
3798 | ALFA | BİLİM | 165

CİNSEL SEÇİLİM 

CHARLES DARWIN (1809-1882)
Charles Darwin, Robert ile Susannah Darwin’in altı çocuğundan 
beşincisi olarak 12 Şubat 1809 tarihinde Shrewsbury’de doğdu. 
Baba tarafından dedesi Erasmus Darwin’dir. 1825 yılında İskoçya’da-
ki Edinburgh Üniversitesinde tıp eğitimi görmeye başladı. Burada 
Lamarck’ın evrim teorisini öğrendi ve öğretmeni Robert Edmund 
Grant’le beraber deniz canlılarını inceledi. 1827 yılında babası 
Darwin’i tıp okulundan alarak, teoloji eğitimi alması için Cambridge 
Üniversitesine bağlı Christ’s College’a kaydettirdi. 1831 yılında bo-
tanik profesörü John Stevens Henslow’dan aldığı dersler sayesinde 
okulundan başarıyla mezun oldu. 1831-1836 yılları arasında İngiliz 
Kraliyet Deniz Kuvvetleri Gemisi olan HMS Beagle’la yaptığı dünya 
seyahatinde topladığı jeoloji ve biyoloji verilerini yirmi yıl boyunca 
inceledi. 1859 yılında yayımladığı Origin of Species [Türlerin Kökeni] 
kitabıyla modern bilimin seyrini değiştirdi. 18 Nisan 1882’de öldü. 
Alfa’da Darwin: Türlerin Kökeni (2017); Yaşamım (2018); İnsanın Tü-
reyişi (2019).

BAHAR KILIÇ
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İ K İ N C İ  B A S I M A  Ö N S Ö Z

İlk basımı 1871 yılında yayımlanan bu çalışmanın sonraki ba-
sımlarında birçok önemli düzeltme yapma imkânı buldum ve 
bu zaman zarfında kitabın geçirdiği zorlu sınavdan ders çıkar-
maya çalışarak, sağlam bulduğum tüm eleştirilerden yararlan-
dım. Benimle iletişime geçerek şaşırtıcı sayıda yeni bulguyu ve 
görüşü paylaşan çok sayıda yazara minnettarım. Bu olguların 
sayısı öyle fazlaydı ki içlerinden yalnızca en önemli bulduk-
larımı kullanabildim ve kitabın sonuna hem bunları hem de 
önemli düzeltmeleri içeren bir liste ekledim. Eklenen yeni çi-
zimler de oldu ve eski çizimlerden dördü, Bay T.W. Wood’un 
canlı örneklerden bakarak yaptığı daha güzel çizimlerle değiş-
tirildi. İnsanın ve yüksek maymunların beyinleri arasındaki 
farkların doğasına ilişkin bazı gözlemlere (1. Kısımın sonuna 
eklenmiştir) özellikle dikkat çekmek istedim. Prof. Huxley’e 
borçlu olduğum bu gözlemleri aktarmaktan özellikle mem-
nuniyet duydum, çünkü son birkaç yılda Avrupa kıtasında bu 
konu üzerine çok sayıda hatırat yazılmış ve bunların bir kısmı 
popüler yazarlar tarafından abartılmıştır. 

Fırsat bulmuşken belirtmek isterim ki birçok eleştirmen, 
benim bedensel yapıda ve zihinsel yetilerde meydana gelen 
bütün değişimleri çoğu zaman spontane [kendiliğinden] ger-
çekleştikleri söylenen çeşitliliklerin doğal seçilimine dayan-
dırdığımı varsaymıştır; oysa kullanmanın ve kullanmamanın 
gerek beden, gerekse zihin üzerindeki kalıtsal etkilerinin 
önemini Türlerin Kökeni’nin ilk basımında bile vurgulamış-
tım. Değişikliklerin bir kısmını da değişen yaşam koşullarının 
doğrudan ve uzun süreli etkilerine dayandırmıştım. Dahası 
zaman zaman gerçekleşen yapısal ataya dönüşler de hesaba 
katılmalı; ayrıca benim “ilintili” büyüme diye isimlendirdiğim 
olgu da unutulmamalıdır. Bu, düzenlenime ait farklı parça-
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ların birbirleriyle bilinmeyen bir yoldan bağlantılı olması, 
dolayısıyla parçalardan biri çeşitlendiği zaman diğerlerinin 
de çeşitlenmesi ve bir parçaya ait çeşitliliklerin seçilim süre-
cinde birikmesiyle diğer parçaların da değişikliğe uğraması 
anlamına gelir. İnsandaki birçok yapısal ayrıntının doğal seçi-
lim ilkesiyle açıklanamadığını görünce cinsel seçilim diye bir 
kavram uydurduğumu söyleyenler de olmuştur; oysa Türlerin 
Kökeni’nin ilk basımında bu ilkenin yeterince açık bir özetini 
sunmuş ve onun insana da uygulanabileceğini belirtmiştim. 
Cinsel seçilim konusunun bu çalışmada kapsamlı olarak iş-
lenmesinin nedeni, bu fırsatı ilk kez burada bulmuş olmamdır. 
Cinsel seçilime yöneltilen yarı-lehte eleştirilerin, başlangıçta 
doğal seçilime yöneltilenlere büyük ölçüde benzerlik göster-
mesi beni çok şaşırttı; örneğin cinsel seçilimin, birkaç ayrın-
tıyı açıklamakla birlikte benim kullandığım kapsamda asla 
geçerli olamayacağı öne sürüldü. Cinsel seçilimin gücüne olan 
inancım sarsılmış değil; ama vardığım bazı sonuçların gele-
cekte hatalı çıkması mümkün, hatta neredeyse kesindir ve bu 
da her konunun ilk ele alınışında kaçınılmaz bir durumdur. 
Cinsel seçilim fikrinin doğa bilginleri arasında yaygınlaştıkça 
çok daha genel bir kabul göreceğine inanıyorum; nitekim yet-
kin uzmanlardan pek çoğu onu şimdiden bütünüyle ve mem-
nuniyetle kabul etmiş durumdadır.

C. DARWIN, DOWN, BECKENHAM, KENT,
Eylül, 1874.
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G İ R İ Ş

Bu çalışmanın daha iyi anlaşılması için onun nasıl yazıldığı-
na kısaca değinmek isterim. Yıllarca insanın kökeni veya tü-
reyişi üzerine notlar aldım, ancak bu konuyla ilgili herhangi 
bir yayın yapma niyetim yoktu, hatta görüşlerime yöneltilen 
önyargılara yenilerini eklemek istemediğim için onları hiç ya-
yımlamamaktan yanaydım. Türlerin Kökeni’nin ilk basımında, 
bu çalışmanın “insanın kökenine ve geçmişine ışık tutacağını” 
söylemek bana yeterli görünmüştü; bu, insanın dünyada na-
sıl ortaya çıktığı konusunda genel bir sonuca varırken onun 
diğer organik varlıklarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği 
anlamına geliyordu. Bu konu artık yepyeni bir bakış açısıyla 
ele alınmaktadır. Carl Vogt gibi bir doğa bilgininin National 
Institution of Geneva [Cenova Ulusal Enstitüsü] başkanı ola-
rak verdiği bir demeçte (1869), “Artık hiç kimse, en azından 
Avrupa’da, türlerin birbirlerinden bağımsız olarak yaratılmış 
olduğunu savunamaz,” diyerek görüşünü açık yüreklilikle dile 
getirmiş olması, birçok doğa bilgininin türlerin başka türlerin 
değişikliğe uğramış torunları olduğu gerçeğini kabul etmesi-
ne öncülük edecektir. Bu, özellikle yeni yetişen genç doğa bil-
ginleri açısından önemlidir. Çoğunluk, doğal seçilim etkenini 
kabul etmektedir; ancak ona haddinden fazla değer atfettiğimi 
öne sürenler de olmuştur ve onların haklı olup olmadığını za-
man gösterecektir. Yaşları daha ileri olan birçok saygın doğa 
bilimi uzmanı ne yazık ki evrimin her çeşidine hâlâ karşı çık-
maktadır.

Birçok doğa bilgininin bugün benimsediği görüşlerden ve 
her zaman olduğu gibi onları er geç izleyen bilimsel olmayan 
görüşlerden yola çıkarak, bir önceki çalışmamda varılan ge-
nel sonuçların insana ne düzeyde uygulanabileceğini görmek 
için notlarımı bir araya getirmeye karar verdim. Söz konusu 
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görüşleri daha önce tek bir türe bilinçli olarak uygulamamış 
olmam, bu işi daha da cazip kılıyordu. İlgi alanımızı belirli 
bir formla sınırladığımız zaman, toplu organizma gruplarını 
birbirine bağlayan yakınlıkların doğasına ilişkin önemli argü-
manlardan –onların geçmişteki ve günümüzdeki coğrafi dağı-
lımlarına ve jeolojik ardışıklıklarına ilişkin argümanlardan– 
mahrum kalırız. Böylece söz konusu tür ister insan olsun ister 
başka bir hayvan, onun bizi ilgilendiren kökendeş yapısını, 
embriyolojik gelişimini ve güdük organlarını değerlendirmeye 
almamış oluruz; oysa benim kanaatime göre, bu büyük olgu 
sınıfları kademeli evrim ilkesini destekleyen yeterli ve nihai 
kanıtı sunmaktadır. Ne var ki başka argümanların sunduğu 
sağlam destek de her daim göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu çalışmanın amacı, birincisi insanın da tüm diğer türler 
gibi geçmişte yaşamış bir formdan türeyip türemediğini; ikin-
cisi insanın gelişim tarzını; üçüncüsü insanın sözde-ırkları 
arasındaki farkların değerini anlamaktır. Çalışmamı bu konu-
larla sınırlı tutacağım için çeşitli ırklar arasında görülen ve 
nice değerli çalışmada eksiksizce ele alınmış olan farkları tek 
tek tanımlamayacağım. Pek çok saygın araştırmacının ve özel-
likle M. Boucher de Perthes’in güncel çalışmaları, insanın çok 
eskiden beri var olduğunu ortaya koymuştur. Bu, onun köke-
nini anlamanın vazgeçilmez ilkesidir. Dolayısıyla bu sonucun 
doğru olduğunu varsayıyor ve okurlarıma Sir Charles Lyell’ın, 
Sir John Lubbock’ın ve başkalarının değerli çalışmalarına 
başvurmalarını öneriyorum. İnsan ve insan-biçimli kuyruksuz 
maymunlar arasındaki farka yalnızca değinmekle yetineceğim; 
nitekim son derece yetkin uzmanların kanısına göre Prof. Hux-
ley, insanın görebildiğimiz her karakter bakımından yüksek 
kuyruksuz maymunlardan, bu maymunların aynı Primatlar 
takımının daha düşük üyelerinin gösterdiğinden daha az fark-
lılık gösterdiğini açıkça ortaya koymuştur.

Bu çalışmada insan üzerine neredeyse hiç yeni veri bulun-
mamaktadır; ama hazırladığım kaba bir taslaktan sonra var-
dığım sonuçları ilginç bulduğum için başkalarının da onlarla 
ilgilenebileceğini düşündüm. İnsanın kökeninin asla bilineme-
yeceği, güvenle ve sıklıkla öne sürülmüştür: Ama bilgisizlik, 
çoğu zaman bilgiden daha fazla özgüven yaratır: Bilimin şu 


