Teknoloji, Kültür ve
‹nsan Evrimi üzerine...
Kimi bilimadamlar›na göre insanl›¤›n ortak ürünleri olan kültür ve teknoloji, insan türünün ortaya ç›kmas›n›
sa¤layan do¤al seçilim sürecinin h›z›n› yavaﬂlatarak insan›n evrimini duraksatt›. Örne¤in, 50.000 y›l önce yaﬂam›ﬂ bir akrabam›z› canland›rarak
yaﬂama döndürme ﬂans›m›z olsayd›,
uygun bir e¤itim almas› durumda o da
aram›za kat›l›r, bizlerden biriymiﬂ gibi
yaﬂam›n› sürebilirdi. Geçmiﬂi bir yana
b›rakal›m, kimi bilim adamlar›na göreyse, kültür ve teknoloji, insano¤luna kendi evrimsel kaderini kontrol etmenin kap›lar›n› açacak. Peki, diyelim
ki öldükten sonra dondurularak
50.000 y›l sonraki bir aile toplant›s›na
kat›lmak üzere yeniden canland›r›lmak istiyorsunuz. Böyle bir ﬂey gerçekleﬂebilseydi acaba ne olurdu? Uygun bir e¤itimle siz de onlardan biri
mi olurdunuz; yoksa, geçmiﬂten gelen
ilkel bir hilkat garibesi mi? New Scientist dergisi yazarlar›ndan Philip Cohen, bu sorunun yan›t›n› arayanlardan biri.
Evrimsel kaderimizin ne oldu¤u
konusunda bilim adamlar› aras›nda

bir görüﬂ birli¤i yok. ‹nsan evriminin
gelece¤i konusunda bilim dünyas›nda
düﬂünce birli¤i olmasa da, baﬂlang›çta
her ﬂeyin nas›l oldu¤u konusunda herkes hemfikir. Evrim kuram›n›n temel
mekanizmas› olan do¤al seçilim, tüm
canl› türlerine ayn› biçimde davran›r.
Çevresel koﬂullara en uygun kal›tsal
özelliklere sahip bireyler yaﬂamlar›n›

sürdürerek ürerler. ‹nsan›n atalar›
için de durum bundan farks›zd›. Günümüzden yaklaﬂ›k beﬂ milyon y›l önce primatlar evrimsel aç›dan iki kola
ayr›ld›. Bu kollardan birini, insan›n ilk
atalar› oluﬂturdu. Günümüzden dört
milyon y›l önce atalar›m›z dik yürümeye baﬂlad›lar. ‹ki milyon y›l önce bedenleri ve beyinleri büyümeye baﬂlad›;
bu arada taﬂ araç ve gereçler yapmaya
baﬂlad›lar. Bundan 130 bin y›l önce
de, bugünkü modern görünümlü insanlara benzeyen ilk insanlar ortaya
ç›kt›.
Kimi bilim adamlar›na göre, günümüzden elli bin y›l önce yaﬂayan akrabalar›m›z›n görünümleri de, temel yaﬂam biçimleri de bugünkü insanlardan
pek farkl› de¤ildi. Geliﬂmiﬂ araç ve gereçler, tak›lar yap›yor, evler inﬂa ediyorlard›. Belki dilleri de vard›. Cambridge Üniversitesi’nden Conway Morris’e göre, bugünün insanlar›n›n özellikleri, günümüzden on binlerce y›l
önce yaﬂam›ﬂ insanlar›nkilerden çok
az farkl›. Çünkü Homo sapiens, bir süre sonra kültürü ve teknolojisiyle evrime karﬂ› gelmeye baﬂlad›. Silahlar
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düﬂmanlar›ndan korunmas›n› sa¤lad›,
tar›m devrimi k›tl›k tehlikesini ortadan kald›rmaya yöneldi. Morris, bu geliﬂmelerin hiçbirinin, insanlar›n kal›tsal özelliklerindeki herhangi bir de¤iﬂiklikle de ilgili olmad›¤›n› vurguluyor.
Morris gibi kimi araﬂt›rmac›lara göre kültür ve teknoloji, insanlar için
klasik anlam›yla evrimin, yani çevreye
en iyi uyum sa¤layan kal›tsal özellikleri taﬂ›yan bireylerin do¤al seçiliminin

sonunu getirdi. En baﬂta, çocuk ölümleri önemli ölçüde azald› ve aileler
küçüldü. Bu görüﬂü paylaﬂan bilim adamlar›ndan
biri olan, Londra Üniversitesi’nden Steve Jones da, taﬂ›d›¤›
genlerin niteli¤ine bak›lmaks›z›n herkes iki çocuk sahibi olabiliyorsa, do¤al seçilimin devre d›ﬂ› kalm›ﬂ oldu¤unu an›msat›yor. Hem, evrimin sürmesi
için yaln›zca güçsüzleri eleyen çevre-

Alet Yapmak ‹nsan Evrimini
Etkiledi mi?
.

Stanley Kubrick’in 2001 Uzay Maceras› filminin ilk baﬂ›nda, savanada yaﬂayan bir maymun,
kemikten yap›lma el aletini havaya f›rlat›r. Bu
sahne, ola¤anüstü büyük bir buluﬂu ve insan evrimi aç›s›ndan önemli bir dönüm noktas›n› simgeler. Maymun, birdenbire, aletin müthiﬂ gücünün
fark›na varm›ﬂt›r. Peki daha sonra ne oldu? Bu
ilk aletin havaya f›rlat›lmas›yla ilk uzay istasyonunun uçuﬂu aras›nda geçen zamanda evrimsel aç›dan neler yaﬂand›?
Science dergisinin 2 Mart 2001 say›s›nda Illinois Üniversitesi’nden paleoantropolog Stanley
Ambrose, evrim yolculu¤umuz hakk›nda yeni varsay›mlar› sunuyor. Asl›nda bu varsay›mlar, Paleolitik dönem teknolojisi konusunda genel kabul
gören varsay›mlar› da sorgular nitelikte. "Paleolitik Teknoloji ve ‹nsan Evrimi" adl› makalede
Ambrose, alet yap›m›yla elin kullan›m› ve beynin
evrimi aras›nda bir ba¤ bulundu¤unu öne süren
bulgular› ele al›yor. Bu bulgular, atalar›m›zda
teknoloji üretimi el kullan›m›, beyin geliﬂimi ve
dilin ortaya ç›k›ﬂ›n›n birbirine ba¤l› olgular oldu¤unu gösteriyor. Ambrose’a göre, ince motor becerileri gerektiren karmaﬂ›k aletlerin yap›m›,
problem çözme ve yap›lacak iﬂlerin tasarlanmas›
becerisi,insan beyninin ön lobunun evrimleﬂmesiyle eﬂ zamanl› olarak, günümüzden 300.000 y›l
önce ortaya ç›kt›. Dilin gramer yap›s›n›n ortaya
ç›k›ﬂ› da buna eﬂlik etti.
Bu konudaki ilk dönüm noktas›, günümüzden
2,5 milyon y›l önce, iki elin senkronize olarak çal›ﬂmas›n› gerektiren aletlerin kullan›m› oldu. Günümüzden 2,5 milyon y›lla 0,3 milyon y›l önceki
dönemde tek parçadan oluﬂan aletler yapan atalar›m›zda beyin evrimi çok yavaﬂ olarak ilerledi.
Ancak, birkaç parçadan oluﬂan aletlerin ortaya ç›k›ﬂ›yla birlikte, beyin büyüklü¤ü ve anatomisi modern insan›nkine yak›nlaﬂt›. Dilin de ortaya ç›k›ﬂ›yla, günümüzden 300.000 y›l önce beyin evrimi h›zland›. ‹nsanlar gelece¤e yönelik planlar
yapmaya ve gramer yap›s› olan bir dil konuﬂmaya baﬂlad›lar. Birden çok parçadan oluﬂan araçlar, bizleri bugüne getirdi.
Öncelikle, bir elde bir nesneyi sabit olarak tutarken öbür elle alet kullanma becerisi (buna ek-
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mek kesmeyi örnek gösterebiliriz), ince iﬂlerde el
seçimi gere¤ini do¤urdu. Ambrose’a göre, alet
yap›m›n›n ve kullan›m›n›n al›ﬂkanl›k haline gelmesi, beynin belli bölgelerinin, belli iﬂlevler için
özelleﬂmesini sa¤lam›ﬂ ve dilin evrimleﬂmesinde
bir aﬂama olmuﬂ olabilir. Ambrose, bu durumun
yaln›zca insanlara özgü oldu¤una da dikkat çekiyor. Örne¤in, insan›n en yak›n akrabalar›ndan
ﬂempanzelerde, karmaﬂ›k aletlerin yap›m› ve kullan›m› aç›s›ndan önem taﬂ›yan anatomik özelliklere bakt›¤›m›zda onlar›n bizlerden çok farkl› oldu¤unu görürüz. ﬁempanzelerde, iki elle birden
kavrama becerisi az geliﬂmiﬂtir ve sa¤lakl›k görülmez; ﬂempanzeler nesneleri hassas bir biçimde kavramalar› gerekti¤inde bunu yapamazlar,
bilekleri bizimki kadar oynak de¤ildir, baﬂparmaklar› da güçlü de¤ildir.
Ambrose, karmaﬂ›k alet yap›m›n›n gerektirdi¤i, karmaﬂ›k ve yinelenmeyen ard›ﬂ›k ince motor
kontrollü hareketlerin, modern insan›n beynindeki Broca bölgesinin müjdecisi oldu¤unu gözler
önüne seriyor. Beyindeki Broca bölgesi de bu tür
hareketlerin konuﬂmayla ilgili olanlar›n›, dolay›s›yla da dilsel iﬂlevleri kontrol ediyor. Ambrose,
Broca bölgesinin, elin ince motor hareketlerini
kontrol eden beyin bölgesine komﬂu oldu¤unu ve
belki de bu bölgeyle ortaklaﬂa geliﬂti¤ini belirtiyor.

sel olumsuzluklar›n
iﬂbaﬂ›nda olmas› da
yeterli de¤il. Baz› bireylerin çevre koﬂullar›yla daha iyi baﬂetmesinden söz edebilmek
için, öncelikle bireylerin kal›t›msal özellikleri aras›nda çeﬂitlilik olmas› gerekiyor. Örne¤in, insana en yak›n türlerden ﬂempanzelerin oluﬂturdu¤u topluluklarda bu çeﬂitlilik % 0,5
oran›nda görülüyor. ‹nsanlardaysa bu
çeﬂitlilik ﬂempanzelerdekinin beﬂte biri kadar. Bu, dünya üzerindeki herhangi iki insan›n kal›tsal özelliklerinin
% 99,9’unun ortak oldu¤u anlam›na
geliyor. Jones, modern yaﬂam›n getirdi¤i koﬂullar›n bu farkl›l›klar› da ortadan kald›rma yolunda oldu¤unu düﬂünüyor. Örne¤in, insanlardaki kal›tsal
çeﬂitlili¤in bir bölümü, yaﬂland›kça
çiftlerin sperm ya da yumurtalar›nda
mutasyon görülme olas›l›¤›n›n da artmas›ndan kaynaklan›yor. Ancak, uygar dünyada insanlar, iki çocuk sahibi
olduktan sonra üremeyi genelde durdurduklar› için kal›tsal çeﬂitlili¤in bu
kayna¤› ortadan kalkm›ﬂ durumda. ‹nsanlar›n dünya üzerinde ne kadar s›k
yer de¤iﬂtirdikleri de göz önüne al›n›rsa, mutasyonlar›n azl›¤› ve do¤al seçilimin iﬂlerli¤ini neredeyse yitirmesine
bakarak insan evriminin yerinde sayd›¤›n› söyleyebiliriz.
Baz› bilimadamlar›na göre insan
evriminin bugün geldi¤i nokta, yerinde saymak olarak de¤il, yön de¤iﬂtirmek olarak nitelendirilebilir. ABD’deki Utah Üniversitesi’nden Lynn
Jorde’a göre, tar›mdaki geliﬂmeler k›tl›k tehlikesini ortadan kald›rd›¤› gibi,
bugün insanlar geçmiﬂe göre daha geniﬂ ve birim alan baﬂ›na düﬂen insan
say›s›n›n fazla oldu¤u topluluklar halinde yaﬂ›yorlar. Bu durum kolera ve
AIDS gibi salg›n hastal›klar›n etkisini
art›r›yor. ‹nsanlar s›k s›k yolculu¤a
ç›kt›¤› için, bu hastal›klar dünyan›n en
uzak köﬂelerine bile eriﬂebiliyor. Endüstriyel ve teknolojik devrimin ürünleri olan radyoaktif ve kimyasal maddeler canl›larda görülen mutasyonlar›n h›z›n› art›rd›. Örne¤in yaln›zca
ABD’de her gün bin insan sigara yüzünden yaﬂam›n› kaybediyor.
California’daki San Diego Üniversitesi’nden Christopher Wills’se, Morris
ve Jones’›n tersine, insan›n yaratt›¤›
kültürün ve teknolojinin, evrimin h›z›-

n› büyük oranda art›raca¤›n› düﬂünenlerden. Wills, kültürün kal›tsal özelliklerimizi biçimlendiren bir yönünün de
oldu¤unu düﬂünüyor. Örne¤in, süt içme al›ﬂkanl›¤›n›n bulundu¤u eski toplumlardan gelen insanlar›n, süt ﬂekeri
laktozu sindirmelerini sa¤layan genlerinin bulundu¤una dikkat çekiyor.
Wills’e göre, bugünkü küresel yaﬂam
biçimi, tarih boyunca birbirinden ayr›
olarak yaﬂayan insanlar› bir araya getirerek insan›n gen havuzunun çeﬂitlili¤inin artmas›na neden olacak; daha
önceden görülmemiﬂ kombinasyonlar
ortaya ç›kacak. Wills, örne¤in çocuk
sahibi olmama karar› yönündeki kültürel e¤ilimlerin evrimsel etkisinin, insanlar›n çocuklar›n› hastal›k ya da y›rt›c› düﬂmanlar nedeniyle kaybetmesine eﬂde¤er oldu¤u düﬂüncesinde. Ancak, kültürün insan evrimine etkisini
saptamak elbette hiç de kolay de¤il.
Örne¤in, do¤um kontrol yöntemlerinin yayg›nlaﬂmas› ve insanlar›n az çocuk sahibi olmay› seçmesi, yaln›zca
çocuk sahibi olmay› çok isteyenlerin
bunu seçece¤i ve böylece daha iyi anne babalar›n "seçilece¤i" anlam›na m›
geliyor? Öte yandan, Oxford Üniversitesi’nden Richard Dawkins, kültürel
e¤ilimlerin ço¤unun, insan›n gen havuzunda belli yönde bir de¤iﬂime yol
açacak kadar uzun ömürlü olamayaca¤›n› düﬂünüyor. Ancak, insan türünü
belli bir yöne götüren uzun süreli kültürel etkiler olabilece¤ini de an›msat›yor. Dawkins’e göre bilgisayarlar›n insan yaﬂam›ndaki yeri, bu türden bir etki olmaya aday.
California Üniversitesi’nden (Los

Angeles) John Campbell, geçmiﬂ bir
yana, yak›n bir gelecekte de insanlar›n
kendi evrimlerini kontrol etmeye baﬂlayacaklar›n› savunanlardan. Örne¤in,
birçok insan, yeniden tasarlanm›ﬂ genlere sahip ilk bebeklerin önümüzdeki
yirmi y›l içinde dünyaya gelece¤ini düﬂünüyor. Kal›tsal hastal›klar›n gen terapisiyle iyileﬂtirilmeye baﬂlanmas›ysa
bundan çok daha yak›n bir zamanda
baﬂlayacak. ‹nsanlar bu teknolojilerden, sözgelimi yüksek zekâ katsay›s›na sahip ya da atletik olma gibi fiziksel özellikleri olan çocuklara sahip olmak için de yararlanacaklar. Campbell’e göre klonlama ve öteki gen teknolojileri, kendi tabiriyle "gen zengini" bir elitler s›n›f›n›n do¤mas›na yol
açacak. Bu insanlar "do¤al" insanlarla

birleﬂmeyi reddecekler ve zamanla ayr› bir insan türü haline gelecekler.
Colorado’daki Pioneer Astronautics’in baﬂkan› Robert Zubrin’e göre
de teknolojik geliﬂmeler eninde sonunda farkl› bir insan türünün ortaya
ç›kmas›na neden olacak. Ancak, bu
yeryüzünde de¤il, baﬂka bir gezegende gerçekleﬂecek. Zubrin’e göre, insan›n kaderi, t›pk› atalar›m›z›n Afrika’y›
terkederek yeryüzünün geri kalan bölgelerine yay›lmas› gibi, dünyay› terk
ederek baﬂka gezegenlere yay›lmak.
Bu yolda insanlar›n ilk dura¤› da, toprak oluﬂturma çal›ﬂmalar›yla yaﬂanabilir bir yer haline getirilebilecek olan
Mars gezegeni olacak. Zubrin, bu yüzy›lda yüzlerce sakini olacak bir Mars
kenti inﬂa edilece¤ini düﬂünüyor. Zubrin bu insanlar›n Mars’› ﬂekillendirme
çal›ﬂmalar› s›ras›nda, a¤›rl›ks›z ortama
uyum sa¤layarak iyice uzam›ﬂ ince bacaklar gibi yeni özellikler geliﬂtirece¤ini düﬂünüyor.
Cohen’e göre, 50.000 y›l sonraki aile toplant›s›na kat›lmak üzere kendinizi dondurtmadan önce, insan›n gelecekteki evrimi konusundaki tart›ﬂmalar› iyi de¤erlendirmeniz gerekiyor.
Ancak, e¤er yine de gitmeye karar verdiyseniz, arma¤an olarak çocuklara
ince uzun elastik pantolonlar götürmeyi unutmay›n.
Asl› Zülâl
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