeren 
NukleuslarNukleuslar

Yumurta HücresiYumurta Hücresi
Her iki Her iki ebeveydenebeveyden

 
gelen DNA’ya sahip gelen DNA’ya sahip 
Döllenmiş YumurtaDöllenmiş Yumurta

KalıtılanKalıtılan

 

DNA DNA 
kopyalarına sahip kopyalarına sahip 
Embriyo HücreleriEmbriyo Hücreleri

Her iki ebeveyndeki Her iki ebeveyndeki kalıtılankalıtılan

 
özelliklere sahip yavruözelliklere sahip yavru
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Structure and function are correlated at all levels of Structure and function are correlated at all levels of 
biological organizationbiological organization

Given a choice of tools, you Given a choice of tools, you 
would not loosen a screw with a would not loosen a screw with a 
hammer or pound a nail with a hammer or pound a nail with a 
screwdriver. screwdriver. 
How a device works is correlated How a device works is correlated 
with its structure: Form fits with its structure: Form fits 
function. function. 
Applied to biology, this theme is a Applied to biology, this theme is a 
guide to the anatomy of life at its guide to the anatomy of life at its 
many structural levels, from many structural levels, from 
molecules to organisms.molecules to organisms.
Analyzing a biological structure Analyzing a biological structure 
gives us clues about what it does gives us clues about what it does 
and how it works. and how it works. 
Conversely, knowing the function Conversely, knowing the function 
of a structure provides insight of a structure provides insight 
about its construction.about its construction.

Eğer elinizde çeşitli aletler varsa, bir Eğer elinizde çeşitli aletler varsa, bir 
vidayı çekiçle gevşetmez ya da bir vidayı çekiçle gevşetmez ya da bir 
çiviyi tornavida ile çakmazsınız. çiviyi tornavida ile çakmazsınız. 

Bir araç kendi yapısıyla bağlantılı Bir araç kendi yapısıyla bağlantılı 
olarak nasıl çalışır: Biçim, işleve olarak nasıl çalışır: Biçim, işleve 
uygundur. uygundur. 
Biyolojiye uyguladığımızda bu tema, Biyolojiye uyguladığımızda bu tema, 
moleküllerden organizmalara kadar, moleküllerden organizmalara kadar, 
her yapısal düzeyde, canlılığın her yapısal düzeyde, canlılığın 
anatomisine kılavuzdur. anatomisine kılavuzdur. 
Biyolojik bir yapıyı analiz etmek, Biyolojik bir yapıyı analiz etmek, 
bize onun ne yaptığı ve nasıl bize onun ne yaptığı ve nasıl 
çalıştığı hakkında ipucu verir. çalıştığı hakkında ipucu verir. 
Bunun gibi, bir yapının işlevini Bunun gibi, bir yapının işlevini 
bilmek de, onun yapılanışı hakkında bilmek de, onun yapılanışı hakkında 
bize fikir verir.bize fikir verir.

Yapı ve işlev biyolojik organizasyonun her Yapı ve işlev biyolojik organizasyonun her 
düzeyinde birbirleriyle bağlantılıdırdüzeyinde birbirleriyle bağlantılıdır
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An example of this structureAn example of this structure--
function theme is the function theme is the 
aerodynamically efficient shape aerodynamically efficient shape 
of a bird's wing (of a bird's wing (FFigureigure 6). 6). 
The skeleton of bird also has The skeleton of bird also has 
structural qualities that contribute structural qualities that contribute 
to flight, with bones that have a to flight, with bones that have a 
strong but lightstrong but light internal structure.internal structure.
The flight muscles of a bird are The flight muscles of a bird are 
controlled by neurons (nerve controlled by neurons (nerve 
cells), which transmit impulses. cells), which transmit impulses. 
With long extensions, neurons With long extensions, neurons 
are especially well structured for are especially well structured for 
communication.communication.
The flight muscles need plenty of The flight muscles need plenty of 
energy, which they obtain from energy, which they obtain from 
organelles called mitochondria. organelles called mitochondria. 
These organelles are the sites of These organelles are the sites of 
cellular respiration, the chemical cellular respiration, the chemical 
process that powers the cell by process that powers the cell by 
using oxygen to help tap the using oxygen to help tap the 
energy stored in sugar and other energy stored in sugar and other 
food molecules.food molecules.

YapıYapı--işlev temasına verilebilecek işlev temasına verilebilecek 
örneklerden birisi, bir kuş örneklerden birisi, bir kuş 
kanadının aerodinamik olarak etkin kanadının aerodinamik olarak etkin 
olan biçimidir (Şekil 6).olan biçimidir (Şekil 6).
Kuşun iskeleti ayrıca güçlü ancak Kuşun iskeleti ayrıca güçlü ancak 
hafif bir iç yapıya sahip kemiklerle hafif bir iç yapıya sahip kemiklerle 
uçmayı kolaylaştıracak yapısal uçmayı kolaylaştıracak yapısal 
niteliklere sahiptir.niteliklere sahiptir.
Bir kuşun uçma kasları uyartıları Bir kuşun uçma kasları uyartıları 
ileten nöronlar (sinir hücreleri) ileten nöronlar (sinir hücreleri) 
tarafından kontrol edilirler. tarafından kontrol edilirler. 
Nöronlar, uzun uzantılarıyla, Nöronlar, uzun uzantılarıyla, 
özellikle iletişim için iyi derecede özellikle iletişim için iyi derecede 
yapılanmışlardır. yapılanmışlardır. 
Uçma kasları mitokondri adı Uçma kasları mitokondri adı 
verilen verilen organellerdenorganellerden elde ettikleri elde ettikleri 
bol enerjiye gereksinim duyarlar.bol enerjiye gereksinim duyarlar.
Bu Bu organellerorganeller hücresel solunum hücresel solunum 
yerleridir. Bu kimyasal süreç, yerleridir. Bu kimyasal süreç, 
hücreyi oksijenin kullanılmasıyla hücreyi oksijenin kullanılmasıyla 
şeker ve diğer besin şeker ve diğer besin 
moleküllerinde depolanan enerjinin moleküllerinde depolanan enerjinin 
açığa çıkarmaya yardımcı olur.açığa çıkarmaya yardımcı olur.
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A mitochondrion is surrounded A mitochondrion is surrounded 
by an outer membrane, but it by an outer membrane, but it 
also has an inner membrane also has an inner membrane 
with many with many infoldingsinfoldings. . 
Molecules embedded in the Molecules embedded in the 
inner membrane carry out many inner membrane carry out many 
of the steps in cellular of the steps in cellular 
respiration, and the respiration, and the infoldingsinfoldings
pack a large amount of this pack a large amount of this 
membrane into a minute membrane into a minute 
container (container (FFigureigure 6d). 6d). 
In exploring life on its different In exploring life on its different 
structural levels, we will structural levels, we will 
discover functional beauty at discover functional beauty at 
every turnevery turn..

Mitokondri, bir dış zar ile Mitokondri, bir dış zar ile 
çevrelenir, fakat pek çok iç çevrelenir, fakat pek çok iç 
katlanmalara sahip bir iç zara da katlanmalara sahip bir iç zara da 
sahiptir.sahiptir.
İç zarında gömülü moleküller, İç zarında gömülü moleküller, 
hücresel solunumundaki birçok hücresel solunumundaki birçok 
basamağı yürütür, ve iç zarın içe basamağı yürütür, ve iç zarın içe 
katlanmış yapısı, küçük bir katlanmış yapısı, küçük bir 
konteynerkonteyner içine bu zarın büyük içine bu zarın büyük 
bir miktarda paketlenmesini bir miktarda paketlenmesini 
sağlar (Şekil 6d). sağlar (Şekil 6d). 
Canlının farklı yapısal Canlının farklı yapısal 
düzeylerini incelerken, her düzeylerini incelerken, her 
aşamada işlevsel güzellikler aşamada işlevsel güzellikler 
keşfederiz. keşfederiz. 
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(c) Hücrenin biçimi, onun özgül işlevine (c) Hücrenin biçimi, onun özgül işlevine 
uygundur. Sinir hücreleri ya da nöronlar, sinir uygundur. Sinir hücreleri ya da nöronlar, sinir 
impulslarınıimpulslarını

 

ileten, uzun uzantılara sahiptir.ileten, uzun uzantılara sahiptir.

(c) The form of a cell fits its specialized (c) The form of a cell fits its specialized 
function. Nerve cells, or neurons, have long function. Nerve cells, or neurons, have long 
extensions (processes) that transmit nervous extensions (processes) that transmit nervous 
impulsesimpulses..

ŞŞekil 6 ekil 6 ■■ Biçim işleve uygundur.Biçim işleve uygundur.FFigureigure 6 ■ Form fits function6 ■ Form fits function..

(a) (a) A bird's build makes flight possible. The A bird's build makes flight possible. The 
correlation between structure and function correlation between structure and function 
can apply to the shape of an entire organism, can apply to the shape of an entire organism, 
as you can see from this white tern in flightas you can see from this white tern in flight..
(a) Kuşun yapısı uçmaya olanak sağlar. Yapı ile (a) Kuşun yapısı uçmaya olanak sağlar. Yapı ile 
işlev arasındaki uygunluk, burada gördüğünüz işlev arasındaki uygunluk, burada gördüğünüz 
uçan martıda olduğu gibi, organizmanın uçan martıda olduğu gibi, organizmanın 
bütününün biçimi için de geçerlidir.bütününün biçimi için de geçerlidir.

(b) The structure(b) The structure--function function 
theme also applies to organs theme also applies to organs 
and tissues.and tissues. For example, the For example, the 
honeycombed construction of honeycombed construction of 
a bird's bones provides a a bird's bones provides a 
lightweight skeleton of great lightweight skeleton of great 
strengthstrength..

(b) Yapı(b) Yapı--işlev teması organlar ve işlev teması organlar ve 
dokular için de geçerlidir. Örneğin, bir dokular için de geçerlidir. Örneğin, bir 
kuşun bal peteğine benzeyen kemik kuşun bal peteğine benzeyen kemik 
yapısı, hafif olan iskelete büyük bir güç yapısı, hafif olan iskelete büyük bir güç 
kazandırır.kazandırır.

(d) Functional beauty is also (d) Functional beauty is also 
apparentapparent at the at the subcellularsubcellular
level. This organelle, called a level. This organelle, called a 
mitochondrion, has an inner mitochondrion, has an inner 
membrane that is extensively membrane that is extensively 
folded, a structural solution to folded, a structural solution to 
the problem of packing a the problem of packing a 
relatively large amount of this relatively large amount of this 
membrane into a very small membrane into a very small 
containercontainer..

(d) İşlevsel güzellik hücre(d) İşlevsel güzellik hücre--altı düzeyde de altı düzeyde de 
gözlenir. Mitokondri adı verilen bu gözlenir. Mitokondri adı verilen bu organelorganel, , 
çok sayıda katlanmalar içeren bir iç zara çok sayıda katlanmalar içeren bir iç zara 
sahiptir. Katlanmaların fazla sayıda oluşu, sahiptir. Katlanmaların fazla sayıda oluşu, 
küçük bir hacim içine oldukça büyük miktarda küçük bir hacim içine oldukça büyük miktarda 
zarın paketlenme problemine getirilmiş zarın paketlenme problemine getirilmiş 
yapısal bir çözümdür.yapısal bir çözümdür.
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Organisms are open systems that interact continuously with Organisms are open systems that interact continuously with 
their environmentstheir environments

Life does not exist in a vacuum. Life does not exist in a vacuum. 
An organism is an example of An organism is an example of 
what scientists call an what scientists call an ““open open 
systemsystem””, an entity that exchanges , an entity that exchanges 
materials and energy with its materials and energy with its 
surroundings.surroundings.
Each organism interacts Each organism interacts 
continuously with its environment, continuously with its environment, 
which includes other organisms as which includes other organisms as 
well as nonliving factors. well as nonliving factors. 
The roots of a tree, for example, The roots of a tree, for example, 
absorb water and minerals from absorb water and minerals from 
the soil, and the leaves take in the soil, and the leaves take in 
carbon dioxide from the air.carbon dioxide from the air.
Solar energy absorbed by Solar energy absorbed by 
chlorophyll, the green pigment of chlorophyll, the green pigment of 
leaves, drives photosynthesis, leaves, drives photosynthesis, 
which converts water and carbon which converts water and carbon 
dioxide to sugar and oxygen. dioxide to sugar and oxygen. 

Canlılık bir boşluk içinde var olamaz. Canlılık bir boşluk içinde var olamaz. 
Bir organizma, bilimcilerin bir “açık Bir organizma, bilimcilerin bir “açık 
sistem”, yani çevresi ile madde ve sistem”, yani çevresi ile madde ve 
enerji alışverişi yapan bir bütünlük enerji alışverişi yapan bir bütünlük 
olarak neyi adlandırdığına bir örnek olarak neyi adlandırdığına bir örnek 
oluşturur.oluşturur.
Her organizma, sürekli olarak, diğer Her organizma, sürekli olarak, diğer 
organizmalar yanında cansız organizmalar yanında cansız 
faktörleri de içeren çevresiyle faktörleri de içeren çevresiyle 
etkileşir.etkileşir.
Örneğin bir ağacın kökleri, topraktan Örneğin bir ağacın kökleri, topraktan 
su ve mineralleri su ve mineralleri absorbeabsorbe eder, eder, 
yaprakları ise havadan karbon yaprakları ise havadan karbon 
dioksididioksidi alır.alır.
Yaprakların yeşil pigmenti olan Yaprakların yeşil pigmenti olan 
klorofil tarafından soğurulan güneş klorofil tarafından soğurulan güneş 
enerjisi, su ve karbon enerjisi, su ve karbon dioksididioksidi şeker şeker 
ve oksijene dönüştüren fotosentezi ve oksijene dönüştüren fotosentezi 
gerçekleştirir.gerçekleştirir.

Organizmalar sürekli olarak çevreleriyle etkileşen açık sistemleOrganizmalar sürekli olarak çevreleriyle etkileşen açık sistemlerdirrdir
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The tree releases oxygen to the air, The tree releases oxygen to the air, 
and its roots change the soil by and its roots change the soil by 
breaking up rocks into smaller breaking up rocks into smaller 
particles, secreting acid, and particles, secreting acid, and 
absorbing minerals. absorbing minerals. 
Both organism and environment Both organism and environment 
are affected by the interaction are affected by the interaction 
between them.between them.
The tree also interacts with other The tree also interacts with other 
life, including soil microorganisms life, including soil microorganisms 
associated with its roots and associated with its roots and 
animals that eat its leaves and fruit.animals that eat its leaves and fruit.

EcosystemEcosystem DynamicsDynamics
The many interactions between The many interactions between 
organisms and their environment organisms and their environment 
are interwoven to form the fabric of are interwoven to form the fabric of 
an ecosystem.an ecosystem.
TThe dynamics of any ecosystem he dynamics of any ecosystem 
include two major processes.include two major processes.

Ağaç, oksijeni havaya verir. Ağacın Ağaç, oksijeni havaya verir. Ağacın 
kökleri ise asit salgılamak ve kökleri ise asit salgılamak ve 
minarelleriminarelleri absorblamakabsorblamak suretiyle, suretiyle, 
kayaları daha küçük parçalara kayaları daha küçük parçalara 
kırarak, toprağı değişikliğe uğratır. kırarak, toprağı değişikliğe uğratır. 
Hem organizma hem de çevresi, Hem organizma hem de çevresi, 
aralarındaki bu “karşılıklı” aralarındaki bu “karşılıklı” 
etkileşimden etkilenir. etkileşimden etkilenir. 
Ağaç aynı zamanda, kökleriyle Ağaç aynı zamanda, kökleriyle 
ilişkili mikroorganizmalar ile meyve ilişkili mikroorganizmalar ile meyve 
ve yapraklarını yiyen hayvanlar ve yapraklarını yiyen hayvanlar 
dahil diğer canlılarla da etkileşir.dahil diğer canlılarla da etkileşir.

Ekosistem DinamikleriEkosistem Dinamikleri
Organizmalar ile çevreleri Organizmalar ile çevreleri 
arasındaki etkileşimlerin çoğu, bir arasındaki etkileşimlerin çoğu, bir 
ekosistemin dokusunu oluşturmak ekosistemin dokusunu oluşturmak 
üzere iç içe geçmişlerdir. üzere iç içe geçmişlerdir. 
Herhangi bir ekosistemin Herhangi bir ekosistemin 
dinamikleri iki temel süreç içerir.dinamikleri iki temel süreç içerir.
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One is One is the cycling of nutrientsthe cycling of nutrients. . 
For example, minerals acquired For example, minerals acquired 
by plants will eventually be by plants will eventually be 
returned to the soil by returned to the soil by 
microorganisms that decompose microorganisms that decompose 
leaf litter, dead roots, and other leaf litter, dead roots, and other 
organic debris. organic debris. 
The second major process in an The second major process in an 
ecosystem is ecosystem is the flow of energythe flow of energy
from sunlight to photosynthetic from sunlight to photosynthetic 
life (producers) to organisms that life (producers) to organisms that 
feed on plants (consumers) feed on plants (consumers) 
((FFigureigure 7). 7). 
The theme of organisms as open The theme of organisms as open 
systems that exchange materials systems that exchange materials 
and energy with their and energy with their 
surroundings is essential to surroundings is essential to 
understanding life on all levels of understanding life on all levels of 
organization.organization.

Birincisi Birincisi besinlerin çevrimibesinlerin çevrimidir. dir. 
Örneğin, bitkilerin aldığı Örneğin, bitkilerin aldığı 
mineraller, dökülmüş yaprakları, mineraller, dökülmüş yaprakları, 
ölü kökleri ve diğer organik ölü kökleri ve diğer organik 
kalıntıları parçalayan kalıntıları parçalayan 
mikroorganizmalar aracılığı ile, mikroorganizmalar aracılığı ile, 
toprağa geri dönerler.toprağa geri dönerler.
Bir ekosistemdeki ikinci temel Bir ekosistemdeki ikinci temel 
süreç, güneş ışığından süreç, güneş ışığından 
fotosentetikfotosentetik canlılara (üreticiler) canlılara (üreticiler) 
ve bitkiler üzerinden beslenen ve bitkiler üzerinden beslenen 
diğer organizmalara (tüketiciler) diğer organizmalara (tüketiciler) 
doğru doğru enerji akışıenerji akışıdır (Şekil 7).dır (Şekil 7).
Çevreleriyle madde ve enerji Çevreleriyle madde ve enerji 
değişimi yapan açık sistemler değişimi yapan açık sistemler 
şeklindeki organizmalar teması, şeklindeki organizmalar teması, 
bütün organizasyon bütün organizasyon 
düzeylerinde canlılığı anlamak düzeylerinde canlılığı anlamak 
için esastır.için esastır.
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EnergyEnergy TransformationTransformation
The exchange of energy between The exchange of energy between 
an organism and its surroundings an organism and its surroundings 
involves the transformation of one involves the transformation of one 
form of energy to another. form of energy to another. 
For example, when a leaf For example, when a leaf 
produces sugar, it converts solar produces sugar, it converts solar 
energy to chemical energy in energy to chemical energy in 
sugar molecules. sugar molecules. 
When an animal's muscle cells When an animal's muscle cells 
use sugar as fuel to power use sugar as fuel to power 
movements, they convert movements, they convert 
chemical energy into kinetic chemical energy into kinetic 
energy,energy, the energy of motion.the energy of motion.
All of the work of cells involves the All of the work of cells involves the 
transformation of chemical energy transformation of chemical energy 
(which is ordered) into heat, which (which is ordered) into heat, which 
is the unordered energy of is the unordered energy of 
random molecular motion. random molecular motion. 
Life requires continual uptake of Life requires continual uptake of 
ordered energy and the release of ordered energy and the release of 
some unordered energy to the some unordered energy to the 
surroundings.surroundings.

Enerji DönüşümüEnerji Dönüşümü
Organizma ile çevresi arasındaki Organizma ile çevresi arasındaki 
enerji alışverişi enerjinin bir enerji alışverişi enerjinin bir 
biçimden diğerine dönüşümünü biçimden diğerine dönüşümünü 
gerektirir. gerektirir. 
Örneğin, bir yaprak şeker Örneğin, bir yaprak şeker 
üretirken, güneş enerjisini şeker üretirken, güneş enerjisini şeker 
moleküllerindeki kimyasal enerjiye moleküllerindeki kimyasal enerjiye 
dönüştürmektedir. dönüştürmektedir. 
Bir hayvanın kas hücreleri güç Bir hayvanın kas hücreleri güç 
hareketleri için yakıt olarak şekeri hareketleri için yakıt olarak şekeri 
kullanırken, kimyasal enerjiyi kullanırken, kimyasal enerjiyi 
kinetik enerjiye, hareket enerjisine kinetik enerjiye, hareket enerjisine 
dönüştürürler.dönüştürürler.
Hücrelerin yaptığı bütün işler, Hücrelerin yaptığı bütün işler, 
kimyasal enerjinin (düzenli kimyasal enerjinin (düzenli 
haldeki) ısıya dönüştürülmesini haldeki) ısıya dönüştürülmesini 
içerir. Isı, moleküllerin gelişigüzel içerir. Isı, moleküllerin gelişigüzel 
hareketindeki düzensiz enerjidir. hareketindeki düzensiz enerjidir. 
Canlılık sürekli düzenli enerjiyi Canlılık sürekli düzenli enerjiyi 
alınımını ve bir kısım düzensiz alınımını ve bir kısım düzensiz 
enerjinin çevreye serbest enerjinin çevreye serbest 
bırakılmasını gerektirir. bırakılmasını gerektirir. 
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FFigureigure 7 ■ An introduction to energy flow 7 ■ An introduction to energy flow 
and energy transformation in an and energy transformation in an 
ecosystem. ecosystem. Living is work, and work requires Living is work, and work requires 
that organisms obtain and use energy. Most that organisms obtain and use energy. Most 
ecosystems are solarecosystems are solar--powered. Plants and powered. Plants and 
other photosynthetic organisms convert light other photosynthetic organisms convert light 
energy to the chemical energy stored in sugar energy to the chemical energy stored in sugar 
and other complex molecules. By breaking and other complex molecules. By breaking 
these fuel molecules down to simpler these fuel molecules down to simpler 
molecules, organisms can harvest the stored molecules, organisms can harvest the stored 
energy and put it to work. Photosynthetic energy and put it to work. Photosynthetic 
organisms are called organisms are called producersproducers because the because the 
entire ecosystem (schematically represented entire ecosystem (schematically represented 
here) depends on their photosynthetic here) depends on their photosynthetic 
products. Animals and other consumers products. Animals and other consumers 
acquire their energy in chemical form by acquire their energy in chemical form by 
eating plants, by eating animals that ate eating plants, by eating animals that ate 
plants, or by decomposing organic refuse, plants, or by decomposing organic refuse, 
such as leaf litter and dead animals. The such as leaf litter and dead animals. The 
energy that enters an ecosystem in the form energy that enters an ecosystem in the form 
of sunlight exits in the form of heat, which all of sunlight exits in the form of heat, which all 
organisms dissipate to their surroundings organisms dissipate to their surroundings 
whenever they perform work.whenever they perform work.

ŞŞekil 7 ekil 7 ■■ Bir ekosistemdeki enerji akışı ve enerji Bir ekosistemdeki enerji akışı ve enerji dünüşümüdünüşümü. . Yaşamak bir iştir ve bu iş Yaşamak bir iştir ve bu iş 
organizmaların enerji sağlamasını ve kullanmasını gerektirir. Biorganizmaların enerji sağlamasını ve kullanmasını gerektirir. Birçok ekosistem güneş enerjisini rçok ekosistem güneş enerjisini 
kullanır. Bitkiler ve diğer kullanır. Bitkiler ve diğer fotosentetikfotosentetik organizmalar güneş enerjisini, şeker ve diğer kompleks organizmalar güneş enerjisini, şeker ve diğer kompleks 
moleküllerde depolanan kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bu yakıtmoleküllerde depolanan kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bu yakıt moleküllerinin daha basit moleküllerinin daha basit 
moleküllere yıkılmasıyla, organizmalar depolanmış enerjiyi yaptımoleküllere yıkılmasıyla, organizmalar depolanmış enerjiyi yaptıkları işler için kullanırlar. kları işler için kullanırlar. 
FotosentetikFotosentetik organizmalar organizmalar üreticilerüreticiler olarak olarak ismimlendirilirlerismimlendirilirler, zira ekosistemin tamamı (şematik , zira ekosistemin tamamı (şematik 
olarak burada gösterilen) bunların olarak burada gösterilen) bunların fotosentetikfotosentetik ürünlerine bağımlıdır. Hayvanlar ve diğer ürünlerine bağımlıdır. Hayvanlar ve diğer 
tüketiciler bitkileri ya da bitkileri yiyen hayvanları yiyerek, tüketiciler bitkileri ya da bitkileri yiyen hayvanları yiyerek, dökülmüş yapraklar ve hayvan ölüsü dökülmüş yapraklar ve hayvan ölüsü 
gibi organik artıkları parçalayarak, kimyasal formdaki enerjiyi gibi organik artıkları parçalayarak, kimyasal formdaki enerjiyi kullanırlar. Güneş ışığı şeklinde kullanırlar. Güneş ışığı şeklinde 
ekosisteme giren enerji, bütün organizmalarda ısı enerjisi halinekosisteme giren enerji, bütün organizmalarda ısı enerjisi halinde bulunur ve bunu işlerini de bulunur ve bunu işlerini 
yaparken çevrelerine yayarlar .yaparken çevrelerine yayarlar .
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Regulatory mechanisms ensure a dynamic balance in living systemsRegulatory mechanisms ensure a dynamic balance in living systems

If you strike a match, it If you strike a match, it 
undergoes a chemical reaction undergoes a chemical reaction 
in which the chemical energy in in which the chemical energy in 
its molecules is transformed into its molecules is transformed into 
heat and light. heat and light. 
Burning is unregulated energy Burning is unregulated energy 
transformation, obviously not a transformation, obviously not a 
suitable way for living cells to suitable way for living cells to 
transform energy. transform energy. 
Organisms are able to obtain Organisms are able to obtain 
useful energy from fuel useful energy from fuel 
molecules such as sugar molecules such as sugar 
because cells break the because cells break the 
molecules down in a series of molecules down in a series of 
closely regulated chemical closely regulated chemical 
reactions.reactions.
Regulation of the chemical Regulation of the chemical 
reactions within cells centers on reactions within cells centers on 
protein molecules called protein molecules called 
enzymes. enzymes. 

Bir kibriti yaktığınızda, kimyasal Bir kibriti yaktığınızda, kimyasal 
bir tepkimeye maruz kalır, bir tepkimeye maruz kalır, 
kibritin moleküllerindeki kibritin moleküllerindeki 
kimyasal enerji, ısı ve ışığa kimyasal enerji, ısı ve ışığa 
dönüştürülür. dönüştürülür. 
Yanma kontrolsüz bir enerji Yanma kontrolsüz bir enerji 
dönüşümüdür ve hiç kuşkusuz dönüşümüdür ve hiç kuşkusuz 
canlı hücreler için uygun bir canlı hücreler için uygun bir 
enerji dönüşüm yolu değildir. enerji dönüşüm yolu değildir. 
Organizmalar şeker gibi yakıt Organizmalar şeker gibi yakıt 
moleküllerinden kullanışlı enerji moleküllerinden kullanışlı enerji 
elde edebilme elde edebilme 
yeteneğindedirler. Çünkü yeteneğindedirler. Çünkü 
hücreler, sıkı denetim altındaki hücreler, sıkı denetim altındaki 
kimyasal tepkime dizilerinde kimyasal tepkime dizilerinde 
molekülleri yıkarlar.molekülleri yıkarlar.
Hücrelerdeki kimyasal Hücrelerdeki kimyasal 
tepkimelerin düzenlenmesi, tepkimelerin düzenlenmesi, 
enzimler denen protein enzimler denen protein 
moleküllerine dayanır.moleküllerine dayanır.

Canlı sistemlerdeki dinamik denge, düzenleyici mekanizmalarla saCanlı sistemlerdeki dinamik denge, düzenleyici mekanizmalarla sağlanırğlanır
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Produced by the cells in which they Produced by the cells in which they 
function, enzymes are function, enzymes are catalyscatalystts, s, 
substances that speed up chemical substances that speed up chemical 
reactions. reactions. 
When your muscle cells need a lot When your muscle cells need a lot 
of energy during exercise, enzymes of energy during exercise, enzymes 
catalyze the rapid breakdown of catalyze the rapid breakdown of 
sugar (glucose) molecules, sugar (glucose) molecules, 
releasing energy thatreleasing energy that can be put to can be put to 
work. work. 

In contrast, when you rest, other In contrast, when you rest, other 
enzymes catalyze the formation of enzymes catalyze the formation of 
glucose, which may be added to glucose, which may be added to 
the body's fuel reserves. the body's fuel reserves. 
With one group of enzymes With one group of enzymes 
catalyzing the breakdown of catalyzing the breakdown of 
glucose and another group glucose and another group 
catalyzing its formation, how is catalyzing its formation, how is 
order maintained in the cell?order maintained in the cell?
A big part of the answer is that A big part of the answer is that 
regulatory mechanisms determine regulatory mechanisms determine 
precisely when, where, and how precisely when, where, and how 
fast certain reactions occur in a fast certain reactions occur in a 
cell.cell.

İşİşlev gördükleri hücreler tarafından lev gördükleri hücreler tarafından 
üretilen enzimler, kimyasal üretilen enzimler, kimyasal 
tepkimeleri hızlandıran katalizörler, tepkimeleri hızlandıran katalizörler, 
bileşenlerdir.bileşenlerdir.
Egzersiz esnasında kas Egzersiz esnasında kas 
hücreleriniz çok miktarda enerjiye hücreleriniz çok miktarda enerjiye 
ihtiyaç duyduğunda, enzimler ihtiyaç duyduğunda, enzimler 
eylemi gerçekleştirebilecek enerjiyi eylemi gerçekleştirebilecek enerjiyi 
serbest bırakacak şekilde, şeker serbest bırakacak şekilde, şeker 
((glukozglukoz) moleküllerinin hızlı ) moleküllerinin hızlı 
yıkılımınıyıkılımını katalizlerler. katalizlerler. 
Buna zıt olarak, dinlendiğinizde Buna zıt olarak, dinlendiğinizde 
başka enzimler vücudun yakıt başka enzimler vücudun yakıt 
rezervlerine eklenebilen rezervlerine eklenebilen glukozunglukozun
şekillenmesini katalizlerler. şekillenmesini katalizlerler. 
Bir grup enzim Bir grup enzim glukozunglukozun yıkımını, yıkımını, 
diğer enzim grubu ise onun diğer enzim grubu ise onun 
oluşumunu katalizlediğine göre, oluşumunu katalizlediğine göre, 
hücre içindeki düzen nasıl hücre içindeki düzen nasıl 
sağlanır? sağlanır? 
Cevabın büyük bir kısmı, hücre Cevabın büyük bir kısmı, hücre 
içinde gerçekleşen belirli içinde gerçekleşen belirli 
tepkimelerin ne zaman, nerede ve tepkimelerin ne zaman, nerede ve 
hangi hızla cereyan edeceğini hangi hızla cereyan edeceğini 
saptayan düzenleyici saptayan düzenleyici 
mekanizmalardır.mekanizmalardır.
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Many biological processes are selfMany biological processes are self--
regulating, operating by a regulating, operating by a 
mechanism called feedback, in mechanism called feedback, in 
which an output or product of a which an output or product of a 
process regulates that process.process regulates that process.

Negative feedback, also called Negative feedback, also called 
feedback inhibition, slows or stops feedback inhibition, slows or stops 
processes; positive feedback processes; positive feedback 
speeds a process up (speeds a process up (FFigureigure 8).8).

Mammals and birds have a negative Mammals and birds have a negative 
feedback system that keeps body feedback system that keeps body 
temperature within a narrow range, temperature within a narrow range, 
despite wide fluctuations in their despite wide fluctuations in their 
surroundings.surroundings.
A control center in the brain holds A control center in the brain holds 
the temperature of the blood close the temperature of the blood close 
to a set point (about 37°C in to a set point (about 37°C in 
mammals).mammals).
For instance, when the human body For instance, when the human body 
starts getting hot, signals from the starts getting hot, signals from the 
control centercontrol center increase the activity of increase the activity of 
sweat glands and the diameter of sweat glands and the diameter of 
blood vessels in the skin. blood vessels in the skin. 

Biyolojik süreçlerin birçoğu, geriBiyolojik süreçlerin birçoğu, geri--
besleme (besleme (feedbackfeedback) adı verilen bir ) adı verilen bir 
mekanizma ile iş görecek şekilde, mekanizma ile iş görecek şekilde, 
kendi kendini düzenler. Burada, bir kendi kendini düzenler. Burada, bir 
sürecin bir çıktısı ya da ürünü o sürecin bir çıktısı ya da ürünü o 
süreci düzenler.süreci düzenler.
GeriGeri--beslemeli beslemeli inhibisyoninhibisyon olarak da olarak da 
adlandırılan negatif geriadlandırılan negatif geri--besleme, besleme, 
süreçleri yavaşlatır ya da durdurur; süreçleri yavaşlatır ya da durdurur; 
pozitif geripozitif geri--besleme ise, bir süreci besleme ise, bir süreci 
hızlandırır (Şekil 8).hızlandırır (Şekil 8).
Memeliler ve kuşlar, çevrelerindeki Memeliler ve kuşlar, çevrelerindeki 
geniş çaplı dalgalanmalara karşılık, geniş çaplı dalgalanmalara karşılık, 
hayvanın vücut sıcaklığını dar bir hayvanın vücut sıcaklığını dar bir 
aralıkta tutan negatif bir geriaralıkta tutan negatif bir geri--
besleme sistemine sahiptirler. besleme sistemine sahiptirler. 
Beyindeki bir kontrol merkezi kan Beyindeki bir kontrol merkezi kan 
sıcaklığını belirli bir noktaya yakın sıcaklığını belirli bir noktaya yakın 
(memelilerde yaklaşık 37°C) tutar.(memelilerde yaklaşık 37°C) tutar.

Örneğin; insan vücudu ısınmaya Örneğin; insan vücudu ısınmaya 
başladığında, bu kontrol başladığında, bu kontrol 
merkezinden gelen sinyaller, ter merkezinden gelen sinyaller, ter 
bezlerinin etkinliğini ve derideki bezlerinin etkinliğini ve derideki 
kan damarlarının çapını artırır. kan damarlarının çapını artırır. 
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Evaporative cooling results as Evaporative cooling results as 
sweating increases, and heat sweating increases, and heat 
radiates from the blood vessels as radiates from the blood vessels as 
they fill with warm blood.they fill with warm blood.
Negative feedback occurs as Negative feedback occurs as 
soon as the blood cools back to soon as the blood cools back to 
the set point, causing the control the set point, causing the control 
center to stop sending signals to center to stop sending signals to 
the skin.the skin.

If the blood temperature drops If the blood temperature drops 
below below ththe set point, the brain's e set point, the brain's 
control center inactivates the control center inactivates the 
sweat glands and constricts the sweat glands and constricts the 
skin's blood vessels. skin's blood vessels. 
This shunts blood to deeper This shunts blood to deeper 
tissues, reducing heat loss.tissues, reducing heat loss.

When the blood warms back to When the blood warms back to 
the set point, negative feedback the set point, negative feedback 
occurs again, and signals from the occurs again, and signals from the 
control center cease.control center cease.
The clotting of blood is one The clotting of blood is one 
example of positive feedback. example of positive feedback. 

Terlemede artışlar olduğu sürece, Terlemede artışlar olduğu sürece, 
buharlaşmaya bağlı soğuma ortaya buharlaşmaya bağlı soğuma ortaya 
çıkar ve sıcak kanla dolduğu sürece çıkar ve sıcak kanla dolduğu sürece 
kan damarlarından ısı yayılır.kan damarlarından ısı yayılır.
Kanın sıcaklığı olması gereken Kanın sıcaklığı olması gereken 
noktaya düşer düşmez, negatif gerinoktaya düşer düşmez, negatif geri--
besleme gerçekleşir ve kontrol besleme gerçekleşir ve kontrol 
merkezinin deriye sinyal merkezinin deriye sinyal 
göndermesinin durmasına neden göndermesinin durmasına neden 
olur.olur.
Eğer kanın sıcaklığı normal Eğer kanın sıcaklığı normal 
noktanın altına düşerse, beyindeki noktanın altına düşerse, beyindeki 
kontrol merkezi ter bezlerini kontrol merkezi ter bezlerini inaktiveinaktive
eder ve derideki kan damarlarını eder ve derideki kan damarlarını 
daraltır. daraltır. 
Bu durum, ısı kaybını azaltacak Bu durum, ısı kaybını azaltacak 
şekilde, kanı daha derindeki şekilde, kanı daha derindeki 
dokulara yönlendirir.dokulara yönlendirir.
Kan tekrar normal sıcaklığa Kan tekrar normal sıcaklığa 
döndüğünde, negatif geridöndüğünde, negatif geri--besleme besleme 
yeniden cereyan eder ve kontrol yeniden cereyan eder ve kontrol 
merkezinden gelen sinyaller kesilir.merkezinden gelen sinyaller kesilir.
Kanın pıhtılaşması bir pozitif geri Kanın pıhtılaşması bir pozitif geri 
besleme örneğidir.besleme örneğidir.
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When a blood vessel is injured, When a blood vessel is injured, 
structures in the blood called structures in the blood called 
platelets start accumulating at the platelets start accumulating at the 
site.site.
Positive feedback occurs asPositive feedback occurs as
chemicals released by the chemicals released by the 
platelets attract more platelets, platelets attract more platelets, 
and the platelet cluster initiates a and the platelet cluster initiates a 
complex sequence of chemical complex sequence of chemical 
reactions (called a cascade) that reactions (called a cascade) that 
seals the wound with a clot. seals the wound with a clot. 
Regulation by positive and Regulation by positive and 
negative feedback is a pervasive negative feedback is a pervasive 
theme in biologytheme in biology..

Bir kan damarı yaralandığında, Bir kan damarı yaralandığında, 
kan içindeki kan içindeki plateletplatelet adı verilen adı verilen 
yapılar, yaralanan bölgede yapılar, yaralanan bölgede 
birikmeye başlar. birikmeye başlar. 
PlateletlerinPlateletlerin saldığı saldığı 
kimyasalların daha çok kimyasalların daha çok plateletiplateleti
bu bölgeye çekmesiyle, pozitif bu bölgeye çekmesiyle, pozitif 
gerigeri--besleme gerçekleşir ve besleme gerçekleşir ve 
plateletplatelet kümesi yarayı pıhtı ile kümesi yarayı pıhtı ile 
kapatan karmaşık bir kimyasal kapatan karmaşık bir kimyasal 
tepkimeler dizisini başlatır.tepkimeler dizisini başlatır.
Pozitif ve negatif geriPozitif ve negatif geri--besleme besleme 
ile düzenlenme biyolojide yaygın ile düzenlenme biyolojide yaygın 
olan bir temadır. olan bir temadır. 
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(a) (a) This simple model illustrates the principle of This simple model illustrates the principle of 
negative feedback, or feedback inhibition, in the negative feedback, or feedback inhibition, in the 
regulation of a chemical reaction sequence in a cell. regulation of a chemical reaction sequence in a cell. 
The sequence involves four molecules (AThe sequence involves four molecules (A--D). The black D). The black 
arrows represent three different enzymes catalyzing the arrows represent three different enzymes catalyzing the 
conversion of one molecule to the next. I he final conversion of one molecule to the next. I he final 
product (D) inhibits the first enzyme in the sequence; product (D) inhibits the first enzyme in the sequence; 
when the concentration of D rises to a certain point, the when the concentration of D rises to a certain point, the 
reaction shuts reaction shuts itselfsitselfs

 

down. Selfdown. Self--regulation by negative regulation by negative 
feedback is common in living feedback is common in living systesystemms.s.

((a) Negatif geria) Negatif geri--besleme. besleme. Bu basit model, bir Bu basit model, bir 
hücredeki kimyasal tepkime dizisinin hücredeki kimyasal tepkime dizisinin 
düzenlenişinde negatif geridüzenlenişinde negatif geri--besleme ya da besleme ya da 
gerigeri--beslemeli beslemeli inhibisyonuninhibisyonun prensibini prensibini 
göstermektedir. Dizide göstermektedir. Dizide dörtjanedörtjane molekül (Amolekül (A--D) D) 
yer almaktadır. Siyah oklar bir molekülün yer almaktadır. Siyah oklar bir molekülün 
kendinden sonraki moleküle çevrilmesini kendinden sonraki moleküle çevrilmesini 
katalizleyen üç farklı enzimi temsil etmektedir. katalizleyen üç farklı enzimi temsil etmektedir. 
Son ürün (D) dizideki ilk enzimi Son ürün (D) dizideki ilk enzimi inhibeinhibe eder. eder. 
D'ninD'nin derişimi belirli bir düzeye geldiğinde, derişimi belirli bir düzeye geldiğinde, 
tepkime kendi kendini durdurur. Canlı tepkime kendi kendini durdurur. Canlı 
sistemlerde, negatif gerisistemlerde, negatif geri--besleme daha besleme daha 
yaygındır.yaygındır.

(b) In positive feedback, a product of the reaction (b) In positive feedback, a product of the reaction 
sequence enhances the action of one of the enzymes, sequence enhances the action of one of the enzymes, 
increasing the rate of production of the productincreasing the rate of production of the product..

(b) Pozitif geri(b) Pozitif geri--besleme. besleme. Pozitif geriPozitif geri--
beslemede tepkimeler dizisindeki bir ürün, beslemede tepkimeler dizisindeki bir ürün, 
enzimlerden birisinin etkisini artırır. Böylece enzimlerden birisinin etkisini artırır. Böylece 
bu ürünün üretim hızı artırılır. bu ürünün üretim hızı artırılır. 

FFigureigure

 

8 ■ Regulation by feedback mechanisms8 ■ Regulation by feedback mechanisms..

ŞŞekilekil 8 ■ 8 ■ Geri besleme mekanizmalarıyla düzenleme.Geri besleme mekanizmalarıyla düzenleme.
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EVOLUTION, UNITY, AND DIVERSITYEVOLUTION, UNITY, AND DIVERSITY

Evolutionary change has been a Evolutionary change has been a 
central feature of life since central feature of life since firstfirst
organismsorganisms arose about 4 billion arose about 4 billion 
years ago.years ago.
The evolutionary connections The evolutionary connections 
among all organisms explain the among all organisms explain the 
unity and diversity of life.unity and diversity of life.

Çeşitlilik canlılığın alâmeti farikasıdır. Çeşitlilik canlılığın alâmeti farikasıdır. 
Biyologlar yaklaşık olarak 1.5 milyon Biyologlar yaklaşık olarak 1.5 milyon 
türü tanımlayıp, isimlendirmişlerdir. türü tanımlayıp, isimlendirmişlerdir. 
Bunların 260.000'den fazlası bitki, Bunların 260.000'den fazlası bitki, 
yaklaşık 50.000'i omurgalı (sırt yaklaşık 50.000'i omurgalı (sırt 
kemikli hayvanlar) ve 750.000'den kemikli hayvanlar) ve 750.000'den 
fazlası böcektir.fazlası böcektir.
Her yıl bu listeye yeni tanımlanmış Her yıl bu listeye yeni tanımlanmış 
binlerce tür eklenmektedir. Toplam binlerce tür eklenmektedir. Toplam 
canlı çeşitliliğinin 5 milyon ile 100 canlı çeşitliliğinin 5 milyon ile 100 
milyondan fazla tür arasında olduğu milyondan fazla tür arasında olduğu 
tahmin edilmektedir.tahmin edilmektedir.

EVRİM, AYNILIK VE ÇEŞİTLİLİKEVRİM, AYNILIK VE ÇEŞİTLİLİK

Diversity and unity are the dual faces of life on EarthDiversity and unity are the dual faces of life on Earth
Çeşitlilik ve aynılık yeryüzündeki canlılığın iki ayrı yüzüdürÇeşitlilik ve aynılık yeryüzündeki canlılığın iki ayrı yüzüdür

Evrimsel değişim, yaklaşık 4 milyar Evrimsel değişim, yaklaşık 4 milyar 
yıl önce ilk canlıların ortaya yıl önce ilk canlıların ortaya 
çıkışından itibaren, canlılığın çıkışından itibaren, canlılığın 
merkezi özelliği olmuştur. merkezi özelliği olmuştur. 
Bütün organizmalar arasındaki Bütün organizmalar arasındaki 
evrimsel bağlantılar, canlıların evrimsel bağlantılar, canlıların 
aynılığını ve çeşitliliğini açıklar. aynılığını ve çeşitliliğini açıklar. 

Diversity is a hallmark of life. Diversity is a hallmark of life. 
Biologists have identified and named Biologists have identified and named 
about 1.5 million species, including about 1.5 million species, including 
over 260,000 plants, almost 50,000 over 260,000 plants, almost 50,000 
vertebrates (animals with vertebrates (animals with 
backbones), and more than 750,000 backbones), and more than 750,000 
insects.insects.
Thousands of newly identified Thousands of newly identified 
species are added to the list each species are added to the list each 
year. Estimates of the total diversity year. Estimates of the total diversity 
of life range from about 5 million to of life range from about 5 million to 
over 100 million speciesover 100 million species..
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If life is so diverse, how can biology If life is so diverse, how can biology 
have any unifying themes at all? have any unifying themes at all? 
What, for instance, can a mold, a What, for instance, can a mold, a 
tree, and a human possibly have in tree, and a human possibly have in 
common? common? 

As it turns out, a great deal! As it turns out, a great deal! 
Underlying the diversity of life is a Underlying the diversity of life is a 
striking unity, especially at the lower striking unity, especially at the lower 
levels of organization. levels of organization. 
We can see it, for example, in certain We can see it, for example, in certain 
similarities of cell structuresimilarities of cell structure (Şekil 9). (Şekil 9). 
Unity is also evident in the universal Unity is also evident in the universal 
genetic code shared by all organisms.genetic code shared by all organisms.

Different expressions of this genetic Different expressions of this genetic 
code, however, result in the diversity code, however, result in the diversity 
of life.of life.
Biological diversity is something to Biological diversity is something to 
relish and preserve, but it can also be relish and preserve, but it can also be 
a bit overwhelming. To make diversity a bit overwhelming. To make diversity 
less daunting, people tend to group less daunting, people tend to group 
similar similar objectsobjects together.together.
For instance, we may talk about For instance, we may talk about 
squirrels without distinguishing squirrels without distinguishing 
among the many different species of among the many different species of 
squirrels. squirrels. 

Canlılar bu kadar çeşitliyse biyoloji Canlılar bu kadar çeşitliyse biyoloji 
nasıl oluyor da bunlarda birleştirici nasıl oluyor da bunlarda birleştirici 
temalara sahip olabiliyor? Örneğin, temalara sahip olabiliyor? Örneğin, 
bir ağaç, bir mantar ve bir insan, bir ağaç, bir mantar ve bir insan, 
nasıl oluyor da ortak özellikleri nasıl oluyor da ortak özellikleri 
paylaşıyorlar?paylaşıyorlar?
Canlılardaki bu çeşitliliğin altında, Canlılardaki bu çeşitliliğin altında, 
özellikle biyolojik organizasyonun alt özellikle biyolojik organizasyonun alt 
düzeylerinde, çarpıcı bir aynılık düzeylerinde, çarpıcı bir aynılık 
yatmaktadır.yatmaktadır.
Örneğin aynılığı hücre yapısına Örneğin aynılığı hücre yapısına 
ilişkin belli benzerliklerde görebiliriz ilişkin belli benzerliklerde görebiliriz 
((FigureFigure 9). Aynılık keza bütün 9). Aynılık keza bütün 
organizmalar tarafından paylaşılan organizmalar tarafından paylaşılan 
evrensel genetik kodda da görülür.evrensel genetik kodda da görülür.
Bununla birlikte bu genetik kodun Bununla birlikte bu genetik kodun 
farklı ifadeleri, yaşamın çeşitliliğini farklı ifadeleri, yaşamın çeşitliliğini 
doğurur.doğurur.
Biyolojik çeşitlilik zevk alınacak ve Biyolojik çeşitlilik zevk alınacak ve 
korunacak bir şeydir ancak bir parça korunacak bir şeydir ancak bir parça 
da ağır bir iş olabilir. Çeşitliliği daha da ağır bir iş olabilir. Çeşitliliği daha 
az göz korkutucu kılmak için, az göz korkutucu kılmak için, 
insanlar benzer objeleri birlikte insanlar benzer objeleri birlikte 
gruplama eğilimi gösterirler.gruplama eğilimi gösterirler.
Örneğin pek çok farklı sincap türü Örneğin pek çok farklı sincap türü 
arasında ayırım yapmaksızın arasında ayırım yapmaksızın 
sincaplar hakkında konuşabiliriz. sincaplar hakkında konuşabiliriz. 
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(a)

(b)

(c)

FFigureigure 9 • An example of unity underlying the 9 • An example of unity underlying the 
diversity of life: the architecture of eukaryotic cilia.diversity of life: the architecture of eukaryotic cilia.
Eukaryotic organisms as diverse as the singleEukaryotic organisms as diverse as the single--celled celled 
organism organism Paramecium and Paramecium and animals possess cilia, animals possess cilia, 
locomotorylocomotory "hairs" that extend from cells"hairs" that extend from cells. . Such striking Such striking 
similarity in complex components contributes to the similarity in complex components contributes to the 
evidence that organisms as different as evidence that organisms as different as Paramecium Paramecium 
and humans are, to some degree, related.and humans are, to some degree, related.
(a)(a) The The cilia of cilia of ParameciumParamecium propel the cell through propel the cell through 
pond water, pond water, 
(b)(b) The cells that line the human windpipe are also The cells that line the human windpipe are also 
equipped with cilia, which help keep the lungs clean by equipped with cilia, which help keep the lungs clean by 
moving a film of debrismoving a film of debris--trapping mucus upward, trapping mucus upward, 
(c)(c) Comparing cross sections of cilia from diverse Comparing cross sections of cilia from diverse 
eukaryotes reveals a common structural organization.eukaryotes reveals a common structural organization.

Şekil 9 Şekil 9 •• Canlı çeşitliliğinin altında yatan aynılığa Canlı çeşitliliğinin altında yatan aynılığa 
bir örnek: bir örnek: ÖkaryotikÖkaryotik sillerinsillerin yapısı.yapısı.
TekTek--hücreli hücreli ParameciumParamecium ve hayvanlar birbirlerinden ve hayvanlar birbirlerinden 
çok farklı çok farklı ökaryotikökaryotik organizmalar olmakla birlikte, organizmalar olmakla birlikte, 
hücrelerden hücrelerden uzanananuzananan silleresillere ((ciliacilia), hareket kıllarına  ), hareket kıllarına  
sahiptirler. Kompleks bileşenlerinde gözlenen bu sahiptirler. Kompleks bileşenlerinde gözlenen bu 
çarpıcı benzerlik, çarpıcı benzerlik, ParameciumParamecium ve insan gibi ve insan gibi 
birbirlerinden çok farklı organizmaların bir ölçüde birbirlerinden çok farklı organizmaların bir ölçüde 
akraba olduklarına kanıt sağlar.akraba olduklarına kanıt sağlar.
(a)(a) ParameciumParamecium’un ’un sillerisilleri hücreyi göl suyunda hücreyi göl suyunda 
ilerletir.ilerletir.
(b)(b) insanın insanın nefes borusunun iç yüzeyini döşeyen nefes borusunun iç yüzeyini döşeyen 
hücreler hücreler sillersiller içerir.içerir. Bu Bu sillersiller, atıkları tutan mukus , atıkları tutan mukus 
tabakasını yukarıya doğru hareket ettirerek, tabakasını yukarıya doğru hareket ettirerek, 
akciğerlerin temiz kalmasına yardımcı olur.akciğerlerin temiz kalmasına yardımcı olur.
(c)(c) Değişik Değişik ökaryotlardakiökaryotlardaki sillerinsillerin enine kesitlerinin enine kesitlerinin 
karşılaştırılması müşterek bir yapısal organizasyonu karşılaştırılması müşterek bir yapısal organizasyonu 
açığa çıkarır. açığa çıkarır. 
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Taxonomy, the branch ofTaxonomy, the branch of
biology concerned with naming biology concerned with naming 
and classifying species, groups and classifying species, groups 
organisms according to a more organisms according to a more 
formal scheme. formal scheme. 
The scheme consists of different The scheme consists of different 
levels of classification, each levels of classification, each 
more comprehensive than those more comprehensive than those 
below it (below it (FFigureigure 10). 10). 
Traditionally, biologists divided Traditionally, biologists divided 
the diversity of life into five the diversity of life into five 
kingdoms. kingdoms. 
All prokaryotic organisms, All prokaryotic organisms, 
commonly called bacteria, were commonly called bacteria, were 
placed in the kingdom placed in the kingdom MoneraMonera. . 
Eukaryotes were divided into Eukaryotes were divided into 
the kingdom the kingdom ProtistaProtista (unicellular (unicellular 
eukaryotes and their relatively eukaryotes and their relatively 
simple simple multicellularmulticellular relatives), relatives), 
the kingdom the kingdom PlantaePlantae (plants), (plants), 
the kingdom Fungi (fungi), and the kingdom Fungi (fungi), and 
the kingdom the kingdom AnimaliaAnimalia (animals).(animals).

Türleri isimlendiren ve Türleri isimlendiren ve 
sınıflandıran biyoloji dalı olan sınıflandıran biyoloji dalı olan 
taksonomi daha taksonomi daha formalformal bir bir 
düzene göre organizmaları düzene göre organizmaları 
gruplar. gruplar. 
Bu düzen, altındakilere oranla Bu düzen, altındakilere oranla 
her biri daha kapsamlı olan farklı her biri daha kapsamlı olan farklı 
sınıflandırma düzeylerinden sınıflandırma düzeylerinden 
oluşur (Şekil 10).oluşur (Şekil 10).
Biyologlar geleneksel olarak bu Biyologlar geleneksel olarak bu 
canlı çeşitliliğini 5 aleme ayırırlar.canlı çeşitliliğini 5 aleme ayırırlar.
Yaygın şekilde bakteriler denen Yaygın şekilde bakteriler denen 
tüm tüm prokaryotikprokaryotik organizmalar organizmalar 
MoneraMonera alemi içerisinde alemi içerisinde 
yerleştirilmişlerdir.yerleştirilmişlerdir.
ÖkaryotlarÖkaryotlar ise ise ProtistaProtista alemi alemi 
(tekhücreli (tekhücreli ökaryotlarökaryotlar ve bunların ve bunların 
nispeten basit çokhücreli nispeten basit çokhücreli 
akrabaları), akrabaları), PlantaePlantae alemi alemi 
(bitkiler), (bitkiler), FungiFungi alemi (mantarlar), alemi (mantarlar), 
ve ve AnimaliaAnimalia alemine (hayvanlar) alemine (hayvanlar) 
ayrılmışlardır. ayrılmışlardır. 
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FFigureigure

 

10 ■ Classifying 10 ■ Classifying 
life. life. The taxonomic The taxonomic 
scheme classifies scheme classifies 
species into groups species into groups 
subordinate to more subordinate to more 
comprehensive groups. comprehensive groups. 
Species that are very Species that are very 
similar are placed in the similar are placed in the 
same genus, genera are same genus, genera are 
grouped into families, grouped into families, 
and so on, each level of and so on, each level of 
classification being more classification being more 
comprehensive than comprehensive than 
those it includes. This those it includes. This 
example classifies the example classifies the 
species species UrsusUrsus

 
americanusamericanus..

ŞŞekil ekil ■■

 

10 Canlıların sınıflandırılması. 10 Canlıların sınıflandırılması. Bu Bu taksonomiktaksonomik

 
düzen türleri, daha kapsamlı gruplar içine yerleştirerek düzen türleri, daha kapsamlı gruplar içine yerleştirerek 
gruplar altında toplar. Çok benzer olan türler aynı gruplar altında toplar. Çok benzer olan türler aynı genusgenus

 
içinde yerleştirilirken, içinde yerleştirilirken, genuslargenuslar

 

familyalar içinde familyalar içinde 
gruplanır ve bu gruplanır ve bu şekideşekide

 

gruplamaya devam edilir. gruplamaya devam edilir. 
Sınıflamadaki her düzey, içerdiği düzeylerden daha Sınıflamadaki her düzey, içerdiği düzeylerden daha 
kapsamlıdır. Bu örnekte kapsamlıdır. Bu örnekte UrsusUrsus

 

americanusamericanus

 

(siyah ayı) (siyah ayı) 
türünün sınıflandırılması görülmektedir.türünün sınıflandırılması görülmektedir.
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Today, many biologists prefer Today, many biologists prefer 
classification schemes that classification schemes that 
recognize six, eight, or more recognize six, eight, or more 
kingdoms and that group kingdoms and that group 
kingdoms into a higher category, kingdoms into a higher category, 
the domain.the domain.

Reflecting strong evidence Reflecting strong evidence 
developed over the past two developed over the past two 
decades, prokaryotes are divided decades, prokaryotes are divided 
into two fundamentally different into two fundamentally different 
groups, the domains groups, the domains BacteriaBacteria
(formerly called (formerly called EubacteriaEubacteria) and ) and 
ArchaeaArchaea (formerly called (formerly called 
ArchaebacteriaArchaebacteria).).
These groups of prokaryotes These groups of prokaryotes 
seem to be at least as different seem to be at least as different 
from each other as either is from from each other as either is from 
any eukaryote. The eukaryotes any eukaryote. The eukaryotes 
are grouped into a third domain, are grouped into a third domain, 
EukaryaEukarya ((FFigureigure 11).11).

Günümüzde, biyologların çoğu Günümüzde, biyologların çoğu 
altı, sekiz ya da daha fazla sayıda altı, sekiz ya da daha fazla sayıda 
alemi kabul eden ve alemleri daha alemi kabul eden ve alemleri daha 
yüksek bir kategori olan yüksek bir kategori olan domeyndomeyn
(beylik) halinde gruplayan (beylik) halinde gruplayan 
sınıflandırma düzenlerini tercih sınıflandırma düzenlerini tercih 
ederler.ederler.
Son 20 yıl boyunca ortaya çıkan Son 20 yıl boyunca ortaya çıkan 
güçlü kanıtların yansıması olarak, güçlü kanıtların yansıması olarak, 
prokaryotlarprokaryotlar temel olarak 2 farklı temel olarak 2 farklı 
gruba,  gruba,  BacteriaBacteria (önceleri (önceleri 
EubacteriaEubacteria denen) ve denen) ve ArcheaArchea
(önceleri (önceleri ArchaebacteriaArchaebacteria denen) denen) 
domeynlerinedomeynlerine ayrılırlar.ayrılırlar.

Bu Bu prokaryotprokaryot grupları en azından grupları en azından 
birbirlerinden farklı oldukları birbirlerinden farklı oldukları 
derecede herhangi bir derecede herhangi bir ökaryottanökaryottan
da farklı görünmektedirler. da farklı görünmektedirler. 
ÖkaryotlarÖkaryotlar üçüncü bir üçüncü bir domeyndomeyn, , 
EukaryaEukarya içerisinde içerisinde 
gruplandırılırlar (Şekil 11). gruplandırılırlar (Şekil 11). 
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BacteriaBacteria areare thethe mostmost diversediverse
andand widespreadwidespread prokaryotesprokaryotes. . 
EachEach of of thethe rodrod--shapedshaped
structuresstructures in in thisthis photophoto is a is a 
bacterialbacterial cellcell..

ManyMany of of thethe prokaryotesprokaryotes knownknown as as 
ArchaeaArchaea livelive in in Earth’sEarth’s extremeextreme
environmentsenvironments, , suchsuch as as saltysalty lakeslakes
andand boilingboiling hot hot springssprings.. A A colonycolony..

KingdomKingdom PlantaePlantae consistconsist of of 
multicellularmulticellular eukaryoteseukaryotes thatthat
carrycarry outout photosynthesisphotosynthesis, , thethe
conversionconversion of of lightlight energyenergy toto
foodfood..

KingdomKingdom FungiFungi is is defineddefined in in partpart
byby nutritionalnutritional modemode of of itsits membersmembers, , 
suchsuch as  as  thisthis mushroommushroom, , whichwhich
absorbabsorb nutrientsnutrients afterafter decomposingdecomposing
organicorganic materialmaterial..

KingdomKingdom AnimaliaAnimalia
consistconsist of of multicellularmulticellular
eukaryoteseukaryotes thatthat ingestingest
otherother organismsorganisms..

PtotistsPtotists areare unicellularunicellular
eukaryoteseukaryotes andand theirtheir relativelyrelatively
simplesimple multicellularmulticellular relativesrelatives. An . An 
amoebaamoeba..

Figure
Figure

11. 
11. Life’s

Life’s
dom

ains
dom

ains
––
Şekil 11. C

anlılığın 
Şekil 11. C

anlılığın dom
eynleri

dom
eynleri ..

BakterilerBakteriler en çeşitli ve en en çeşitli ve en 
yaygın yaygın prokaryotlardırprokaryotlardır. Bu . Bu 
fotodaki her bir çubuk şekilli yapı fotodaki her bir çubuk şekilli yapı 
bir bakteri hücresidir.bir bakteri hücresidir.

ProtistlerProtistler tek hücreli tek hücreli ökaryotlarökaryotlar
ve bunların nispeten yakın ve bunların nispeten yakın 
akrabalarıdırlar. Bir amip.akrabalarıdırlar. Bir amip.

Bitkiler alemiBitkiler alemi ışık enerjisinin ışık enerjisinin 
besine dönüşümünü, besine dönüşümünü, 
fotosentezi gerçekleştiren fotosentezi gerçekleştiren 
çokhücreli çokhücreli ökaryotlardanökaryotlardan
oluşur.oluşur.

ArchaeaArchaea olarak bilinen olarak bilinen 
prokaryotlarınprokaryotların çoğu yeryüzünün çoğu yeryüzünün 
ekstrem ortamlarında, örneğin ekstrem ortamlarında, örneğin tüztüz
gölleri ve kaynar su kaynaklarında gölleri ve kaynar su kaynaklarında 
yaşarlar. Bir koloni.yaşarlar. Bir koloni.

FungiFungi alemialemi kısmen üyelerinin kısmen üyelerinin 
beslenme biçimine göre tanımlanır. beslenme biçimine göre tanımlanır. 
Örneğin bu şapkalı mantar organik Örneğin bu şapkalı mantar organik 
maddeleri parçaladıktan sonra maddeleri parçaladıktan sonra 
besinlerini besinlerini abzorblarabzorblar..

Hayvanlar alemi Hayvanlar alemi 
diğer organizmaları diğer organizmaları 
yiyen çok hücreli yiyen çok hücreli 
ökaryotlardanökaryotlardan oluşur.oluşur.
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All the eukaryotes (organisms with All the eukaryotes (organisms with 
eukaryotic cells) are now grouped eukaryotic cells) are now grouped 
into the various kingdoms of domain into the various kingdoms of domain 
EukaryaEukarya (Figure 1(Figure 111). ). 
In the era of the fiveIn the era of the five--kingdom kingdom 
scheme, most of the singlescheme, most of the single--celled celled 
eukaryotes, including the eukaryotes, including the 
microorganisms known as microorganisms known as 
protozoansprotozoans, were placed in a single , were placed in a single 
kingdom, the kingdom kingdom, the kingdom ProtistaProtista. . 
Many biologists extended the Many biologists extended the 
boundaries of the kingdom boundaries of the kingdom ProtistaProtista
to include some to include some multicellularmulticellular forms, forms, 
such as seaweeds, that are closely such as seaweeds, that are closely 
related to certain unicellular related to certain unicellular protistsprotists..

The recent taxonomic trend has The recent taxonomic trend has 
been to split the been to split the protistsprotists into several into several 
kingdoms.kingdoms.
In addition to these In addition to these protistanprotistan
kingdoms, the domain kingdoms, the domain EukaryaEukarya
includes three kingdoms of includes three kingdoms of 
multicellularmulticellular eukaryotes: the eukaryotes: the 
kingdoms kingdoms PlantaePlantae, Fungi, and , Fungi, and 
AnimaliaAnimalia. . 

ÖkaryotlarınÖkaryotların ((ökaryotikökaryotik hücreli hücreli 
organizmalar) hepsi organizmalar) hepsi EukaryaEukarya
domeynidomeyni içindeki farklı alemler içindeki farklı alemler 
altında gruplandırılır (Şekil 11).altında gruplandırılır (Şekil 11).
Beş alem düzeni çağında, Beş alem düzeni çağında, 
protozoonlarprotozoonlar olarak bilinen olarak bilinen 
mikroorganizmaları da kapsayacak mikroorganizmaları da kapsayacak 
şekilde, tek hücreli şekilde, tek hücreli ökaryotlarınökaryotların
çoğu, tek bir alem, çoğu, tek bir alem, ProtistaProtista
içerisinde yerleştirilmişlerdi. içerisinde yerleştirilmişlerdi. 
Biyologların çoğu Biyologların çoğu ProtistaProtista aleminin aleminin 
sınırlarını, belli tekhücreli sınırlarını, belli tekhücreli protistlereprotistlere
daha yakın akraba olan, örneğin daha yakın akraba olan, örneğin 
deniz yosunu gibi bazı çokhücreli deniz yosunu gibi bazı çokhücreli 
formları da içerecek şekilde formları da içerecek şekilde 
genişletmişlerdir. genişletmişlerdir. 
Son zamanlardaki Son zamanlardaki taksonomiktaksonomik
eğilim, eğilim, protistleriprotistleri birkaç farklı aleme birkaç farklı aleme 
ayırmaktadır.ayırmaktadır.
EukaryaEukarya domeynidomeyni bu bu protistprotist
alemlerine ilave olarak, 3 alemlerine ilave olarak, 3 
çokhücreli çokhücreli ökaryotökaryot alemini; alemini; 
PlantaePlantae, , FungiFungi ve ve Animalia’yıAnimalia’yı da da 
içerir. içerir. 
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These three kingdoms are These three kingdoms are 
distinguished partly by their distinguished partly by their 
modes of nutrition. modes of nutrition. 
Plants produce their own Plants produce their own 
sugars and other foods bysugars and other foods by
photosynthesis. photosynthesis. 
Fungi are mostly Fungi are mostly 
decomposers that absorb decomposers that absorb 
nutrients by breaking down nutrients by breaking down 
dead organisms and organic dead organisms and organic 
wastes, such as leaf litter and wastes, such as leaf litter and 
animal feces.animal feces.
Animals obtain food by Animals obtain food by 
ingestion, which is the eating ingestion, which is the eating 
and digesting of other and digesting of other 
organisms. It is, of course, the organisms. It is, of course, the 
kingdom to which we belong.kingdom to which we belong.

Bu üç alem kısmen beslenme Bu üç alem kısmen beslenme 
biçimleri açısından birbirlerinden biçimleri açısından birbirlerinden 
ayırt edilirler. ayırt edilirler. 
Bitkiler, şekerlerini ve diğer Bitkiler, şekerlerini ve diğer 
besinlerini fotosentez aracılığı ile besinlerini fotosentez aracılığı ile 
üretirler.üretirler.
FunguslarFunguslar çoğunlukla çoğunlukla 
ayrıştırıcıdırlar. Yaprak ayrıştırıcıdırlar. Yaprak 
döküntüleri ve hayvan dışkıları döküntüleri ve hayvan dışkıları 
gibi organizmaları ve organik gibi organizmaları ve organik 
artıkları parçalayarak, besinleri artıkları parçalayarak, besinleri 
absorblarlarabsorblarlar..
Hayvanlar ise besinlerini yutma Hayvanlar ise besinlerini yutma 
ile, organizmaları yiyerek ve ile, organizmaları yiyerek ve 
sindirerek sağlarlar. Şüphesiz sindirerek sağlarlar. Şüphesiz 
bizim de dahil olduğumuz alem bizim de dahil olduğumuz alem 
budur. budur. 
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Evolution is the core theme of biologyEvolution is the core theme of biology

The history of life is a chronicle of The history of life is a chronicle of 
a restless Earth billions of years a restless Earth billions of years 
old, inhabited by a changing cast old, inhabited by a changing cast 
of living forms (of living forms (FFigureigure 12).12).

Life evolves. Just as an individual Life evolves. Just as an individual 
has a family history, each species has a family history, each species 
is one twig on a branching tree of is one twig on a branching tree of 
life extending back in time life extending back in time 
through ancestral species more through ancestral species more 
and more remote.and more remote.
Species that are very similar, Species that are very similar, 
such as the horse and zebra, such as the horse and zebra, 
share a common ancestor that share a common ancestor that 
represents a relatively recent represents a relatively recent 
branch point on the tree of life. branch point on the tree of life. 

But through an ancestor that lived But through an ancestor that lived 
much farther back in time, horses much farther back in time, horses 
and zebras are also related to and zebras are also related to 
rabbits, humans, and all other rabbits, humans, and all other 
mammals.mammals.

Canlılık tarihi, sürekli olarak Canlılık tarihi, sürekli olarak 
değişen canlı formlarının, durmak değişen canlı formlarının, durmak 
dinlenmek bilmeden milyarlarca yıl dinlenmek bilmeden milyarlarca yıl 
boyunca dünya üzerinde ikamet boyunca dünya üzerinde ikamet 
edişlerinin hikayesidir (Şekil 12). edişlerinin hikayesidir (Şekil 12). 
Canlılar evrimleşir. Her bireyin ait Canlılar evrimleşir. Her bireyin ait 
olduğu ailenin bir tarihi olduğu gibi, olduğu ailenin bir tarihi olduğu gibi, 
her tür de canlılık ağacının bir her tür de canlılık ağacının bir 
dalıdır ve bu ağaç atasal türler dalıdır ve bu ağaç atasal türler 
boyunca zaman içinde çok eskilere boyunca zaman içinde çok eskilere 
uzanır.uzanır.
Örneğin, at ve zebra gibi Örneğin, at ve zebra gibi 
birbirlerine çok benzeyen türler, birbirlerine çok benzeyen türler, 
ortak bir atayı paylaşırlar. Bu ortak ortak bir atayı paylaşırlar. Bu ortak 
ata, canlılık ağacı üzerinde oldukça ata, canlılık ağacı üzerinde oldukça 
yakın geçmişe sahip bir dallanma yakın geçmişe sahip bir dallanma 
noktasını temsil eder.noktasını temsil eder.
Ancak, çok daha eski zamanlarda Ancak, çok daha eski zamanlarda 
yaşamış olan bir atasal tür aracılığı yaşamış olan bir atasal tür aracılığı 
ile atlar ve zebralar aynı zamanda ile atlar ve zebralar aynı zamanda 
tavşanlar, insanlar ve diğer  bütün tavşanlar, insanlar ve diğer  bütün 
memelilerle akraba olurlar. memelilerle akraba olurlar. 

Evrim teması biyolojinin çekirdeğidirEvrim teması biyolojinin çekirdeğidir
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Trace evolution back far enough, Trace evolution back far enough, 
and there are only the primeval and there are only the primeval 
prokaryotes that inhabited Earth prokaryotes that inhabited Earth 
more than three billion years more than three billion years 
ago. ago. 
All of life is connected.All of life is connected.
And mammals, reptiles, birds, And mammals, reptiles, birds, 
and all other vertebrates share and all other vertebrates share 
an even more ancient common an even more ancient common 
ancestor.ancestor.
Evolution, the processes that Evolution, the processes that 
havehave transformed life on Earth transformed life on Earth 
from its earliest beginnings to its from its earliest beginnings to its 
vast diversity today, is the one vast diversity today, is the one 
biological theme that ties biological theme that ties 
together all others.together all others.
Charles Darwin (Charles Darwin (FFigureigure 13) 13) 
brought biology into focus in brought biology into focus in 
1859 when he published 1859 when he published The The 
Origin of Species.Origin of Species.
Darwin's book presented two Darwin's book presented two 
main themes. main themes. 

Yeteri kadar çok daha gerilere Yeteri kadar çok daha gerilere 
doğru evrimi takip, yeryüzünde doğru evrimi takip, yeryüzünde 
sadece, 3 milyar yıldan daha fazla sadece, 3 milyar yıldan daha fazla 
önceden yaşamış olan ilk önceden yaşamış olan ilk 
prokaryotlarprokaryotlar vardır.vardır.
Bütün canlılar birbiriyle bağlantılıdır.Bütün canlılar birbiriyle bağlantılıdır.
Ve memeliler, sürüngenler, kuşlar Ve memeliler, sürüngenler, kuşlar 
ve diğer bütün omurgalılar çok çok ve diğer bütün omurgalılar çok çok 
daha eski bir ortak atayı paylaşırlar.daha eski bir ortak atayı paylaşırlar.

Evrim, yani yeryüzündeki en erken Evrim, yani yeryüzündeki en erken 
canlılardan bugün ulaştıkları geniş canlılardan bugün ulaştıkları geniş 
çeşitliliğine kadar dönüşen yaşam çeşitliliğine kadar dönüşen yaşam 
süreci, biyolojinin diğer bütün süreci, biyolojinin diğer bütün 
temalarını birbirine bağlayan temalarını birbirine bağlayan 
temadır.temadır.
Charles Charles DarwinDarwin (Şekil 13) 1859 (Şekil 13) 1859 
yılında yılında TheThe OriginOrigin of of SpeciesSpecies
(Türlerin Kökeni)'i yayınladığında, (Türlerin Kökeni)'i yayınladığında, 
biyolojiyi odak noktası haline getirdi. biyolojiyi odak noktası haline getirdi. 
Darwin'inDarwin'in kitabı iki ana kavram kitabı iki ana kavram 
sunmuştur. sunmuştur. 
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FFigureigure 12 ■ The fossil record is one type 12 ■ The fossil record is one type 
of historical documentation that of historical documentation that 
chronicles evolution. chronicles evolution. PaleontologistPaleontologist Paul Paul 
SerenoSereno gingerlygingerly excavatesexcavates thethe legleg bonesbones
of a of a dinasourdinasour fossilfossil in in NigerNiger, , AfricaAfrica..

FFigureigure 13 ■ Charles Darwin (180913 ■ Charles Darwin (1809--1882)1882)
in 1859, in 1859, thethe yearyear he he publishedpublished TheThe OriginOrigin
of of SpeciesSpecies. . ItIt waswas establishedestablished Darwin’sDarwin’s
placeplace as as the most influential scientist in the most influential scientist in 
the development of modern biology. He the development of modern biology. He 
waswas buried next to Isaac Newton in buried next to Isaac Newton in 
London's Westminster Abbey.London's Westminster Abbey.

ŞŞekil ekil 12 ■ 12 ■ Fosil kayıt evrimi süreğenleştiren Fosil kayıt evrimi süreğenleştiren 
bir tarihsel bir tarihsel dökümentasyondökümentasyon tipidirtipidir..
PaleontologPaleontolog Paul Paul SerenoSereno Afrika, Afrika, 
Nijerya’daki bir Nijerya’daki bir dinazordinazor fosilinin bacak fosilinin bacak 
kemiklerini büyük bir dikkatle kazıyıp ortaya kemiklerini büyük bir dikkatle kazıyıp ortaya 
çıkarmaktadır.çıkarmaktadır.

ŞŞekil ekil 13 ■ 13 ■ Türlerin Kökeni’ni yayınladığı Türlerin Kökeni’ni yayınladığı 
yıl, 1859’da yıl, 1859’da Charles Darwin (1809Charles Darwin (1809--1882)1882). . 
Bu eser Bu eser Darwin’inDarwin’in, modern biyolojinin , modern biyolojinin 
gelişiminde en etkili bilimci şeklinde gelişiminde en etkili bilimci şeklinde 
tanınmasına  neden olmuşturtanınmasına  neden olmuştur. . 
LondLondra’nınra’nın Westminster Westminster Kilisesi’nde Kilisesi’nde 
IsaacIsaac Newton’un yanına defnedilmiştirNewton’un yanına defnedilmiştir..
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First, Darwin argued First, Darwin argued 
convincingly from several lines convincingly from several lines 
of evidence that contemporary of evidence that contemporary 
species arose from a species arose from a 
succession of ancestors succession of ancestors 
through a process of "descent through a process of "descent 
with modification," his phrase with modification," his phrase 
for evolution. for evolution. 
TThe second theme of Darwin's he second theme of Darwin's 
book was his theory for book was his theory for how how life life 
evolves. This proposed evolves. This proposed 
mechanism of evolution is mechanism of evolution is 
called called natural selectionnatural selection..
Darwin synthesized the Darwin synthesized the 
concept of concept of natural selectionnatural selection
from observations that by from observations that by 
themselves were neither new themselves were neither new 
nor profound. nor profound. 
Others had the pieces of the Others had the pieces of the 
puzzle, but Darwin saw how puzzle, but Darwin saw how 
they fit together. they fit together. 
He inferred natural selection by He inferred natural selection by 
connecting two observations:connecting two observations:

Birincisi, Birincisi, DarwinDarwin birkaç kanıt birkaç kanıt 
dizisinden ikna edici şekilde dizisinden ikna edici şekilde 
günümüzde yaşayan türlerin, kendi günümüzde yaşayan türlerin, kendi 
evrim tabiriyle bir "değişim ile evrim tabiriyle bir "değişim ile 
türeme“ süreci sayesinde atasal türeme“ süreci sayesinde atasal 
türlerden sıralı değişimden türlerden sıralı değişimden 
kökenlendiklerini savunmuştur.kökenlendiklerini savunmuştur.

Darwin’inDarwin’in kitabının İkinci kavramı, kitabının İkinci kavramı, 
canlıların nasıl evrimleştikleri canlıların nasıl evrimleştikleri 
teorisidir. Evrime ilişkin bu teorisidir. Evrime ilişkin bu 
öngörülen mekanizma öngörülen mekanizma doğal doğal 
ayıklanmaayıklanma olarak adlandırılır.olarak adlandırılır.
DarwinDarwin doğal ayıklanmadoğal ayıklanma
kavramını, ne yeni nede kapsamlı kavramını, ne yeni nede kapsamlı 
olan gözlemlerden sentezleyerek olan gözlemlerden sentezleyerek 
oluşturdu.oluşturdu.

Diğerleri bilmece parçalarına sahip Diğerleri bilmece parçalarına sahip 
olmalarına karşın, olmalarına karşın, DarwinDarwin, bunların , bunların 
birbirlerine nasıl uyduğunu gördü.birbirlerine nasıl uyduğunu gördü.
O, iki gözlemi birleştirerek, doğal O, iki gözlemi birleştirerek, doğal 
ayıklanma sonucunu çıkardı:ayıklanma sonucunu çıkardı:
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OObservationbservation #1:#1: Individual Individual 
variation.variation. Individuals in a Individuals in a 
population of any species vary in population of any species vary in 
many heritable traits.many heritable traits.
OObservationbservation #2:#2: Struggle for Struggle for 
existence.existence. Any population of a Any population of a 
species has the potential to produce species has the potential to produce 
far more offspring than the far more offspring than the 
environment can possibly support environment can possibly support 
with food, space, and other with food, space, and other 
resources. This overproduction resources. This overproduction 
makes a struggle for existence makes a struggle for existence 
among the variant members of a among the variant members of a 
population inevitable.population inevitable.
IInferencenference: : Differential Differential 
reproductive success.reproductive success. Those Those 
individuals with traits best suited to individuals with traits best suited to 
the local environment generally the local environment generally 
leave a disproportionately large leave a disproportionately large 
number of surviving, fertile offspring.number of surviving, fertile offspring.
This differential reproductive This differential reproductive 
success of some individuals over success of some individuals over 
others means that certain heritable others means that certain heritable 
traits (those carried by the besttraits (those carried by the best--
suited individuals) are more likely to suited individuals) are more likely to 
appear in each new generation.appear in each new generation.

Gözlem 1: Gözlem 1: Bireylerin farklılığı.Bireylerin farklılığı.
Herhangi bir türe ait Herhangi bir türe ait populasyonpopulasyon
içindeki bireyler pek çok kalıtsal içindeki bireyler pek çok kalıtsal 
karakter açısından değişmektedir.karakter açısından değişmektedir.
Gözlem 2: Gözlem 2: Varoluş mücadelesi. Varoluş mücadelesi. Bir Bir 
türe ait herhangi bir türe ait herhangi bir populasyonpopulasyon, , 
besin, alan ve  diğer kaynaklar besin, alan ve  diğer kaynaklar 
açısından ortamın açısından ortamın 
destekleyebileceğinden çok daha destekleyebileceğinden çok daha 
fazla sayıda yavru oluşturma fazla sayıda yavru oluşturma 
potansiyeline sahiptir.Bu aşırı potansiyeline sahiptir.Bu aşırı 
üreme, üreme, populasyonunpopulasyonun farklılık farklılık 
taşıyan üyeleri arasında bir varoluş taşıyan üyeleri arasında bir varoluş 
mücadelesini kaçınılmaz kılar.mücadelesini kaçınılmaz kılar.
Sonuç: Sonuç: Farklılaşan üreme Farklılaşan üreme 
başarısı.başarısı. Belirli bir çevreye en iyi Belirli bir çevreye en iyi 
uyum sağlayan özelliklere sahip olan uyum sağlayan özelliklere sahip olan 
bireyler, genellikle orantısız şekilde bireyler, genellikle orantısız şekilde 
çok sayıda hayatta kalabilen ve çok sayıda hayatta kalabilen ve 
üreyebilen yavru yaparlar. üreyebilen yavru yaparlar. 
Bazı bireylerin diğerlerine oranla bu Bazı bireylerin diğerlerine oranla bu 
farklılaşan üreme başarısı, bazı farklılaşan üreme başarısı, bazı 
kalıtsal özelliklerin (en iyi uyum kalıtsal özelliklerin (en iyi uyum 
sağlamış bireylerin taşıdığı) her yeni sağlamış bireylerin taşıdığı) her yeni 
kuşakta daha fazla görülme olasılığı kuşakta daha fazla görülme olasılığı 
olduğu anlamına gelir.olduğu anlamına gelir.
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Darwin called differential Darwin called differential 
reproductive success natural reproductive success natural 
selection, and he envisioned it as selection, and he envisioned it as 
the cause of evolutionthe cause of evolution ((FigureFigure 14)14)..
We see the products of natural We see the products of natural 
selection in the exquisite selection in the exquisite 
adaptations of organisms to the adaptations of organisms to the 
special problems posed by their special problems posed by their 
environments (environments (FFigureigure 1155).).
Notice, however, that natural Notice, however, that natural 
selection does not selection does not create create 
adaptations; rather, it screens the adaptations; rather, it screens the 
heritable variations in each heritable variations in each 
generation, increasing the generation, increasing the 
frequencies of some variations frequencies of some variations 
and decreasing the frequencies of and decreasing the frequencies of 
others over the generations.others over the generations.
Natural selection is an editing Natural selection is an editing 
process, with heritable variations process, with heritable variations 
exposed to environmental factors exposed to environmental factors 
that favor the reproductive that favor the reproductive 
success of some individuals over success of some individuals over 
others.others.

DarwinDarwin farklılaşmış üreme farklılaşmış üreme 
başarısını doğal ayıklanma olarak başarısını doğal ayıklanma olarak 
adlandırdı ve bunu evrimin nedeni adlandırdı ve bunu evrimin nedeni 
olarak gördü (Şekil 14).olarak gördü (Şekil 14).
Doğal ayıklanmanın ürünlerini, Doğal ayıklanmanın ürünlerini, 
ortamlarınca ortaya çıkarılan özel ortamlarınca ortaya çıkarılan özel 
sorunlara organizmaların sorunlara organizmaların 
mükemmel uyumlarında görebiliriz mükemmel uyumlarında görebiliriz 
(Şekil15).(Şekil15).
Ancak doğal ayıklanmanın Ancak doğal ayıklanmanın 
adaptasyonları adaptasyonları yaratmadığına; yaratmadığına; 
hattahatta kuşaklar boyunca bazı kuşaklar boyunca bazı 
değişikliklerin sıklığını artırarak, değişikliklerin sıklığını artırarak, 
diğerlerinin ise sıklığını azaltarak diğerlerinin ise sıklığını azaltarak 
her kuşakta kalıtsal değişiklikleri her kuşakta kalıtsal değişiklikleri 
gözden geçirdiğine dikkat ediniz.gözden geçirdiğine dikkat ediniz.

Doğal ayıklanma, diğerleri arasında Doğal ayıklanma, diğerleri arasında 
bazı bireylerin üreme başarısını bazı bireylerin üreme başarısını 
kayıran çevresel faktörlere maruz  kayıran çevresel faktörlere maruz  
kalmış kalıtsal varyasyonlarla kalmış kalıtsal varyasyonlarla 
birlikte, bir gözden geçirme birlikte, bir gözden geçirme 
sürecedir.sürecedir.
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FFigureigure 1144 ■ ■ SummarySummary
of of naturalnatural selectionselection..

ŞŞekil ekil 1144 ■ ■ Doğal Doğal 
ayıklanmanın özeti.ayıklanmanın özeti.

POPULATION of POPULATION of OrganismsOrganisms
Organizmaların oluşturduğu Organizmaların oluşturduğu 

POPULASYONPOPULASYON

HereditaryHereditary
VariationsVariations

KalıtsalKalıtsal
VaryasyonlarVaryasyonlar

OverproductionOverproduction
& & CompetitionCompetition

Aşırı Üreme Aşırı Üreme 
& Rekabet& Rekabet

DifferencesDifferences
 

inin
ReproductiveReproductive SuccessSuccess
Üreme Başarısındaki Üreme Başarısındaki 

FarklılıklarFarklılıklar

EvolutionEvolution
 

of of adaptationsadaptations
 

in in thethe
 

PopulationPopulation
PopulasyondaPopulasyonda
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PopulationPopulation withwith variedvaried inheritedinherited traitstraits EliminationElimination of of individualsindividuals withwith certaincertain traitstraits

IncreasingIncreasing frequencyfrequency of of traitstraits thatthat enhanceenhance survivalsurvival
andand reproductivereproductive successsuccess..

ReproductionReproduction of of survivorssurvivors

Farklılaşmış kalıtsal karakterlere sahip Farklılaşmış kalıtsal karakterlere sahip populasyonpopulasyon Belli özelliklere sahip Belli özelliklere sahip birylerinbirylerin eliminasyonueliminasyonu

Hayatta kalanların üremesiHayatta kalanların üremesi
Yaşama ve üreme başarısını artıran özelliklere ilişkin Yaşama ve üreme başarısını artıran özelliklere ilişkin 
sıklığın artmasısıklığın artması

FFigureigure 1155 ■ ■ NaturalNatural selectionselection. . ThisThis imaginaryimaginary beetlebeetle populationpopulation has has colonizedcolonized a a localelocale wherewhere thethe soilsoil
has has beenbeen blackenedblackened byby a a recentrecent brushbrush fire. fire. InitialyInitialy, , thethe populationpopulation variesvaries extensivelyextensively in in thethe inheritedinherited
colorationcoloration of of thethe individualsindividuals, , fromfrom veryvery lightlight graygray toto charcoalcharcoal. . ForFor hungryhungry birdsbirds thatthat preyprey on on thethe
beetlesbeetles, it is , it is easiesteasiest toto spot spot thethe beetlesbeetles thatthat areare lightestlightest in in colorcolor..
ŞŞekil ekil 1155 ■ ■ Doğal ayıklanma. Doğal ayıklanma. BurdakiBurdaki hayali böcek hayali böcek populasyonupopulasyonu, çalı, çalı--çırpı yakılmasıyla henüz çırpı yakılmasıyla henüz 
karartılmış bir yere yerleştirilmiştir . Başlangıçta karartılmış bir yere yerleştirilmiştir . Başlangıçta populasyondakipopulasyondaki bireyler çok açık bireyler çok açık gridangridan kömür kömür 
rengine kadar değişen kalıtsal renklenmeler halinde yaygın şekilrengine kadar değişen kalıtsal renklenmeler halinde yaygın şekilde farklıdır. Bu böcekleri avlayan aç de farklıdır. Bu böcekleri avlayan aç 
kuşlar için, en açık renkli böcekleri kuşlar için, en açık renkli böcekleri farketmekfarketmek çok kolaydır.çok kolaydır.
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ŞŞekil ekil 1166 • • Evrimsel adaptasyon doğal ayıklanmanın bir Evrimsel adaptasyon doğal ayıklanmanın bir 
ürünüdürürünüdür.. BurdakiBurdaki denizatı denizatı denizyosunlarıdenizyosunları arasında yaşar. arasında yaşar. 
DenizyosununaDenizyosununa çok benzeyen bu balık, güvenli gibi görünen çok benzeyen bu balık, güvenli gibi görünen 
denizyosunudenizyosunu ormanına giren avını tuzağa düşürür ve sonra yer. ormanına giren avını tuzağa düşürür ve sonra yer. 
Darwin’inDarwin’in hayata bakış açısında, denizatı hayata bakış açısında, denizatı populasyonununpopulasyonunun en iyi en iyi 
kamufle olmuş üyeleri, en fazla besin elde etme ve kamufle olmuş üyeleri, en fazla besin elde etme ve 
predatörlerindenpredatörlerinden kurtulma olasılığına sahiptir kurtulma olasılığına sahiptir ——ve bu yüzden de ve bu yüzden de 
en fazla yaşamda kalma ve yavru bırakma olasılığına sahiptir. en fazla yaşamda kalma ve yavru bırakma olasılığına sahiptir. 
Bu farklılaşan üreme başarısı, veya doğal ayıklanma sayesinde, Bu farklılaşan üreme başarısı, veya doğal ayıklanma sayesinde, 
ortam ve denizatı ortam ve denizatı populasyonununpopulasyonunun bireylerindeki kalıtsal bireylerindeki kalıtsal 
varyasyon arasındaki etkileşim dereceli şekilde rafine olur ve varyasyon arasındaki etkileşim dereceli şekilde rafine olur ve 
kuşaklar boyunca bu kamuflaj sürdürülür.kuşaklar boyunca bu kamuflaj sürdürülür.

The camouflage of the sea The camouflage of the sea 
horse in horse in FFigureigure 1166 did not result did not result 
from individuals changing during from individuals changing during 
their lifetimes to look more like their lifetimes to look more like 
their backgrounds and then their backgrounds and then 
passing that improvement on to passing that improvement on to 
offspring. offspring. 

ŞŞekil16'da görülen denizatının ekil16'da görülen denizatının 
kamuflajı, bireylerin yaşadıkları kamuflajı, bireylerin yaşadıkları 
zemine daha çok benzemek için zemine daha çok benzemek için 
yaşam süreleri boyunca yaşam süreleri boyunca 
değişmeleri ve sonra bu gelişimi değişmeleri ve sonra bu gelişimi 
yavrularına aktarmalarının yavrularına aktarmalarının 
sonucu değildir. sonucu değildir. 

FFigureigure 1166 • Evolutionary adaptation is a product of natural • Evolutionary adaptation is a product of natural 
selection. selection. This sea horse lives among kelp (seaweed). The fish This sea horse lives among kelp (seaweed). The fish 
looks so much like a seaweed that it lures prey into the seeminglooks so much like a seaweed that it lures prey into the seeming
safety of the kelp forest and then eats them. In the Darwinian safety of the kelp forest and then eats them. In the Darwinian 
view of life, the view of life, the bestcamouflagedbestcamouflaged members of the sea horse members of the sea horse 
population have the greatest probability of obtaining food and population have the greatest probability of obtaining food and 
escaping predatorsescaping predators ——and thus the Greatest probability of and thus the Greatest probability of 
surviving and leaving offspring. By this mechanism of differentisurviving and leaving offspring. By this mechanism of differential al 
reproductive success, or natural selection, the interaction reproductive success, or natural selection, the interaction 
between environment and the heritable variation among between environment and the heritable variation among 
members of the sea horse population gradually refined and members of the sea horse population gradually refined and 
maintained the camouflage over the generationsmaintained the camouflage over the generations. . 
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The adaptation evolved over The adaptation evolved over 
many generations by the greater many generations by the greater 
reproductive success in each reproductive success in each 
generation of individuals who generation of individuals who 
were innately better camouflaged were innately better camouflaged 
than the average member of the than the average member of the 
sea horse populationsea horse population..
Darwin proposed that natural Darwin proposed that natural 
selection, by its cumulative selection, by its cumulative 
effects over vast spans of time, effects over vast spans of time, 
could produce new species from could produce new species from 
ancestral species. ancestral species. 
This would occur, for example, This would occur, for example, 
when a population fragments into when a population fragments into 
several populations isolated in several populations isolated in 
different environments.different environments.
In these various arenas of natural In these various arenas of natural 
selection, what begins as one selection, what begins as one 
species may gradually diversify species may gradually diversify 
into many as the geographically into many as the geographically 
isolated populations adapt over isolated populations adapt over 
many generations to different many generations to different 
sets of environmental problemssets of environmental problems
((FigureFigure 17)17). . 

Bu adaptasyon, denizatı Bu adaptasyon, denizatı 
populasyonununpopulasyonunun olağan bir olağan bir 
üyesinden doğuştan daha iyi üyesinden doğuştan daha iyi 
kamufle olan bireylerin, her kuşakta kamufle olan bireylerin, her kuşakta 
daha yüksek üreme başarısı daha yüksek üreme başarısı 
göstermeleriyle, çok sayıda göstermeleriyle, çok sayıda 
kuşaklar boyunca evrimleşmiştir.kuşaklar boyunca evrimleşmiştir.
DarwinDarwin doğal ayıklanmanın, çok doğal ayıklanmanın, çok 
uzun zaman süreci boyunca onun uzun zaman süreci boyunca onun 
kümülatif etkileriyle, atasal türlerden kümülatif etkileriyle, atasal türlerden 
yeni türler meydana getirebileceğini yeni türler meydana getirebileceğini 
öne sürmüştür. öne sürmüştür. 
Örneğin, bir Örneğin, bir populasyonpopulasyon farklı farklı 
çevrelerde izole olmuş birkaç çevrelerde izole olmuş birkaç 
populasyonapopulasyona bölündüğünde, bu bölündüğünde, bu 
durum gerçekleşebilecektir. durum gerçekleşebilecektir. 
Bu farklı doğal ayıklanma Bu farklı doğal ayıklanma 
arenalarında, tek tür olarak arenalarında, tek tür olarak 
başlayan başlayan populasyonlarpopulasyonlar, kuşaklar , kuşaklar 
boyunca farklı çevresel problem boyunca farklı çevresel problem 
setlerine uyum sağlayan coğrafik setlerine uyum sağlayan coğrafik 
olarak izole olarak izole populasyonlarpopulasyonlar şeklinde, şeklinde, 
birçok türe dereceli şekilde birçok türe dereceli şekilde 
farklılaşabilirler (Şekil 17).farklılaşabilirler (Şekil 17).
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FigureFigure 17. 17. DescentDescent withwith
modificationmodification: : adaptiveadaptive radiationradiation of of 
finchesfinches on on thethe GalapagosGalapagos IslandsIslands..

ŞŞekil 17. Modifikasyonla türeme: ekil 17. Modifikasyonla türeme: GalapagosGalapagos adalarında adalarında 
ispinozların ispinozların adaptifadaptif radyasyonu (uyumsal çeşitlenmesi)radyasyonu (uyumsal çeşitlenmesi)..
Farklı adalarda farklı besin kaynaklarına uyum sağlayan, gaga Farklı adalarda farklı besin kaynaklarına uyum sağlayan, gaga 
özelleşmelerine dikkat ediniz. özelleşmelerine dikkat ediniz. 

NoteNote thethe specializationspecialization of of beaksbeaks, , whichwhich areare adaptedadapted toto
variousvarious foodfood sourcessources on on thethe differentdifferent islandsislands..
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Descent with modification Descent with modification 
accounts for both the unity and accounts for both the unity and 
the diversity we observe in life. the diversity we observe in life. 
In many cases, features shared In many cases, features shared 
by two species are due to their by two species are due to their 
descent from common ancestors, descent from common ancestors, 
and differences between the and differences between the 
species are due to natural species are due to natural 
selection modifying the ancestral selection modifying the ancestral 
equipment in different equipment in different 
environmental contexts. environmental contexts. 
Evolution is the core theme of Evolution is the core theme of 
biologybiology——a unifying thread that a unifying thread that 
ties ties allall themesthemes in in biologybiology
together.together.

Değişerek türeme, yaşamda Değişerek türeme, yaşamda 
gözlemlediğimiz aynılık ve çeşitliliğin gözlemlediğimiz aynılık ve çeşitliliğin 
her ikisinin de sebebini açıklar. her ikisinin de sebebini açıklar. 
Birçok durumda, iki türün paylaştığı Birçok durumda, iki türün paylaştığı 
ortak özellikler onların ortak atalardan ortak özellikler onların ortak atalardan 
türemelerinden dolayıdır. Türler türemelerinden dolayıdır. Türler 
arasındaki farklılıklar ise, farklı arasındaki farklılıklar ise, farklı 
çevresel koşullar altında atasal çevresel koşullar altında atasal 
özellikleri değiştiren doğal ayıklanma özellikleri değiştiren doğal ayıklanma 
nedeniyledir. nedeniyledir. 

Evrim, biyolojinin çekirdek Evrim, biyolojinin çekirdek 
kavramıdırkavramıdır——biyolojideki tüm temaları biyolojideki tüm temaları 
birbirlerine bağlayan, birleştirici bir birbirlerine bağlayan, birleştirici bir 
iptir.iptir.
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