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SUNUŞ

KÖKEN, Charles Darwin üzerine yazılan eserler arasında önemli ve uzun 
zamandır hasret kaldığımız bir boşluğu dolduruyor. Seçkin İngiliz tarihçi 
A. L. Rowse, eserin Irving Stone adına “olağanüstü” bir başarı olduğunu 
söylüyor... Bütün dünya Darwin’in adını bilir, ama insan olarak Darwin hak-
kında pek bir şey bilmez. Sonunda, artık bu eser ile onu ve çalışmalarını bir 
bütün olarak doğru bir perspektiften görmemiz mümkün olacaktır. 

Charles Darwin, yirmi iki yaşında bir kariyeri ya da geleceği olmayan, etki-
leyici ve tasasız genç bir adamdı. Cambridge’den yeni mezun olmuş, ailesinin 
tıp geleneğini takip etmeme kararı almıştı ve din adamı olmaya hazırlanmak-
tayken, hiç beklenmedik bir anda, onu doğa bilimci olarak H.M.S. Beagle’da 
yelken açmaya davet eden bir mektup aldı. Araştırma gezisi dünyanın çevresini 
dolanacaktı. Bu yolculuğun sonucunda elde ettikleri insanlığın kendisini ve 
dünyasını algılama biçimini radikal olarak değiştirecekti. 

Darwin 1832 yılında, Brezilya, Tierra del Fuego, Galapagos Adaları, 
Güney Denizleri ve ötesine doğru gitmek üzere Plymouth’dan ayrıldığında, 
“işlenmemiş” bir doğa bilimci, amatör bir yerbilimci, enerjik ve her şeyi 
öğrenmek isteğinde doyumsuz bir koleksiyoncuydu, ancak tam anlamıyla 
profesyonel bir bilim adamı değildi. Beş yıl sonra geri döndüğünde ise, artık 
İngiltere’de yükselmeye başlayan bir itibara sahip deneyimli bir doğa bilimciy-
di. Nadir ve bilinmeyen bitki ve canlılara ait paha biçilmez bir koleksiyona ve 
‘türlerin kökeni’ üzerine genel kabul görmüş inancın temellerini sarsacak bir 
fikrin tohumlarını içeren bir dizi deftere sahip biriydi.

Başka hiçbir yazar bu muazzam hikâyeyi anlatmakta, Michelangelo, Van 
Gogh ve Freud üzerine çalışmış ve yazılar yazmış Irving Stone’dan daha yeterli 
olamazdı. KÖKEN, sadece Beagle gezisinin anlatısı değil, aynı zamanda 
çoğunlukla Darwin’in sağlığına ağır darbeler vurmuş, bir ömür süren ente-
lektüel sorgulamalarının; eski dostları birbirine düşüren akademik ve dini 
tartışmaların ve onun sevgili eşi Emma ve yedi çocuğu ile olan aile saadetinin 
de anlatısıdır. Stone’un benzersiz tarzı, Horn Burnu kasırgasının yarattığı 
kaostan, İngiltere’nin en önemli bir grup kaşifinin çalkantılı da olsa sevgi dolu 
dostluklarına ve Darwin’in Kent şehrinde bulunan evi Down House’taki kum 
yolun huzuruna kadar her şeyin hayat bulduğu Darwin’in bu geniş kapsamlı 
kariyerinin tamamını kapsamaktadır.
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Biyografik romanın ustası olarak kabul edilen Irving Stone’un hiçbir 
takdime ihtiyacı yoktur. Van Gogh hakkındaki Lust for Life’ndan [Yaşama 
Tutkusu], Michelangelo hakkındaki The Agony and the Ecstasy [Izdtırap ve 
Coşku], Sophia ve Henry Schliemann’ın Truva’yı ararken yaşadıkları roman-
tizmi anlatan The Greek Treasure’a, [Yunan Hazinesi] adlı kitapları, en çok 
satanlar olarak kabul görmüş ve adını herkesçe bilinir kılmıştır.

Cümle Yayınları olarak Türkçede Irving Stone kitaplarına bir yenisini 
daha eklemenin haklı kıvancını yaşıyoruz. 



TEŞEKKÜR

Araştırma ve kitabın yazılması için geçen beş yıl boyunca, sıcak kanlı misafir-
perverlikleri, işbirliği ve dostlukları için Charles Darwin ailesinden gelenlere 
teşekkürlerimi sunmaktan derin mutluluk duyarım. Charles Darwin’in kalan 
son torunu Cambridge Leydisi Nora Barlow, son yarım yüzyıl boyunca 
Darwin’in tüm ilmine sahip biri olarak, yayınlanan eserlerinden alıntı yapıl-
masına ve yayınlanmamış kişisel aile malzemelerinin kullanılmasına izin vere-
rek özellikle cömert davranmıştır. Ayrıca oğlu, Berkeley Kaliforniya Üniversi-
tesi ve Cambridge Üniversitesi Profesörü Bernard Barlow’a teşekkür ederim. 
Charles Darwin’in büyük torunu Londra’lı Bay George Darwin ve eşi Angela, 
Charles Darwin’in yayınlanmış ve yayınlanmamış geniş kapsamlı yazışmaları-
nı kullanmamız konusunda tamamen destekleyici olmuşlardır.

Cambridge’de Keynes ailesi: Beagle kayıtları üzerinde çalışan Sör Geoff-
rey, seçkin cerrah ve yazar, Profesör Richard D. Keynes, Dr. Milo Keynes, John 
Maynard Keynes hakkındaki Denemelerin editörü ve Quentin Keynes, tümü 
ama özellikle Charles Darwin’in büyük torunu Sör Geoffrey, bir kısmı kendi 
kitapları için yaptıkları hazırlıklarda yer alan bilgiler ve değerli yayınlanmamış 
malzemeler sağladı.

Royal Society of Surgeons [Cerrahlar Kraliyet Cemiyeti] için Darwinlerin 
kırk yıl boyunca yaşadıkları evin yenilenmesinden sorumlu olan Sör Hedley ve 
Leydi Judy Atkins, ilk iki yıllık ziyaretlerimiz sonrasında bizi Darwin’in evinde 
misafirleri olarak birkaç hafta yaşamak ve çalışmak için davet etti. 

Son olarak, Charles Darwin’in el yazmalarının ve yazışmalarının çoğun-
luğunun, çalışmanın yapıldığı beş yıl boyunca vazgeçilmez bir kişi olan Peter 
Gautrey M.A., başkanlığında, Darwin için ayrılan özel bir bölümde saklandığı 
ve kataloglanmış olduğu Cambridge Üniversitesi Kütüphanesine en derin 
takdirlerimi sunarım. Ve kütüphane hizmetlerinin en iyi nasıl kullanılaca-
ğını gösteren eski Cambridge Üniversitesi kütüphanecisi, Eric B. Caedel’e 
Darwin’in bir yığın eseri ile bizi tanıştıran ve zihninde sakladığı paha biçilmez 
bazı bilgileri paylaşan St. Catharine Kolejinden Dr. Sydney Smith’e.

Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm Darwin bilim-
ciler, bir istisna dışında, kendi araştırmaları konusunda cömert davrandı ve 
bu biyografik romanın doğrulaması için yardımcı oldu. Onların katkısı bu 
kitabın arkasında ortaya konacaktır.

Irving Stone



ÖNSÖZ

Irving Stone’u ve çalışmalarını iyi bilen hepimizin üzerinde ısrar edeceği temel 
gerçek, bir biyografi yazarı ve edebiyat sanatçısı olarak profesyonel dürüst-
lüğüdür. Marguerite Yourcenar’ın Hadrian’s Memories [Hadrian Hatırala-
rı]’nın sonuna eklediği bir notta söylediği gibi, tarihin kendi yasaları vardır ve 
şiirin veya yeniden yapılandırılan bir hayal ürününün de aynı zamanda kendi 
yasaları vardır; “Bu ikisi kesinlikle bağdaşmaz değildir”: Irving Stone, onların 
titiz bir yazarın elinde mükemmel şekilde uzlaşabilir olduğuna inanmaktadır.

O hem geleneksel biyografiler ve hem de Miss Yourcenar, Robert Gra-
ves, Catherine Drinker Bowen gibi hayal ürünü detaylar içeren biyografiler 
yazmıştır. Jack London [Doludizgin Bir Denizci] ve Clarence Darrow (For 
the Defence) üzerine yazılan kitaplarda olduğu gibi o kendini titizlikle, kanıt-
lanmış gerçekler ve doğrudan çıkarımlar ile kısıtlar. Lust for Life [Yaşama 
Tutkusu] (Vincent Van Gogh), Immortal Wife ( Jessie Benton Fremont), The 
President’s Lady (Rachel Jackson) gibi önceki kitaplarında, daha sonraki Those 
Who Love (Abigail Adams) ve The Passions of the Mind [İnsan Ruhunun 
Derinliklerinde] (Sigmund Freud) kitaplarında olduğu gibi, bazı boşlukların 
kontrollü bir hayal gücü ile doldurmasına olanak sağlar ama makul varsayımla-
rın ötesine geçmemek ya da tarihi gerçeğin ruhunu değiştirmemek konusunda 
oldukça dikkatlidir.

Bu kurallar, Irving Stone’dan, ancak yakın arkadaşlarının gerçekleştirmesi 
muhtemel olan daha zahmetli bir araştırma ve daha titiz bir kompozisyon 
talep eder. Hiçbir acıdan sakınmaz ve Macaulay gibi, kesin tek bir gerçek için 
yüzlerce mil seyahat eder. O, biraz hayal gücünün karakterlerini daha insani 
hâle getireceğine inanır, fakat sırf Debs’in on yıl hapis cezasına çarptırıldığı 
zamanki pasifizmini tam olarak anlamak için federal hapishanede elli adamla 
konuşmuştur (Adversary in the House). O, renkli betimlemelerin nasıl yazıla-
cağını bilir, ama Mary Todd’un kızlık çağında yürüdüğü Lexington, Kentuck-
y’de bir caddenin nasıl göründüğünü bulmak için eski gazete raflarını karıştırır 
(Love is Eternal). 

Böylece kendisinin 1923 yılında mezun olduğu California Üniversite-
si’nde Herbert Eugene Bolton’dan öğrendiği tarihi şahsiyetlere rastlar. Jack 
London tarafından “parlak ruh”u için değerli bulunan Anna Strunsky’den, 
London hakkında söyleyebileceklerinin hepsini almak için gösterdiği azmi 
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duydum. Bir başka yerde de, Beyaz Saray’daki Lincolnlar üzerine yazmaya 
hazırlandığında, onlardan ikinci katın yerel idare planlarını nasıl da ısrarla 
istediğini duydum.

Kimse, hatta Beyaz Saray mimarisi üzerine uzman olan William Adams 
Delano dahi bilmiyordu. Bölmeler kaymış, boyutlar değiştirilmiş, yeni tesisler 
yapılmıştı. Yine Irving Stone, Willie Lincoln’ın öldüğü misafir odasının ve 
savaş yüklerinin altında ezildiği zaman Lincoln’ın adımladığı koridorun boyut-
larını ve görünümünü bilmek zorunda hissetmişti. Sonunda, anılara, mektup-
lara, gazetelere ve diğer kaynaklara dayanarak, konağın kesin olduğuna güve-
nebileceği, hata yapma korkusu olmadan görselleştirebileceği bir planını çizdi.

Irvıng Stone, yalnızca kalemine güvenen bir edebiyatçı olmakla övünür. 
Bir edebiyat adamı olarak mesleğini sistem, özen ve dikkat ile icra eder. Sabah 
9’dan önce iş başındadır. İlham gelse de duraklasa da, masasından kalkmaz, 
çünkü sabırlı çabanın meyvesini vereceğini bilir ve sonra, “İşte başardım” der. 
Hafif bir öğle yemeği, yürüyüş ya da yüzme ve ardından saat altıya kadar çalış-
ma odasına dönmüş olur.

Başarı yavaş yavaş geldi; Stonelar, iki çocuğunu birçok ailenin karşılaştığı 
zorluklar altında yetiştirdiler. Batı tarihini, Men to Match My Mountains’ı 
yazmaya karar verene kadar, tam zamanlı bir araştırma yardımcısı işe alamadı. 
İtalya’da, The Agony and Ecstasy için Michelangelo hakkında İtalyanca, Fran-
sızca, Almanca ve Latince dağ gibi yığılan bilgi birikimleriyle uğraşırken, daha 
geniş ölçekte uzman yardımına başvurmak zorunda kaldı.

Irving Stone, nihai başarının iki şekilde geldiğini görmekten özellikle 
mutluluk duydu. Onun Lust for Life’ı [Yaşama Tutkusu] (altmış civarında 
dile çevrildi) muhtemelen empresyonist ve post-empresyonist resmin takdir 
edilmesinin önündeki engelleri yıkmak için diğer herhangi bir kitaptan daha 
fazlasını başardı. Sanatçılar ve benzer şekilde sanat amatörleri ona büyük min-
nettarlıklarını sundular. 

Bu arada, tarihi şahsiyetler üzerine yazdığı kitapları, onunki kadar inan-
dırıcı ve güçlü hiçbir esere nasip olmayan yüzbinlerce okura ulaştı. Bu durum 
onun, geçmişe dair gerçek bir algı sunduğunu gösteren en önemli kanıtıdır.

Allan Nevins
Amerikan Tarihi Profesörü, Columbia Üniversitesi 
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“Yerinde kullanılırsa akıl, kendi başına

Cehennemi Cennet, Cenneti Cehennem yapabilir.”

Milton, Kayıp Cennet, 1667

Kitaplar, büyük bir dahinin henüz doğmamış olan nesillere hediye olarak 

bıraktığı nesilden nesile devredilen bir mirastır.

Joseph Addison, The Spectator, Eylül 10, 1711

“Yirmi yıl daha yaşasaydım ve çalışabilseydim, Köken’i nasıl da değiştirmem 

gerekecekti, tüm noktalardaki görüşlerin ne kadar da değiştirilmesi 

gerekecekti! Evet, bu bir başlangıçtır ve bu da bir şeydir...”

Charles Darwin Joseph Hooker’a, 1869

“Romanların, çok yüksek düzeyli olmayan hayal ürünü eserler olmaları, benim 

için yıllardır inanılmaz rahatlatıcı olmuştur, bunun için romancılara hep 

şükran duyarım. Şaşırtıcı sayıda çok romanı sesli olarak dinledim, ve ortalama 

seviyede iyilerdiyse tümünden hoşlandım, ve tabi mutsuz sonla bitmiyorlarsa, 

mutsuz sonlara karşı yasa çıkarılmalı. Bana göre bir roman, tamamen 

sevilebilecek bir kişi, daha da iyisi, güzel bir kadın karakter barındırmadığı 

sürece, birinci sınıf sayılmaz.”

Charles Darwin, Otobiyografi, 1876







BİRİNCİ BÖLÜM

Bana Sağduyulu Bir Adam Bulun

1

MAUN tıraş sehpasının önünde durdu, yuvarlak rafta duran mavi 
çiçekli beyaz tıraş kasesinin içindeki fırçasıyla daireler çizmeye baş-
ladı, bakır bir sürahiden sıcak su ekledi, açık tenli yüzünü köpürttü, 
iyice bilenmiş abanoz saplı çelik usturasını açtı.

Yirmi iki yaşındaki Charles Darwin için tıraş, kırmızımsı-kahve-
rengi favorilerini çene kemiği hizasında bıraktığından bu yana hoş, 
zor olmayan bir işti. Tıraş etmek zorunda olduğu tüm yer kırmızı 
yanakları ve tam yuvarlak çenesiydi. Kırmızı dudakları, her şeyi göz-
leyen ve kaydeden kahverengi ve mor benekli gözlerinin dikkat çekici 
genişliğine kıyasla biraz küçüktü.

Yüzündeki köpüğü yıkadı, gümüş sırtlı bir fırça aldı ve uzun 
turuncu-kırmızı saçlarını kulağının çoğunu kapatacak şekilde sağ 
taraftan ayırdı, sonra gürce bir kısmını dümdüz kocamanca kafasının 
üzerinden zarif bir eğri şeklinde sol kulağının üzerine düşene kadar 
taradı. Daha sonra ceviz şifonyerden bir gömlek aldı, uçları favorile-
rinin altını çevreleyen beyaz kolalı yüksek yakasını ilikledi, yüksek 
yakasının etrafına açık kahverengi bir kravat doladı, önde kalın bir 
fiyonk ile bağladı. Genellikle sabahları kalktığında tıraş olurdu ama 
günü nehrin üzerinde aile kayığında Severn nehri boyunca balık 
tutarak, örnekler toplayarak geçirmek istemiş, hazırlanmayı Profesör 
Adam Sedgwick’i kabul saatine kadar ertelemişti.

Annie’nin akşam yemeğine gelen seçkin konuklar için pişirdiği, 
Shrewsbury’de en sevilen yemek olan kaz böreğinin lezzetli aroması 
geniş merdivenden yukarı yükseliyordu. Charles çocukken sık sık 
Annie’nin, sekiz gözlü odun ve kömür sobasının fırınında dinlenme-
ye bırakılana kadar olan aşamalarıyla bu lezzeti hazırlamasını izlerdi. 
Geniş mutfaktan biraz uzakta, büyük bir kazın etlerini kemiklerin-
den ayırdığını, içine de yine etleri ayrılmış büyük bir tavuğu dol-
durduğunu, sonra tavuğun içine de dil turşusu koyduğunu, bütün 
bu malzemeleri, dövülmüş biber serpilmiş yüksek bir tart hamuru 
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içine iki yüz elli gram tereyağı ile birlikte yerleştirdiğini hâlâ zihinde 
canlandırabiliyordu.

Marianne, Charles’ın en büyük kız kardeşi, bir doktor bulmuş ve 
yirmi altı yaşında erkenden evlenmişti. Annesi öldüğünde Mount’un 
idaresini üzerine almak istememişti, kaldı ki on dokuzundayken bile 
bunu yapacak beceriye sahipti. Bunun yerine, o yükü on yedi yaşın-
daki, bir sonraki büyük kız kardeş Caroline’ın istekli omuzlarına yük-
ledi. Evlendikten sonra Marianne kocası ile Overton’a taşındı, burada 
iki oğlu oldu ve Mount’a nadiren gidebildi; o ve kardeşleri düzenli 
olarak mektuplaştılar. Caroline, Annie’yi yemek pişirirken mutfak 
kapılarını kapalı tutmaya ikna etmek için çok çalışmıştı. Zorlu bir 
Shropshire çiftlik kızı olan Annie bunu hep reddetti.

“Ailenin akşam yemeği için ne hazırlandığını bilmeye hakkı var” 
diyordu. “Mutfak, Mount’un en önemli odası...”

Dr. Robert Darwin kızını sakinleştirirdi.
“İşte bu yüzden Annie harika bir aşçı. Tart hamurunun içine 

giren her şeye ve her lezzetli kokuya tapıyor. Hasta ziyareti turlarım 
için ayrılmadan önce, onun yaptığı şeyin sakatat veya ördek turtası, 
güvercin turtası, ringa balığı ve patates turtası olup olmayacağını 
söyleyebilirim. Bu, hastalar arasında gittiğim uzun mesafeler boyunca 
beni mutlu ediyor.”

Yemek konusunda Dr. Darwin’i memnun etmek fazlasıyla zordu. 
Dr. Darwin, İngiltere’de yayınlanmış şiir, doğa bilimleri, tıp ve orga-
nik yaşama dair kitaplarıyla ve de kendini sığdırabilmek için yemek 
masasının oturduğu ucunu,  yarım daire şeklinde kestirmek zorunda 
kaldığı bir bel ölçüsüne sahip olması ile ünlü devasa babası Dr. Eras-
mus Darwin’den yaklaşık dokuz kilo daha hafif olmasına rağmen yüz 
kırk beş kilogram ağırlığında olağanüstü irilikte bir adamdı. 

Charles gardıroptan, geniş devrik yakalı mavi kadife yelek, sonra 
ten rengi bir takım elbise, uzun kuyruklu yüksek daha da geniş 
devrik yakalı bir manto çıkardı. Gardırobun alt kısmından kısa bir 
çift çizme seçti, Axminster halının üzerine yerleştirdi, giysileri geniş 
topuzlu direkleri olan pirinç karyola üzerine serdi. İnce bir zincir ile 
boynunda taşıdığı altın saat, yeleğinin cebinde duruyordu.

Tamamen giyinmiş hazırlanmış hâliyle kendini boy aynasında 

KÖKEN / Kara Adamı
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inceledi, kendini fena bulmuyordu, çok arzuladığı şekilde boyu 
bir-seksen-üçe ulaşmıştı. Fakat burnu biraz uzundu. Sadece dört ay 
önce Cambridge’deki Christ’s College 1831 Sınıfı teoloji bölümün-
den Lisans Derecesi ile mezun olmuş, uzun boylu, zayıf, yorulmak 
bilmez ve boylu poslu genç bir erkek için normal görülenden daha 
kibirli değildi. Onur derecesi istemeyen biri olarak okulu, başarılı 
adaylar listesinde onuncu sırada bitirmişti, Darwin’lerin ve akraba-
ları olan Wedgwood’ların evlerine çok da uzak olmayan Hereford 
katedraline atanacaktı.

Atanmak için acelesi yoktu; ne babası ona baskı yapıyordu ne de 
İngiltere Kilisesi mezuniyet sonrası genç ilahiyatçıların atanması için 
herhangi bir zaman sınırı koyuyordu. Bir papaz yardımcılığı veya 
diyakoz pozisyonu müsait olana kadar her halükârda bir veya iki yıl 
beklemesi gerekecekti. Papaz yardımcılığı veya diyakoz pozisyonu 
kilisedeki kademelerin en alt basamağında yer alıyordu; görevleri 
piskopos vekiline asistanlık veya eğer zengin bir kilise ise papazın 
yanındaki stajyer rahiplik idi. Onun piskoposluk bölgesindeki pis-
kopos randevu verecekti. Papaz yardımcılığı görevleri makul olursa 
ve ödeme de eşit makullükte ise, Charles itiraz etmezdi. İşin hafif 
olması, ona kendi numune toplama işlerine ve doğa bilimleri çalışma-
larına devam etmenin yanı sıra, hayatta çok sevdiği avcılığı yapmak 
için zaman bırakacaktı.

Belki Profesör Sedgwick ile kuzeybatı Galler dağlarında yaptığı 
üç haftalık jeoloji gezisi ve Maer’de yaptığı bir aylık avlanmadan 
sonra atama için bir tarih düşünebilirdi; ya da daha da iyisi gelecek 
yıl, yazın, o ve Cambridge Profesörü John Henslow, iki genç arkadaş 
ile birlikte, Kanarya Adaları’ndaki Teneriffe’ye giden ticari bir gemiye 
binip ilk tropik bölge seyahatlerine gidip ve Humboldt’un Travels’ı 
ile meşhur olan ejderha ağacını gördükten sonra. Babası gelecek 
Haziran için Teneriffe gezisini kabul etmişti. Charles, ondan büyük 
olan ve tıp mesleğine başlamadan önce dünyayı dolaşan tek kardeşi 
olan Erasmus gibi bir yıl boyunca yapacağı dünya seyahatine hak 
kazanmıştı. Genç bir adamın durulması için yeterli bir zaman!

Şimdilik Kilise ile işi bitmiş biri olarak son bir kez aynada kendine 
baktı.
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“En şık kıyafetlerimi giydiğim için beni güzel ve zarif Fanny 
Owen ile nişanlanıyor sanacaklar” dedi kendi kendine.

Kimse onun yakışıklı olduğunu dile getirmemişti, ama nazik ve 
uysal tavrı ve etkileyici bakışları ile çekici biriydi; doğuştan albenisi 
olan, terbiyeli hoş, eğlenceyi seven genç bir adam. İnsanları seven ve 
onların yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemeyen biriy-
di. İnsanlar da onu severdi: akrabaları, Cambridge’deki arkadaşları ve 
profesörleri. Özellikle yaşlı erkekler de onunla olmaktan hoşlanırlar-
dı çünkü yaş ya da kuşak farkını göstermemek gibi ender rastlanan 
bir yeteneğe sahipti. Çocukluğundan beri, eylül aylarını Maer Hall’da 
beraber keklik avı ve başka oyunlar ile geçirdiği, annesinin erkek kar-
deşi Josiah Wedgwood’un; Woodhouse’a yaptığı ziyaretlerde, hava 
ilk buz tuttuğunda “Owen’ın sülünlerini avlaması” gelenekselleşen 
William Owen’ın; onun akıl hocası ve doğanın muhteşem gizemleri 
yolundaki rehberi, Cambridge Üniversitesi’nin eski mineraloji profe-
sörü, son dört yıldır botanik kürsüsünü elinde tutan, Trumpington 
caddesinin hemen sonunda, Cam nehrine birkaç adım mesafedeki 
Little St. Mary’de diyakoz olan Stevens Henslow’un, gözdesiydi. 
Keşif gezisinde Charles’ı yanına alması için arkadaşı Adam Sedgwi-
ck’i ikna eden kişi Profesör Henslow’du. Charles en şık giysilerini 
giymişti, çünkü Sedgwick, kırk altısında hâlâ bekâr, Alplere veya 
Galler dağlarına yaptığı meşhur jeolojik gezilerine bile uzun beyaz 
bir şapka ve tarz kesimli uzun bir paltoyla giden, giyimine düşkün 
biriydi. Cambridge öğrencileri onun için şöyle diyordu:

“Avcıların onu bir geyik sanıp kaşlarının arasından vurmaması 
için uzun beyaz bir şapka giyer.”

Ziyaretçisini kabul etmeye hazır olan Charles, doğduğu odanın 
raflarından Sör Walter Scott’un The Antiquary adlı kitabının bir 
kopyasını aldı ve camın yanındaki döşemeli koltuğa yerleşti. Kadife 
perdeler geriye doğru kıvrılmıştı. Tülden, içinde yaşlı meşe bir ağacı, 
köknar ve çınar ağaçları olan geniş Darwin ön bahçesini, Shrewsbur-
y’nin dışındaki bu yüksek tepenin ve de aynı zamanda evlerinin adı 
olan Mount’u ötesinde yer alan çimenlikleri ve ilk Britonlar tarafın-
dan inşa edilmiş kalenin kalıntılarını çok iyi görebiliyordu.

Charles Cambridge’de oldukça hoş bir üç buçuk yıl geçirmişti. 
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Çok okumuştu, hem Darwin hem de Wedgwood aileleri iyi kütüp-
hanelere sahipti ve her iki aile de müzmin okuyucuydular, ama eği-
timden çok keyif için okumayı seviyorlardı. İyi havalarda gitmeyi en 
sevdiği yer, Christ’s College’da Fellows’ Garden’daki ondan iki yüz 
yıl önce John Milton’un altında oturduğu ve ayırım gözetmeksizin 
her şeyi okuduğu dut ağacı idi. Dikkatli bir dinleyiciydi, Paley’nin 
Natural Theology’si ve Öklid’in Elements of Geometry’si gibi hazmet-
mek ve geri çıkarmak zorunda olduğu konularda, Cambridge’de iki 
yıl kaldıktan sonra ilk bitirme sınavını geçecek kadar iyiydi ve ilgisini 
çeken konularda anlama kabiliyeti yüksek, zeki bir öğreniciydi.

Çok sayıda açık hava etkinlikleri olmuş ve bir sürü arkadaşlıklar 
kurmuştu. Arkadaşlarıyla avlanmaya gitmeden önce, Christ’s Colle-
ge’daki odasında şifonyerin üzerindeki aynanın önünde sık sık prova 
yapar ve silahını dosdoğru bir şekilde omzuna attığından emin olmak 
isterdi. Bir arkadaşını yanan bir mumu sallamaya ikna edebildiğinde, 
şişe ucunda bir kapakla ona ateş eder ve doğru bir şekilde nişan alırsa 
ani bir hava mumu söndürürdü. Kapağın patlaması o kadar keskin 
bir yankıya neden olurdu ki öğretmenlerden biri şunları söylemişti:

“Ne olağanüstü bir şey bu! Bay Darwin saatlerini odasında bir at 
arabası kırbaçlayarak geçiriyor gibi görünüyor, çünkü avluda onun 
penceresinin altından geçerken sık sık çatırtıları duyuyorum.”

Profesör Henslow, botanik öğrencilerini sık sık Cambridgeshire’a 
götürürdü. Charles, onlara katılmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı. 
Bazen uzak ormanlara ve bataklıklara yaptıkları hafta sonu gezileri 
yaparlardı. Gamlingay’e yaptığı bir toplama gezisinde uzun çimen-
lerin arasında gezinirken o kadar çok yaban kurbağası yakaladı ki 
Profesör Henslow gururla şöyle dedi: 

“Darwin, ne keskin gözlerin var!”
Daha sonra Charles, diğer öğrencilerin tümünün yakaladıkların-

dan daha fazla yakaladığında ise, Henslow neşeyle sordu:
“Darwin tüm bunlarla ne yapacaksın? Kurbağa turtası mı?”
Charles bir an tereddüt etti.
“Profesör Henslow, ben yemek yapamam biliyorsunuz!”
Henslow, kronik bir entomoloji toplayıcısıydı, Charles’ın ve 

Cambridge’deki zümresinin meraklıları olduğu, dünyanın sayısız 
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böceklerinin alanı. Charles bunu devam ettirdi çünkü üniversitede 
hiçbir uğraş ona böcek toplamak kadar zevk vermedi. Bir gün, eski 
bir ağaç kabuğunu kaldırdığında üzerinde iki ender böcek gördü ve 
her birini bir avucuna aldı. Sonra üçüncü yeni bir tür daha gördü, 
onu kaybetmeyi kabullenemezdi, bu yüzden sağ elinde tutmakta 
olduğunu ağzına attı.

O akşam Profesör Henslow’a, “böcek, dilimi yakan yoğun buruk 
bir sıvı salgıladı, ne yazık ki bu yüzden onu tükürmek zorunda kal-
dım. Üçüncüyü de kaybettim!” dedi.

Henslow, “Çok aç gözlüsün” dedi gülerek. “Hem böcek hem de 
para toplarken, kendine hâkim ol evlat.”

John Stevens Henslow, Charles Darwin’den on üç yıl önce 
Cambridge’e geldiğinde bilim, dine karşıt olarak görülüyordu. Bili-
me on ikinci yüzyılda teologların eğitimi amacıyla kurulmuş olan 
bir üniversitede müsaade edilmediğinden, bir üniversite diploması 
çıkaracak türde dersler verilmiyordu. Şehrin merkezindeki botanik 
bahçesi bakımsızlıktan çöle dönmüştü.

Profesörler Henslow ve Sedgwick tüm bunları değiştirdi. Birlikte, 
1819’da, ilgilenen profesörlerin ve mezun öğrencilerin sık sık bir araya 
gelerek makale okumak ve yasaklı ancak gelişmekte olan doğa çalış-
malarının sorunlarını tartışmak için bir araya geldikleri Cambridge 
Felsefe Topluluğu’nu kurdular. Artık botanik ve jeoloji dersleri cen-
tilmen eğitiminin bir parçası olarak alınabiliyordu. Profesör Henslow 
okul yılı boyunca cuma akşamı yaptığı “ev toplantılarına” parlak lisans 
öğrencilerinin yanı sıra bilimin imkânları ile ilgilenen bir dizi üniver-
site hocasını ve profesörleri de davet etti. Charles, Henslow ailesinin 
bir üyesi olarak görülüyordu. Akşam yemeğinden sonra kırlarda uzun 
süren yürüyüşler yaparlar ve hafta sonları da sıklıkla, bataklık arazide 
baharat, çayırsedefi, süt maydanozu, zambak ve kalın çalıların yanı sıra 
çekirge, ateş böceği, bataklık çulluğu, örümcekler, güve toplarlardı. Bu 
yakınlıktan dolayı Charles’a şu lakap takılmıştı:

“Henslow ile yürüyen adam.”
Henslow çok seviliyordu. Üniversitenin ona verebileceği daha 

yüksek bir onur yoktu. 
Charles, bilgiden çok daha fazlasına sahip olan Henslow’un bil-




