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CANLILAR DÜNYASI 

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI 

*Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma 

(sistematik) denir.  

*Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri belirleyen bilim dalına ise taksonomi adı verilir. 

*Taksonomi terimi, Yunanca taksis (düzenleme-sıralama) ve nomos (yasa) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. 

Sınıflandırmanın amacı; 

*Canlıları, belirlenmiş bilimsel kurallar dâhilinde gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşılır hâle getirmek, 

*Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak, 

*Benzer özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesi ve gruplandırılması sonucu meydana gelebilecek 

karışıklıkları engelleyerek bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak, 

*Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri, o gruba dâhil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman 

kaybını en aza indirmek, 

*Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim adamları tarafından 

öğrenilmesini sağlamak ve aynı konuda tekrar tekrar çalışılmasını önlemek, 

*Dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırmak, akrabalık derecelerini 

belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak, 

*Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak, 

*Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmektir. 
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Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Farklı Bilimsel Yaklaşımlar 

*Bilimsel anlamda canlıları sınıflandıran ilk kişi Aristo’dur. Aristo, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar 

olarak iki ana grup altında toplamış, daha sonra bunları alt gruplara ayırarak bitkileri; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, 

çalılar ve ağaçlar olarak hayvanları; suda ve karada yaşayanlar ile uçanlar şeklinde sınıflandırmıştır. 

*Aristo, canlıları; renk, desen gibi dış görünüşlerini (morfolojik özelliklerini), doku ve organlarının görev benzerliğini 

(analojik benzerlik) ayrıca yaşam ortamlarını dikkate alarak sınıflandırmıştır.  

*Sistematik bilimi ile uğraşan bilim insanları, Aristo’nun doku ve organların görevlerini (analojilerini) 

dikkate alarak yaptığı bu sınıflandırma yöntemini yapay (suni=ampirik) sınıflandırma olarak 

adlandırmaktadır. 

*Yapay sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı, 

görevleri aynı olan organlara analog organ denir. 

*O günün şartları dikkate alındığında Aristo’nun canlıları; kol, bacak, kanat, kök, gövde, yaprak gibi 

gözle görülebilir yapılarına ve bu yapıların görevlerine göre sınıflandırması gayet doğaldır.  

*Yapay sınıflandırmada, suda yaşadığı için sünger, denizyıldızı, balık, yunus gibi canlılar ile uçabilme 

yeteneğine sahip olduğu için sinek, kuş, yarasa gibi canlılar, aralarındaki benzerlik ve akrabalık derecesi çok az olmasına 

rağmen, aynı grupta incelenmekteydi. 
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*Canlıları sınıflandırma sistemi son üç yüzyılda gelişme göstermiştir.  

*İngiliz bilim insanı John Ray (Con Rey) tür kavramını geliştirmiştir.  

*Canlılar arasındaki benzerliklerde akrabalığın etkilerini ilk fark eden doğa bilimci Buffon (Bafın) olmuştur.  

*Bu gelişmeler büyük bir kavramsal değişikliğe sebep olmuştur.  

*Canlılığın evrensel kurallar içinde sınıflandırılması ise İsveçli doğa bilimci Carolus Linnaeus’un (Karolus Lineus) 

çalışmaları ile başlamıştır. 

*Linnaeus, Systema Naturae [Sistema Natura (Doğanın Sistemi)] adlı eserinde 8.500 bitki ve 5.236 hayvan türünü 

tanımlamıştır.  

*Günümüzde geçerli olan doğal (filogenetik) sınıflandırmayı yapmıştır.  

*Doğal sınıflandırma, canlıların homolog (kökendeş) organları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu organların 

görevleri farklı olsa da embriyonik kökenleri aynıdır. Örneğin balinanın yüzgeci, kedinin ön üyesi ve insanın kolu homolog 

organdır.  

*Doğal sınıflandırma yapılırken ayrıca canlıların protein ve DNA benzerlikleri, hücre tipi ve sayısı, fizyolojik benzerlikleri, 

azotlu boşaltım ürünlerindeki benzerlik, vücut parçaları ve bunların simetri durumları, vücut üyeleri (anten, yüzgeç, 

kanat vb.), embriyonik gelişmeleri, iç ve dış iskeletleri, eşey durumları ve larvalarındaki benzerlikler esas alınır. 
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SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORİLER VE BU KATEGORİLER ARASINDAKİ HİYERARŞİ 

(SINIFLANDIRMA BASAMAKLARI) 

*Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori 

adı verilir.  

*Filogenetik sınıflandırmada canlılar, tür ile başlayan ve âlem ile sonlanan 7 farklı kategoride gruplandırılır.  

*Kategoriler, canlının sınıflandırmasında dâhil edildiği basamaklardaki seviye veya derecesini ifade eder.  

*Belirli bir kategoriye dâhil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluğa takson denir. Taksonlar, sahip 

olduğu özelliklere göre belirli kategorilere yerleştirilir. Belirli bir kategoriye giren bir takson, yine daha geniş ve üst 

seviyedeki taksonları oluşturmak üzere başka topluluklarla bir araya getirilebilir. 
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Tür Kavramı 

*Tür kavramını ilk ortaya atan bilim insanı John Ray’dır.  

*Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır 

olmayan yavrular (verimli döller) verebilen bireyler topluluğuna tür denir.  

*Aynı türdeki tüm bireylerin kromozom sayıları aynıdır(istisnaları var). Ancak farklı türlere ait canlıların kromozom 

sayıları da aynı olabilir. 

 

*Lepistes, Tayvan munçağı, Sable antilobu, Kurtbağrı bitkisi, 

İnsan  kromozom sayıları 46 olmasına rağmen farklı türlere 

ait canlılardır. 

*Kromozom sayılarının aynı olması bu canlıların aynı tür ya 

da yakın akraba olduğunu göstermez çünkü önemli olan 

kromozom sayısı değil, kromozomlar üzerindeki genlerin 

benzerliği ve niteliğidir. 

*Bir türdeki bütün bireylerin cinsleri ile sınıflandırma 

basamaklarında bulundukları diğer yüksek kategorileri 

aynıdır. 
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İKİLİ ADLANDIRMA SİSTEMİ 

*Linnaeus tarafından önerilen ikili (binomial) adlandırma sistemi günümüzde türlerin adlandırmasında kullanılan 

sistemlerin temelini oluşturur. Zamanla ortaya çıkan farklılıkları gidermek ve bilimsel birliktelik sağlamak için 19. 

yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli kurumlar tarafından uluslararası kurallar oluşturulmuştur. 

*Linneaus, her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen isim olmak üzere Latince iki kelimeden oluşan ikili 

adlandırma sistemini kullanmıştır.  

*Türün adlandırılmasında kullanılan ilk sözcük cins ismidir, ikinci kelimeye ise tanımlayıcı ad denir. Cins ismi tanımlayıcı 

adla birlikte tür adını oluşturur.  

Homo sapiens (İnsan) 

 

Felis catus (Evcil kedi) 

*Tanımlayıcı ad bir türün özelliğini belirten sıfat olup o türü tanımlamak için tek başına yeterli değildir çünkü birbirinden 

farklı türlerin tanımlayıcı adı aynı olabilir. 

Passer domesticus (Paser domestikus) (Bayağı serçe) 

Acheta domesticus (Akheta domestikus) (Cırcır böceği) 

 

 


