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Özet: Genetik, moleküler ve gelişim bilimleri ile birlikte, evrimsel biyoloji hem bir organizmanın 
fonksiyonu hem de abiyotik, biyotik ve sosyal çevresi ile ilişkisi hakkındaki anlayışımızın temelini 
oluşturmaya başlamıştır. Dolayısıyla insan biyolojisinin ya da sağlık ve hastalık kavramlarının an-
laşılması evrimsel ilkeleri bilmeyi ve bunların hem birey hem de populasyon düzeyinde biyomedi-
kal süreçleri nasıl şekillendirdiğini anlamayı gerektirir. Her ne kadar bu gereklilik diğer biyolojik 
bilimlerde iyi bir şekilde anlaşılmış ise de, tıp evrimsel biyolojiyi temel ve birleştirici bir ilke ola-
rak tanımada geç kalmıştır. 

Evrim, varyasyonlar üzerinden işler ve canlılar hemen her özelliğinde varyasyon gösterirler. Bu te-
mel prensip insanların hastalık ve sağlık durumları için de geçerlidir. Bu varyasyon kısmen evrim-
sel geçmişimizden gelen gen havuzumuz kısmen için de yaşadığımız çevre tarafından şekillendiri-
lir. Ancak geleneksel tıp çoğunlukla, bir hastalığın nasıl oluştuğu sorusuna cevap olan yakınsak ne-
denlere odaklanır. Oysa, belirli septomların neden ortaya çıktığı, neden bazı bireylerin diğerlerin-
den daha fazla hastalık riski taşıdığı, neden bazı durumlarda özelliklerimizin uyumsuz olduğu, ne-
den bazı işlevsiz organlarımızın halen var olageldiği veya neden doğduğumuz günün yaşamımız-
daki en tehlikeli gün olduğu, neden eski ortak atalara ait zararlı genleri halen taşımakta olduğumuz, 
neden bazı toplumlarda hastalık oluşturan gen frekanslarının daha yüksek olduğu, neden yeni pa-
tojenlerin ortaya çıktığı gibi birçok soru yakınsak nedenlerle cevaplanamaz. Bu sorular ancak ev-
rimsel geçmişle ilgili ıraksak nedenlere bakılarak cevaplanabilir. Genomik ve epigenomik, patojen-
lerin evrimi gibi alanlardaki gelişmeler, evrimsel düşüncenin modern tıp bilimine katacağı çok şey 
olduğunu ortaya koymuştur.

Bu sunum üç kısım halinde tasarlanmıştır. İlk olarak seçilim süreçleri ile işleyen evrimin genomu-
muza nasıl yansıdığı, genotip ve fenotip arasındaki ilişki, gelişimsel ve evrimsel süreçlerin nasıl et-
kileştiği, neyin insan yaşam öyküsü karakteristiklerini belirlediği ve türümüzün evriminin, doktor-
ların muayene odalarında veya hastane servislerinde görülen özelliklerimize nasıl yol açtığı insa-
na özgü örneklerle tanımlanmaya çalışılacaktır. Sonra üreme, beslenme-metabolizma ve savunma 
sistemlerimiz ile davranışlarımız bağlamında insan hastalıklarının anlaşılmasına evrimsel ilkelerin 
nasıl uygulanabileceği örneklenmeye çalışılacaktır. Bu örnekleme hastalık ve sağlık kavramlarını 
bütüncül bir şekilde tanımlamamızı olası kılacaktır. Son olarak evrimsel bakış açısının önerdiği tıp 
pratiğini özetlemek amaçlanmaktadır.


