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Filocoğrafya: 
Coğrafi Varyasyon Örüntüleriyle 

Geçmişe Bakmak 
 
 
 
 
 
 

Utku PERKTAŞ* 
 

Bir bilim dalının tanımını yapmak bazen zor olabilir. Hele ki farklı bilim dal-
larından da girdi sağlanıyorsa anlaşılabilir bir tanım ortaya koyabilmek artık 
yazılı ifadenin gücüne kalır. Multidisipliner bir alan olan filocoğrafya da farklı 
tanımlarla açıklanabilecek böylesi bir bilim dalı. Mikro ve makro evrimsel1 bilim 
dallarından girdi almaya ihtiyaç duyar. Filocoğrafya kısaca, yakın ilişkili türler 
arasındaki ve/veya tür içindeki soy hatlarının coğrafi dağılımlarını inceleyen 
evrimsel, istatistiksel ve matematiksel süreçlerin bir bütünü şeklinde tanımlana-
bilir. Diğer bir anlatımla, söz konusu süreçlerin oluşturduğu bütünlük içindeki 
genetik çeşitliliğin coğrafi varyasyonunu inceleyen bilim dalı olarak da ifade 
edebiliriz. 

Bu tanımları biraz detaylandırmak ve çerçevenin sınırlarını daha açık çizmek 
istersek filocoğrafyanın, bir türün nötral genetik çeşitliliğinin coğrafi varyasyo-
nunu incelerken, filogenetik2 yöntemler yoluyla tür içindeki gen-soy hatlarının 
tarihsel geçmişi hakkında da bilgi veren ve bu gen-soy hatlarının coğrafi dağılım-
larını inceleyen bir bilim dalı olduğunu söyleyebiliriz. Tanımın içinde dağılım, 

                                                 
* Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Türkiye & Department of 
Ornithology, American Museum of Natural History, New York, USA / 
perktas@hacettepe.edu.tr & uperktas@amnh.org 
1 Mikro ve makro evrimsel bilim dalları: Mikro evrimsel bilim dalları etoloji, demografi ve 
popülasyon genetiği gibi evrimi daha dar düzlemde çalışan bilim dallarını içerirken, makro 
evrimsel bilim dalları evrimi daha geniş bir düzlemde çalışan paleontoloji, tarihsel biyocoğ-
rafya ve filogenetik biyoloji gibi bilim dallarını içermektedir. 
2 Filogenetik: Çeşitli organizma grupları arasındaki evrimsel ilişkilerin çözümlenmesine odak-
lanmış araştırma alanıdır. 
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yani coğrafi bir bileşen olduğu için bu bilim dalını moleküler biyocoğrafya ola-
rak isimlendirmemiz de mümkün. 

Yukarıda belirttiğim gibi, yakın ilişkili türler arasındaki ya da bir türün kendi 
içindeki genetik değişkenliği gösterecek filogenetik ağaçlar filocoğrafya kullanıla-
rak çizilebilir ve bu yolla bir tür içinde evrimsel açıdan bağımsız soy hatlarının 
var olup olmadığı ortaya konabilir. Bu süreç boyunca filocoğrafya, parsimoni, 
maksimum olasılık, genetik mesafe gibi matematiksel ve istatistiksel yöntemler-
den yararlanır. Bu sayede tür içi koruma stratejilerinin geliştirilmesine yönelik 
biyolojik yaklaşımların şekillenmesine de yardımcı olur. Biraz daha ayrıntıya 
inmek gerekirse filocoğrafya, etoloji, demografi ve popülasyon genetiği gibi 
disiplinler ile tarihsel coğrafya, paleontoloji ve filogenetik biyoloji gibi disiplinler 
arasında adeta bir bağlantı noktası olarak görev yapar (Şekil 1). Bu noktada gü-
venli çıkarımlar yapmak için moleküler genetiği de bir araç olarak kullanır. 

 
 

Şekil 1 - Filocoğrafya mikro- ve makro-evrimsel disiplinler arasında kritik bir bağlantı 
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Coğrafyanın (mekânın) yanı sıra filocoğrafyanın bir diğer önemli bileşeni de 
zamandır. Zaman ve mekan, tür içi popülasyonlar arasındaki farklılaşma süre-
cinde önemli role sahiptir (Şekil 2). Tür içinde ya da yakın ilişkili türler arasında 
gözlenen genetik farklılaşma süreçlerinde doğal seçilim her zaman tek başına 
itici bir güç olarak kabul edilmez; buna karşın zaman ve coğrafya bileşenleri, 
doğal seçilimden bağımsız olarak söz konusu farklılaşma olaylarında rol alabilir-
ler. 

Tarihsel süreçte birbirlerinden izole hale gelen popülasyonlar arasındaki gen 
akışı kısmen ya da tamamen kesintiye uğrayabilir. Böylesi popülasyonlar arasın-
daki ayrım, seçilim açısından nötral genlerle3 kendini gösterebilir. Yani, doğal 
seçilimden bağımsız süreçler [zaman, coğrafya (mekan) ve rastlantısal (stokastik) 
süreçler] popülasyonların farklılaşma modelini şekillendirebilir. Zaman ve 
mekânın yanı sıra farklılaşmayı ortaya koyan stokastik süreçler genom içerisin-
deki sessiz mutasyonlar olarak tanımlanabilir. Protein kodlayan bir gen için 
sessiz mutasyonlar genellikle bir amino asidi kodlayan kodonun üçüncü pozis-

                                                 
3 Nötral genler: Bu tür gen bölgelerinin sahip oldukları mutasyonların çoğu doğal seçilimden 
bağımsız bir şekilde oluşmaktadır. 1968 yılında Motoo Kimura tarafından ortaya atılan ve 
moleküler evrimin nötral teorisi olarak bilinen görüş ile türlerin evrimsel tarihlerine bakışı 
farklı bir düzleme taşımıştır.  

 
 

Şekil 2 - Sınırlı gen akışının olduğu hipotetik bir türün popülasyonları arasındaki zama-
na ve mekana bağlı gen soy hatlarının filogenetik olarak konumlanması [Avise 

(2000)’den değiştirilerek kurgulanmıştır].  
Şekil tipik bir vikaryans örneğini göstermektedir. 
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yonunda meydana gelen mutasyonu tanımlar. Çünkü bu mutasyon kodlanan 
aminoasidin yapısını değiştirmez; ancak, söz konusu birey için genetik bir var-
yasyon meydana getirir ve bu bireyin yer aldığı popülasyonun genetik çeşitliliğini 
etkiler. 

Filocoğrafyacılar bu bilgileri kullanarak, tarihsel süreçlerin popülasyon de-
mografisine ne şekilde etki ettiklerini tartışırlar (Schaal ve Olsen 2000). Elde 
ettikleri bulgular, gen tabanlı organizma özelliklerinin, günümüzdeki coğrafi 
dağılım örüntüleri üzerine bıraktıkları evrimsel ayak izleri olarak tanımlanabilir. 
Bu açıdan bakıldığında filocoğrafya, doğal seçilimin şekillendirdiği eko-coğrafya 
perspektifini dengeler niteliktedir. 

Eko-coğrafi ve filocoğrafi hipotezler her zaman birbiriyle uyumlu değildir. 
Örneğin iki coğrafi popülasyonun uzun zaman önce birbirlerinden ayrılmış 
olduklarını kabul edelim. Gen soy hatları nötral genlerle ortaya konulduğunda, 
uygun filocoğrafi analizler bu soy hatları (farklı popülasyonları işaret edebilir) 
arasındaki tarihsel ayrılma zamanını ortaya koyabilir. Tarihsel olarak birbirinden 
ayrılmış popülasyonlar genetik adaptasyonlar açısından da farklılaşmaya aday 
popülasyonlardır; çünkü dallanan seçilime4 maruz kalabilirler. Nötral belirteçler-
le ayrılan popülasyonlar biyolojik çeşitliliğin korunmasında çoğu zaman önemli-
dir. Bu durum, dallanan seçilimle oluşmuş organizma adaptasyonlarının kaynağı 
olabilir ve doğal olarak da koruma biyologlarının odaklanmak isteyecekleri tür-
den popülasyonları işaret edebilir. 

Filocoğrafya, popülasyon seviyesinde nötral genlere bağlı soy hatlarının orta-
ya konması ve bu soy hatlarının coğrafi konumlanması üzerine odaklandığı için 
biyoloji içindeki coğrafi varyasyon çalışmalarında önemli bir gelişme durumun-
dadır. Teknik olarak DNA sekanslarının coğrafi varyasyon çalışmalarına girme-
sinin yanında, koalesent5 olarak bilinen birleşme teorisinin de moleküler temelli 
coğrafi varyasyon çalışmalarının önemli bir bileşeni olması bu noktada yeni bir 
boyut açıyor. Böylece tür içindeki popülasyonlara ait değişkenlik örüntülerinin 
yanı sıra, yakın ilişkili türler arasında tarihsel düzlemde cereyan eden demografik 
değişimler de değerlendirilebiliyor. Bu durum etkin popülasyon büyüklüğünde-
ki6 değişimleri kapsar. Örneğin, bir popülasyon dengeli bir büyüklüğe sahipse, 
yeni aleller mutasyonlar yoluyla popülasyon içinde artarken, diğerleri başarılı 

                                                 
4 Dallanan seçilim: Popülasyon genetiğinde ortalamaya göre ekstrem ya da uçlarda yer alan 
fenotiplerin ortalama fenotiplere göre tercih edildiği seçilim şeklini tanımlar. 
5 Koalesent: Popülasyon genetiğinde genetik çeşitlilik ve tarihsel demografi ile ilgili geçmişe 
ait stokastik modelleri içeren teori olarak tanımlanır. Evrimsel geçmişle ilgilenirken genetik 
sürüklenmenin etkisine ilişkin bir model olan koalesent teorisi genetik değişkenlik olarak 
mutasyonları kullanır. Mutasyonları da nötral kabul ettiğimiz için mutasyon ve koalesent 
süreçlerini bağımsız Poisson süreçleri olarak kabul edebiliriz. Koalesent teorisi gen ağaçları 
ve mutasyonlara dayalıdır. Mutasyonlar genetik sürüklenmeye uygun olarak gen ağaçları 
üzerine rasgele olarak dağılır. Koalesent, Türkçe ifadeyle popülasyon genetiğindeki birleşme 
teorisi olarak da tanımlanabilir. 
6 Etkin popülasyon büyüklüğündeki: Bir popülasyonda üremeyle ilişkili bireylerin oluşturdu-
ğu büyüklük olarak tanımlanır. 
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kuşaklarda yok olma eğilimine girer (bu durum nötralitenin öngörüsüdür). Böy-
lece bir popülasyondaki bir genin en yaygın alelleri geçmişte var olan tek ve 
yaygın atasal bir alelden türemiş olur. 

Gen-soy hatları hakkındaki tüm hadiseler gen ağaçları7 kavramı kapsamında 
ortaya çıkar ve bu çıkarımlar da filocoğrafi senaryoların kurgulanmasında kulla-
nılır. Bu kurgu içinde mutasyonlara bağlı en kısa ağacın elde edilmesi temel 
amaçlardan biridir. Bunun yolu ise yukarıda bahsettiğim yöntemlerden biri olan 
maksimum parsimoninin kullanımını gerektirir. Eğer homoplazi (mutasyonlarla 
evrimsel geçmişteki genetik formların tekrar ortaya çıkması) yaygın değilse, tek 
bir parsimoni ağacından bahsedebiliriz. Eğer kullanılan veri seti içinde homop-
lazi yüksekse birden fazla parsimoni ağacı söz konusudur ve daha karmaşık bir 
filogenetik ağaç hesaplama algoritmasına ihtiyaç duyulabilir. Gen ağacı üzerinde 
gözlenen aleller arasında birden fazla mutasyon basamağı varsa arada gözlenme-
yen mutasyonlara ait DNA dizileri (haplotipler) yok olmuş veya popülasyon 
örneklemi sırasında şansa bağlı olarak gözlenmemiş ya da popülasyon içinde hiç 
var olmamış olabilir (son belirttiğim olasılık, eğer mutasyonlar tek bir basamakla 
ayrılmamışsa söz konusudur. Şekil 3). 

Aleller yoluyla soy oluşumuna dair çıkarımlar, tür içinde görülen soy hatları 
üzerine etki eden mikroevrimsel süreçler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. 
Ancak, tür içindeki popülasyonlar arasında mevcut olan soy hatlarıyla ilgili çıka-

                                                 
7 Gen ağaçları: Bir veya birkaç genin alellerinden gelen bilgilerle oluşturulmuş filogenetik 
ağaçlardır. Filogenetik çalışmadaki her bir gen için evrimsel tarihi ortaya koyan gen ağaçları-
na karşın, tür ağaçları türler arasındaki ortak evrimsel tarihi ortaya koymaya yönelik ağaçlar 
olarak tanımlanır. Her bir gen farklı bir özelliğe sahip olabilir ve gen ağaçları türler arasındaki 
evrimsel tarihi sahip oldukları bilgi dahilinde belli bir yöne eğilimli bir şekilde ortaya koyabi-
lirler. Ancak, toplam genoma bakılarak, yeterli sayıda gen ile türler arasındaki ilişkiler tür 
ağaçlarıyla ortaya konabilir. Dolayısıyla filogeniler “tür ağaçları” olarak da bilinir. 

 
 

Şekil 3 - Hipotetik bir popülasyonda alellerin coğrafi dağılımı ve varyasyon deseni, 
alellerin zaman (t) içinde farklılaşma örüntüsü ve aleller arasındaki ilişkiler köklenmemiş 
bir parsimoni ağı içerisinde gösterilmektedir [Schaal ve Olsen (2000)’den değiştirilerek 

kurgulanmıştır]. 
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rımlar yaparken dikkat edilmesi gereklidir (bkz. Avise 2000). İki popülasyon 
birbirinden ayrıldığında, popülasyon içindeki aleller popülasyonlar arasındakilere 
göre birbirlerine daha çok benzerler. Ayrışma bu noktaya ulaştığında, aleller 
popülasyonların ayrışması bakımından resiprokal monofili gösterirler ve popü-
lasyonların birbirlerinden ayrışmasına ilişkin tarihsel süreci açıkça sergilerler. 
Resiprokal monofiliye ulaşmadan önce, aleller parafiletik özellik yanında polifi-
letik özellik de gösterirler ki, bu noktada popülasyonların sınırlarından bahset-
mek pek mümkün değildir. Eğer tür içindeki iki popülasyon yakın bir zaman 
diliminde birbirinden ayrıldıysa, gen ağaçları yoluyla popülasyonların ayrılma 
zamanları hakkında çıkarımlar yapmak hatalı olabilir. Çünkü, atasal düzeydeki 
alel varyasyonları popülasyonlar birbirinden ayrıldıktan sonra da bu popülasyon-
larda görülebilir. Paylaşılan atasal alel versiyonları gen akışının varlığına işaret 
edecek şekilde yanlış yorumlanabilir. 

Bu girişten de anlaşılacağı gibi, filocoğrafya, moleküler biyolojiyi araç olarak 
kullanarak yakın ilişkili türler ya da tür içindeki popülasyonlar arasında gen soy 
hatlarını ve genetik çeşitliliğin coğrafi varyasyon örüntülerini tanımlar; dolayısıy-
la teorik ve pratik düzlemde metodolojik zenginliğe sahip bir bilim dalıdır (Avi-
se 2000, Edwards et al. 2015, Perktaş ve Gür 2015). 

 

I. Buzullar ve buzullar arası dönemlerin Palearktik Bölge’deki 
biyolojik çeşitliliğe etkisi: kuş türlerinden örnekler 

İklim değişimi dünyanın her zaman karşı karşıya olduğu bir olgudur. Yakla-
şık 600 bin yıl geriye baktığımızda dünya birçok buzul ve buzullar arası dönem 
yaşamıştır (Şekil 4). Bu dönemlerin en sonuncusu ise yaklaşık 130 bin yıllık bir 
geçmişe tarihlenir.  

 
 

Şekil 4 - Son 650 bin yıl içindeki buzul ve buzullar arası dönemler. 
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Avrupa Kıtası’ndaki hayvan türlerinin çoğu yaklaşık 22 bin yıl önce dağılım 
alanlarını değiştirdi. Türler için genetik çeşitlilik açısından sıcak alanlar oluşturan 
buzul sığınaklarına göçebilenler hayatta kalırken, bunu başaramayanlarsa yok 
olmuşlardı. Günümüzden 22 bin yıl önce son buzul maksimumu yaşanmış, 
bugün Avrupa olarak tanımladığımız coğrafyanın kuzeyi buzullarla kaplanmıştı. 
Söz konusu iklim koşulları günümüzde ılıman kuşakta dağılım gösteren birçok 
hayvan türünü, daha uygun koşullara sahip “sığınaklar”8 aramak zorunda bıraktı. 
İber yarımadası, İtalya, Balkanlar ve Anadolu’da konumlanan buzul sığınakları 
bu türlerin hayatta kalabilmesi için uygun iklimsel koşullara sahip alanları içeri-
yordu (Hewitt 1996, 2000). ‘Buzul Sığınak Hipotezi’ olarak bilinen bu hipotez 
dahilinde birçok canlı türüne dair genetik çeşitliliğin coğrafi varyasyonu filocoğ-
rafi bakış açısı kapsamında çalışıldı ve bu türlerin yakın geçmişe ait evrimsel 
tarihleri ortaya kondu. 

                                                 
8 Sığınaklar: Bir organizmaya ait popülasyon ya da popülasyonların, olumsuz koşulların söz 
konusu olduğu durumlarda hayatta kalabileceği uygun alanlardır. Bu yazı kapsamında sığı-
naklar, özellikle buzul dönemlerinin ortaya çıkışı ile ılıman kuşaktaki türlerin hayatta kalabil-
mesi için uygun olan coğrafi alanları tanımlamaktadır.  

 
 

Şekil 5 - Avrupa yeşil ağaçkakanı ve en yakın akrabaları olan İber yarımadası yeşil ağaç-
kakanı ile Kuzey Afrika yeşil ağaçkakanının dağılımı ve bu türlerin nötral genetik çeşitli-
lik varyasyonu.  Şekil üzerindeki her bir daire örneklemlerin coğrafi yerini ve dairelerin 

büyüklüğü de söz konusu coğrafi yer için örneklemin büyüklüğünü göstermektedir. 



kebikeç / 43 • 2017 

150 

İber yarımadası, İtalya ve Balkanlar Bölgesi’ndeki buzul sığınakları, son bu-
zul çağı boyunca coğrafi olarak büyük oranda birbirlerinden izole olmuşlardı. 
Bu nedenle bu sığınaklara yerleşen türler, genetik çeşitliliği yüksek popülasyon-
lar meydana getirmişti. Son 18 bin yılda buzulların etkilerini kaybetmeleriyle 
birlikte bu sığınaklardan çıkan canlılar, Avrupa’da tekrar kolonileşerek günü-
müzdeki tür dağılım desenlerinin ortaya çıkmasını sağladılar. Dolayısıyla, buzul 
sığınaklarının biyolojik çeşitliliğin en önemli kaynaklarından biri olduğu, bugün 
yaygın bir şekilde kabul gören bir fikir olarak birçok filocoğrafi çalışmayla ortaya 
konmuş oldu. Bu üç sığınağa ek olarak, Anadolu’nun Avrupa’daki biyolojik 
çeşitliliğe katkısıysa son yıllara kadar detaylı olarak tartışılmamıştır (Korkmaz ve 
ark. 2014, Perktaş ve ark. 2015). 

 

II. Avrupa yeşil ağaçkakanının (Picus viridis) filocoğrafyası 

Avrupa yeşil ağaçkakanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu içine alan 
bir dağılıma sahip olan (Şekil 5), göç davranışı göstermeyen, dispersal kapasitesi 
düşük bir kuş türüdür. Pons ve ark. (2011) ve Perktaş ve ark. (2011) tarafından 
gerçekleştirilen iki farklı filocoğrafi çalışma, tür içindeki nötral genetik çeşitliliğin 
varyasyonuna odaklanmış ve buzul-sığınak hipotezine uygun şekilde Avrupa’nın 
güneyindeki sığınaklara dikkat çekmiştir. Elde edilen filocoğrafi sonuçlar Perk-
taş ve ark. (2015) tarafından tarihsel demografi ve ekolojik bakış açısı kapsa-
mında da değerlendirilmiş ve sonuçların tamamı bir araya getirilerek, bundan 
yaklaşık 22 bin yıl önce Avrupa’nın güney enlemleri ile Anadolu coğrafyasını 
içine alan bütüncül bir sığınağın türün dağılım alanını oluşturduğu ortaya kon-
muştur. Buzul-sığınak hipotezinde belirtilen paradigmanın aksine birbirinden 
izole olmuş sığınaklar bu üç çalışmanın çıktılarıyla desteklenmemiştir. 

 

III. Büyük orman ağaçkakanının (Dendrocopos major) 
filocoğrafyası 

Büyük orman ağaçkakanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu, Rusya, Çin ve 
Japonya’yı içine alacak şekilde geniş bir dağılım alanına sahip (Şekil 6), göç dav-
ranışı göstermeyen ancak dispersal kapasitesi yeşil ağaçkakana göre yüksek olan 
bir kuş türüdür. Zink ve ark. (2002) ve Perktaş ve Quintero (2013) tarafından 
gerçekleştirilen filocoğrafi çalışmalar, tür içindeki nötral genetik çeşitliliğin coğ-
rafi varyasyonuna odaklanmış ve türün genetik çeşitlilik bakımından ilgi çekici 
bir varyasyon deseni sergilediğini ortaya koymuştur (Şekil 7). Tür, ele alınan 
nötral genetik belirteç bakımından dağılım alanın çok büyük bir bölümünde 
anlamlı bir coğrafi varyasyon göstermez. Yani, türün dağılım alanının büyük 
bölümünde homojen bir genetik çeşitlilik deseni söz konusudur. Zink ve ark. 
(2002) bu sonucu desteklemeye yönelik olarak, türün son buzul maksimumu 
sonrası Anadolu ve İran coğrafyasında konumlanan sığınaklardan hızlı bir çıkış-
la dağılım alanını kolonize ettiğini tartışmış olsa da, Perktaş ve Quintero (2013) 
daha iyi bir örneklem ile söz konusu spekülasyonun mümkün olamayacağını 
tartışmıştır. Çünkü, Perktaş ve Quintero (2013) Azarbeycan’ı ve İran’ı içine 
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alacak şekilde Kafkaslar’ın güneyinde Avrupa ve Rusya coğrafyasına herhangi 
bir katkısı olmayan, tamamen farklı bir genetik yapının var olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu durumda türün Avrupa ve Rusya dağılımını şekillendiren 
popülasyonunun sergilediği çok düşük düzeydeki genetik çeşitlilik deseni, bu 
geniş dağılım alanının tür tarafından çok hızlı şekilde kolonize edildiği görüşünü 
desteklemiştir. Ancak dağılım alanını kolonize eden bireyler Kafkaslar’ın güne-
yinden değil, başka bir sığınaktan ya da başka sığınaklardan köken almış olmalı-
dırlar. Perktaş ve Quintero (2013) elde ettikleri sonucu, buzul-sığınak hipoteziy-
le uyumlu olacak şekilde, Avrupa’nın güney enlemlerinde konumlanan İber 
yarımadası, İtalya, Balkanlar ve ayrıca Kuzey Afrika’nın batısında konumlanan 
Fas coğrafyası ile ilişkilendirmiştir. Kuzey Afrika, Avrupa’da geniş dağılıma 
sahip olan birçok kuş türü için son buzul maksimumu süresince sığınak olmuş 
olabilir. Kuzey Afrika, Akdeniz biyocoğrafyası ile uyumlu bir coğrafyadır. Kuzey 
Afrika’nın batısı ise 22 bin yıl önceki düşük deniz seviyeleri nedeniyle Cebelita-
rık Boğazı üzerinden Avrupa’yla bağlıdır. Bu durum bazı ötücü kuş türleri için 
tartışılmış, ancak yeterli derecedeki çalışmayla desteklenmemiştir (bkz. Griswold 
ve Baker 2002, Perktaş ve ark. 2017). Bu nedenle, büyük orman ağaçkakanı, 
Kuzey Afrika’nın, Avrupa biyolojik çeşitliliği açısından önemine dikkat çeken 
kanıtları belirli ölçüde ortaya koyar. 

 

 
 

Şekil 6 - Büyük orman ağaçkakanının dağılımı ve nötral genetik çeşitlilik varyasyonu. 
Şekil üzerindeki her bir daire farklı bir DNA dizisini (haplotip) ve bu dairelerin konumu 
örneklemlerin coğrafi yerini, dairelerin büyüklüğü söz konusu coğrafi yer için örnekle-

min büyüklüğünü göstermektedir. Haplotipler arasındaki ilişkiler de küçük çerçeve 
içinde gösterilmiştir. 
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Şekil 7 - Küçük sıvacı kuşunun dağılımı ve nötral genetik çeşitlilik örüntüsü. Şekil üze-
rindeki her bir daire örneklemlerin coğrafi yerini ve dairelerin büyüklüğü de söz konusu 

coğrafi yer için örneklemin büyüklüğünü göstermektedir. 

 
 

 
Şekil 8 - Küçük sıvacı kuşunun günümüz (a), geçmiş (b: son buzul maksimumu, c: son 
buzullar arası dönem) ve gelecek (d) dağılımlarını gösteren ekolojik niş modeli çıktıları. 



PERKTAŞ                                       Filocoğrafya: Coğrafi Varyasyon Örüntüleriyle Geçmişe Bakmak  

153 

IV. Küçük sıvacı kuşunun (Sitta krueperi) filocoğrafyası 

Küçük sıvacı kuşu Anadolu ve Kafkaslar ile Midilli Adası’nda dağılım göste-
ren ötücü bir kuş türüdür (Şekil 7). Bulunduğu coğrafi dağılım içinde tamamıyla 
yerli olan bu kuş türünün genetik çeşitliliğinin coğrafi varyasyonunu ortaya 
koymaya yönelik gerçekleştirilen filocoğrafi çalışma kapsamında, mitokondriyal 
COI gen bölgesine dayanan varyasyon örüntüsüyle (Şekil 7) tarihsel demografi 
çıkarımları, ekolojik iklim modellerine ait çıkarımlarla karşılaştırdık. Sonuçlar 
birbiriyle uyumlu şekilde, 22 bin yıl önce maksimuma ulaşan son buzul dönemin 
küçük sıvacı kuşunun dağılımını pek etkilemediğini ortaya koymuştur (Şekil 8). 
Son buzul maksimumunda Anadolu’nun kıyı kuşağı halen ormanlara ev sahipliği 
yapıyordu. Bu durumda ormana bağımlı kuş türlerinin Anadolu içinde herhangi 
bir sığınağa çekilmiş olduğunu öngörmek pek mümkün görünmemekteydi. Bu 
sonuç, küçük sıvacı kuşu için ortaya konulan Anadolu içindeki birden fazla 
sığınak modelini de desteklemiyordu (Albayrak ve ark. 2012). Ayrıca, çalışmanın 
sonuçları, bir önceki buzullar arası dönemin (yaklaşık 130 bin yıl öncesi), son 
buzul dönemden farklı olarak, küçük sıvacı kuşunun dağılımını etkilemiş oldu-
ğunu göstermekteydi. Küçük sıvacı kuşu, yaklaşık 130 bin yıl önce Anadolu’nun 
Karadeniz kıyı kuşağında yaşamıyordu. Çünkü, iğne yapraklı ormanlara bağımlı 
olan küçük sıvacı kuşu için uygun orman habitatı muhtemelen Karadeniz kıyı 
kuşağı boyunca mevcut değildi. Küçük sıvacı kuşu için 130 bin yıl önceki en 
olası dağılım alanı, Anadolu’nun güneybatı ve güney kıyı kuşağını içine alacak 
şekilde oldukça sınırlı bir alanı kapsamıştır (Şekil 8). Bu bulgular ışığında çalış-
ma, Anadolu içinde 130 bin yıl önce konumlanmış buzullar arası sığınağı ilk 
defa göstermiştir. 

Bu üç çalışmada filocoğrafi çıkarımlar için tek bir gen bölgesi kullanılmış ve 
söz konusu türlerin filocoğrafi öyküleri sergiledikleri moleküler varyasyon ölçe-
ğinde buzul ve buzullar arası döngüler dikkate alınarak tartışılmıştır. Günümüz-
de filocoğrafyanın ulaştığı nokta dikkate alındığında, tek gen bölgesine dayalı 
çıkarımlar yetersiz görülebilir (Edwards 2009). Ancak, mitokondriyal DNA 
(mtDNA) hemen hemen 30 yıldır filocoğrafi çıkarımlar için önemli sonuçların 
ortaya konmasını sağlamaktadır (Zink ve Barrowclough 2009). Özellikle yakın 
zaman içinde çeşitlenen taksonların (bkz. küçük sıvacı kuşu örneği) mitokondri-
yal gen ağaçlarının sığ olması beklenir. Bu durum, mitokondriyal gen bölgeleri 
dışında daha yavaş evrimleşen çekirdek DNA (nuDNA)’sına ait gen bölgeleriyle 
ortaya konmak istenirse destekleyici sonuçların elde edilmesi pek mümkün de-
ğildir. Çünkü nuDNA, mt DNA’ya göre 4 kat daha yavaş evrimleşir (bir başka 
ifadeyle mtDNA, nuDNA’ya göre 4 kat daha düşük etkin popülasyon büyüklü-
ğüne sahiptir ve nuDNA ağaçlarında koalesent zamanları daha uzudur) ve yakın 
zaman içinde çeşitlenen taksonlar için nuDNA ile anlamlı bir coğrafi varyasyon 
deseninin ortaya konması mümkün görünmemektedir. Bu açıklamalara karşın, 
filocoğrafyanın günümüzde geldiği noktada mtDNA’ya dayalı çalışmalar halen 
eleştiri altındadır. Fazla sayıda ve farklı özellikte moleküler belirteçlerin (mtD-
NA ile birlikte nuDNA) birlikte kullanıldığı filocoğrafi çalışmaların daha tutarlı 
sonuçlara sahip olacağı şiddetle savunulmaktadır (Edwards 2009). Yeterli fon ve 
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yeterli zaman olduğunda bu tezi savunmamak imkansızdır. Ancak, zaman ve 
fon kısıtlaması olan çalışmalarda genetik çeşitliliğin coğrafi varyasyon örüntüsü-
ne mtDNA’ya dayalı filocoğrafi çalışma planları dahilinde bakmak, biyolojik 
çeşitliliğin en temel basamağı olan genetik çeşitliliği doğru değerlendirmek için 
tercih edilebilecek bir yol olarak ele alınmalıdır (Barrowclough ve Zink 2010). 

Filocoğrafi çıkarımlar kapsamındaki tarihsel demografi sonuçlarının iklim 
modelleriyle test edilmesi mtDNA sonuçlarıyla genellikle uyumludur (bkz. yeşil 
ağaçkakan ve küçük sıvacı kuşu filocoğrafyası). Bu durum, yukarıda altını çizdi-
ğim argümanı ve mtDNA’nın filocoğrafi çalışmalar için halen bir dinamo niteli-
ğinde olduğu görüşünü de destekler. Bununla birlikte, filocoğrafyanın etki alanı 
yeni nesil dizileme teknikleriyle birlikte gittikçe genişlemektedir (Edwards ve 
ark. 2015). Filocoğrafya ile ilgilenen araştırmacılar öncelikle mtDNA ile aldıkları 
önsel sonuçları, yeni nesil dizileme yöntemleriyle elde ettikleri farklı sayıdaki 
lokuslarla derinleştirebilirken, fenotipik farklılık ve türleşmeyle ilgili lokusları 
tanımlayarak, türlerin demografik hikayeleri ile ilgili çıkarımları artık daha güve-
nilir bir şekilde ortaya koyabilmektedir. 

 

Teşekkür 

Bu derleme buzul döngülerinim Avrupa biotasının çeşitliliği üzerine nasıl et-
ki ettiğinin anlaşılması üzerine önemli çalışmalar yapan Godfrey Hewitt (1940-
2013)’e adanmıştır. Derlemenin hazırlanması konusundaki yüreklendirici desteği 
ve biyocoğrafya ile ilgili bu özel sayıya dahil edilmesi sürecindeki yardımları 
nedeniyle Ergi Deniz Özsoy’a, metnin hazırlanma aşamasında filocoğrafyanın 
tanımsal perspektifi ile ilgili tartışmaları gerçekleştirdiğim Hakan Gür’e, metnin 
redaksiyonu sırasında önemli destek sağlayan Atıl Barış Albayrak’a içtenlikle 
teşekkür ederim.  
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Öz: Bu derlemede multidisipliner bir alan olan filocoğrafyanın genel çerçevesi tartışılmış-
tır. Kuş türleri üzerine verilen örneklerle, buzullar ve buzullar arası dönemlerin Palearktik 
Bölge’deki nötral genetik çeşitliliğin coğrafi varyasyon örüntülerini nasıl etkileyebileceği 
ortaya konmuştur. Ayrıca, filocoğrafyanın kullandığı moleküler belirteçlerin çeşitliliği ve 
günümüzde bu alandaki gelişimler de tartışılmıştır.  

Anahtar sözcükler: mitokondriyal DNA, çekirdek DNA, iklim değişimi, buzul döngüleri, 
Dendrocopos major, Picus viridis, Sitta krueperi 

 

Phylogeography: looking at the past through the patterns of geographic variation 

Abstract: In this review, the general framework of phylogeography, a multidisciplinary 
field, has been discussed. The examples on bird species show how glacier and inter-glacier 
cycles can affect the patterns of geographic variation of neutral genetic diversity in the 
Palearctic Region. In addition, the diversity of molecular markers used by phylogeography 
and recent advances of this field are also briefly discussed. 

Keywords: mitochondrial DNA, nuclear DNA, climate change, glacial cycles, Dendrocopos 
major, Picus viridis, Sitta krueperi 

 


