Eﬂeyli Üreme,
Hatalar ve
Gen Dizilimi

‹nsano¤lu evrimsel geliﬂimini sürdürebilecek mi? Ya da hatalar› azaltan üreme
süreçleri, bizim ﬂimdikinden daha karmaﬂ›k canl›lar haline gelmemizi önleyecek mi?
ünyad›ﬂ› ziyaretçiler uçan
daireleriyle Dünya’ya indiklerinde buran›n, karmaﬂ›k
yaﬂam›n geliﬂti¤i ender gezegenlerden biri oldu¤unu
görerek ﬂaﬂ›racaklar. Onlar o s›rada,
üzerinde yaﬂam olan öteki gezegenlerde, bizdeki virüs ya da bakterilere eﬂde¤er mikroplar› zaten bulmuﬂ olacaklar.
Onlar için as›l e¤lenceyse, Dünya’daki
yaﬂam›n kendisinden çok; insanlar, kelebekler, midyeler, balinalar ve a¤açlar
gibi karmaﬂ›k canl› formlar›n›n nas›l
oluﬂtu¤unu anlamak olacak. Bu arada
kesinlikle soracaklar› bir soru da ﬂu
olacak: "Dünyasal yaﬂam, DNA ﬂifresindeki kal›tsal molekülleri ço¤alt›rken
kaç kopyalama hatas› yapar?"
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Bizler (ve baﬂka canl› formlar›) yavru
üretti¤imizde, gen dizilimimiz (bireysel
DNA’m›z›n toplam›) kopyalan›r. Ancak,
gebelik öncesinde üreme hücrelerimizin defalarca bölünmeleri s›ras›nda tekrarlanan kopyalama iﬂlemi, gen dizilimimizdeki mesajlar› de¤iﬂtirebilir. T›pk›
kulaktan kula¤a oyununda bir kiﬂiden
ötekine tekrarlanan sözel bir mesaj›n
de¤iﬂmesi gibi. Mesaj, oyunun sonunda
gülünç olacak kadar de¤iﬂmiﬂtir.
3,5 milyar y›ll›k evrim boyunca, canl› formlar›, varl›klar›n› sürdürmeyi ve
atalar›ndan daha karmaﬂ›k hale gelmeyi bir dereceye kadar baﬂarm›ﬂlard›r;
çünkü kopyalanan bu hatalarla baﬂedebilme yollar› geliﬂtirmiﬂlerdir. Çift sarmal DNA (canl›l›k tarihinin çok baﬂ›n-

da beliren) ve belirli enzimler, hücre çekirde¤i içinde daha en baﬂtan hatalar›n
oluﬂmas›n› önlemeye çal›ﬂ›rlar. Baﬂka
enzimlerse buna ra¤men oluﬂan hatalar› düzeltirler: Yanl›ﬂlar› düzelten ve
onar›m yapan enzimler ﬂifredeki hatalar›, geliﬂimsel bozukluklar› düzelten
enzimlerse ﬂifrenin kendisini de¤il de,
hatal› ﬂifrenin ifadesini düzeltirler. Ancak, çok say›da gen içeren (yani çok say›da hata yapma olas›l›¤› olan) karmaﬂ›k formlar›n evrimindeki en önemli etken, cinsiyetin, baﬂka bir deyiﬂle eﬂeyli
üremenin evrimi olmuﬂtur. Eﬂeyli üreme söz konusu oldu¤unda, ana-baban›n her birinden gelen birer gen grubu
yeni bir düzenlemeyle birleﬂir. Bu s›rada tüm savunma mekanizmalar›n› atla-

tarak geçebilmeyi baﬂarm›ﬂ hatalar da
yer de¤iﬂtirece¤inden, en az›ndan birkaç sa¤l›kl›, "hatas›z" yavrunun geliﬂme olas›l›¤› da artar. Bu önemli yenilik,
bundan yaklaﬂ›k 2 milyar y›l önce,
ökaryot hücre denilen daha karmaﬂ›k
bir hücre tipinin geliﬂti¤i dönemlerde
gerçekleﬂmiﬂti.
‹nsano¤lu, yine de hataya çok yatk›nd›r. DNA’m›z› kopyalarken, dünyadaki öteki canl› formlar›ndan daha fazla hata yapar›z. Gerçekte her insan›n
200 kat kopyalama hatas› yapabilece¤i
düﬂünülebilir. Bu 200 mutasyonun kaç›n›n zararl› oldu¤u bilinmiyor. Hatalar›n ço¤u etkisiz görünür; bunlar›n çok
az bir k›sm› canl›ya yarar bile sa¤layabilir. Ancak titiz bir hesaplama bile zararl› hata say›s›n› her gebelikte 2’nin alt›na
düﬂüremez. Gebelik baﬂ›na 5-10, hatta
20 zararl› mutasyon say›s› daha olas›.
Bu yüksek say›lar, bizim karmaﬂ›k yap›m›z›n bir sonucu. Bir insan, toplam 6,6
milyar ya da daha fazla DNA birimi olan
30 000 gen taﬂ›r. Bir bakterininse 2 milyon DNA birimi ve 2000 gen dizisi olabilir. Her nas›lsa birim hata oran›, insanlarda ve bakterilerde birbirine benzer. Bu nedenle insanlar bakterilerden
daha çok hata yapar.
Biz insanlar›n hataya daha e¤ilimli
olmam›z›n bir baﬂka, belki daha önemli nedeni, uzun yaﬂamam›z ve bir kuﬂakla öteki aras›nda ortalama otuz y›l
olmas›. ‹nsanlar gibi uzun yaﬂayan canl›larda mutasyon h›z› daha yüksektir;
çünkü do¤du¤umuz andan do¤urdu¤umuz ana kadar geçen sürede üretken DNA’m›z› birçok kez kopyalar›z.
‹nsan embriyonlar›n›n ço¤unun, bireysel DNA mesajlar›nda yaklaﬂ›k 200
kopyalama ya da "dizgi" hatas› bulunur. Bir kuﬂa¤›n uzunlu¤u da olas›l›kla bir etken olabilir burada; çünkü tavﬂanlarda ya da kobaylarda (yeni kuﬂaklar›n birkaç hafta ya da ay içinde ortaya ç›kt›¤›) böyle hatalar›n yüzdesi gözard› edilebilir. Tüm embriyonlar›n yar›s›nda kromozom hatalar› bulunsa bile, kalan yüzde elli, insan türünü yine
de ileri taﬂ›yabilir. Tabii kalanlarda ortalama 2-20 zararl› dizgi hatas› da
olur.
Herhangi bir birey baz› hatal› yavrular üretebilir; ancak insanlar›n ya da
eﬂeyli üreyen herhangi bir canl› formunun sürebilmesi için, ortalama bir anne
baban›n en az›ndan bir hatas›z yavru
üretmeleri gerekir. Neyse ki hatalar›n

oluﬂumunu önleyen ya da hatalar› düzelten enzimlere sahip olmaktan baﬂka,
her yavruya gere¤inden fazla gen sa¤layan eﬂeyli üreme özelli¤imiz de var.
Gerçekte hücrelerimiz her bir kal›tsal
komut için biri anneden, di¤eri babadan gelen çift sarmallar›n oluﬂturdu¤u
dört kopya bilgi içerir. Bu gruplardan
birindeki "do¤ru" bir kopya, genellikle
ötekindeki bir kopyalama hatas›na bask›n gelir, böylece ortalama bir anne baban›n, yaﬂam›n› sürdürebilecek ve üreyebilecek bir bebek üretmek için yeterli ﬂans› vard›r. Ne yaz›k ki eﬂeyli üreme,
bir embriyonun fazladan bir ya da iki
kromozomun tümünü almas›n› önleyemez. Bu durumda, döllenmeden sonra
sahneye do¤al seçilim gelecektir. Yanl›ﬂ say›da kromozomu olan embriyonlar, hemen her zaman dölyata¤›ndaki
varl›klar›n›n ilk dönemlerinde ölürler.
Ancak, fazla kromozomu olup da yaﬂam›n› sürdürebilenlerin de (örne¤in
Down sendromlular›n) önemli sa¤l›k
sorunlar› olur.
Bizdeki bu yüksek hata oran›, insan
evrimi aç›s›ndan ne sonuçlar do¤urur?
Evrimsel geliﬂimimizi sürdürebilir miyiz ve daha çok iﬂlev için daha çok gen
sahibi olabilir miyiz? Eﬂeyli üreyen bir
canl› formu, hata oran›n› hangi dereceye kadar kald›rabilir? Bu soruyu yan›tlamak için denklemler kurulabilir; ancak gerçek yan›t bilinmiyor.
Eﬂeyli üremenin hatalar› dengeleme
yetene¤ini gözönünde bulundurarak,
kopyalama hatalar›n›n üst s›n›r›n› belirgin bir biçimde
art›rd›¤› varsay›m›yla ra-

hatlat›c› bir sonuca varabiliriz. Durum
gerçekten buysa do¤al seçilim tüm zararl› mutasyonlar›n üstesinden rahatl›kla gelebilir ve Homo sapiens, mutasyona ba¤l› hatalardan daha önemli kayg›larla evrimsel yolunu sürdürebilir.
Bir baﬂka olas›l›k da zararl› hata
oran›n›n ﬂimdiden en üst düzeye ç›km›ﬂ olmas› ve mutasyona ba¤l› bir kayboluﬂ süreci içinde olmam›z. Ancak, bu
senaryonun gerçekleﬂmesi pek de olas›
de¤il. Bir hominid kuﬂa¤›n›n yaﬂam süresi otuz y›la ç›kt›¤›ndan beri, atalar›m›z, olas›l›kla her yavruda 200 kopyalama hatas› yaparak yavrular›n yar›s›na
yanl›ﬂ say›da kromozom aktard›lar. Uzmanlar, bunun hangi dönemde gerçekleﬂti¤i konusunda hemfikir de¤iller. Baz›lar›, ﬂempanzelerin ve gorillerin kabaca bizimkine benzeyen bir kuﬂak süresi (yirmi-otuz y›l) oldu¤unu, ki bu durumun da, bu e¤ilimin kökenini büyük
maymunlar›n geliﬂti¤i, yaklaﬂ›k 15 milyon y›l öncesine çekti¤ini ileri sürüyorlar. Baz›lar› da 5 milyon y›l öncesine,
insan›n öteki büyük maymunlardan ayr›ld›¤› zamana daha yak›n bir tarihten
söz ediyorlar. Günümüzdeki kuﬂak süresi ancak Homo cinsinin kökenine
dek uzan›yorsa, 2 milyon y›l daha uygun bir zaman olabilir. E¤er biz 15 milyon y›ld›r böyleysek, mutasyon oran›m›z›n gerçekten de sabit kald›¤› sonucuna varabiliriz.
Kal›tsal dizilimdeki hatalar›n anlaﬂ›lmas›, insan›n üremesi ve kal›t›m›yla ilgili yeni teknolojilerden ne bekleyebilece¤imize iliﬂkin bize hangi bilgileri verecek? Böyle bir tart›ﬂma falc›l›¤a girer;
ister istemez belirsiz ve koﬂulludur; ancak evrime, hatalara ve karmaﬂ›kl›¤a
bak›ﬂ aç›m›z da bu tart›ﬂmadan ç›kacak
sonuçlara ba¤l›d›r.
Artan bir ilgi gören üreme teknolojilerinden biri, klonlamad›r.
Üreme s›ras›nda tümüyle klonlama
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Mutasyonlar: Anneyle Baba Karﬂ› Karﬂ›ya
.

Yaﬂam süreleri uzad›kça, kad›n ve erkek farkl› evrimsel yollarda ilerliyorlar ve üreme hücrelerinde kopyalanan DNA miktar›, gen dizilimlerindeki hata düzeyini farkl› yollardan belirliyor. Erkekler, yaﬂamlar› boyunca sperm üretirler. ‹nsanlarda bir erkek erginleﬂene de¤in, üreme hücrelerinde yaklaﬂ›k 40 hücre bölünmesi gerçekleﬂir.
Bundan sonra, bir spermdeki DNA her 16 günde
(ya da y›lda 23 kere) yeniden kopyalan›r. Yirmi
yaﬂ›nda bir erke¤in gen dizilimi 200’den fazla,
k›rk yaﬂ›nda bir erke¤inkiyse 600 kez kopyalanm›ﬂt›r. Bu rakamlar› yetiﬂkin bir erkek s›çan›nkiyle karﬂ›laﬂt›ral›m: S›çan›n k›sa yaﬂam›nda DNA’s›
yaln›zca 58 kez kopyalan›r ve sperm ana hücrelerindeki DNA görece hatas›z olur.
Öte yandan insanda diﬂi, fetüs döneminin sonuna gelirken, kendisine yaﬂam› boyunca gerekecek yumurtalara (yaklaﬂ›k 33 hücre bölünme-

sinden sonra) sahip durumdad›r. Otuz yaﬂ›nda
bir erkek, otuz yaﬂ›nda bir kad›nla çiftleﬂti¤inde,
onun DNA’s› 430, kad›n›nki 33 kez kopyalanm›ﬂ
durumdad›r. DNA’s›nda kad›nlar›nkinden yaklaﬂ›k 13 kat daha fazla hata olmak üzere, her bir
gebelikte 200 kopyalama hatas›n›n yaklaﬂ›k
185’i spermden gelir. Ancak, bir kad›n›n yumurtalar›, kromozom say›s› bak›m›ndan daha tehlikeli hatalar taﬂ›r ve bu hatalar yaﬂ ilerledikçe artar. Down sendromu gibi baz› bozukluklar, döllenme s›ras›nda yanl›ﬂ say›da kromozom veren
yumurtalar nedeniyle oluﬂur.
Bir spermdeki ve bir yumurtadaki tüm DNA
mesajlar› iki ansiklopedi setindeki yaz›lara benzer. Yay›nc›lar, kitaplar› üretirken, anne babalar›n DNA’lar›n› ço¤alt›rken yapt›klar› kadar hata
yaparlarsa, ansiklopedilerde ortalama 200
bas›m hatas› olur.

yapma (yumurta ya da sperm hücrelerindeki DNA’n›n tam bir kopyas›ndan
bir yavrunun ço¤alt›lmas›), baﬂka herhangi bir üreme seçene¤i olmayan, az
say›da insana uygulanabilir. Üstelik bu
uygulaman›n yayg›nlaﬂma olas›l›¤› çok
düﬂük; bunun nedeni klonlaman›n yaratt›¤› bir güçlük: Eﬂeyli üremenin hatalar›ndan etkilenmesi, ancak hatalar›
düzeltmeye yarayan önemli bir mekanizmadan (eﬂeyselli¤in kendisinden de)
yoksun olmas›. Gelecekte bir grup insan yaln›zca klonlamayla ürerse, bu insanlar kendi yavrular›na h›zl› bir kal›t-

sal çürümeyi de yazg› olarak sunmuﬂ
olurlar. Mutasyonlar, elenecekleri yerde, daha h›zl› artar. Birkaç kuﬂak sonra da tüm klonlar, yaﬂamlar›n› sürdürebilmelerini engelleyecek derecede kal›tsal bozukluklarla yüklenmiﬂ olur.
Bugün gelinen noktada, klonlamayla üremeye kalk›ﬂmak, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin henüz bilinmedi¤i zamanlarda
kalp nakli için gönüllü olmaya benzer.
Sorun, tasar›m ilkelerini bilmeden, bedenlerimizin tasar›m›n› kurcalamaktan
kaynaklan›yor. Eﬂeyli üremenin geliﬂmesine neden olan etkenler her neyse,

Eﬂeyli Üreme Neden Klonlamadan Daha ‹yi?
.

Üreme, DNA mesajlar›n›n kopyalanmas› s›ras›nda baz› mutasyonlara ya da hatalara neden
olur. Mendel’in kal›t›m ilkelerine göre gerçekleﬂen eﬂeyli üremenin, anne baban›n mutasyonlar›n› yavrulara da¤›tma avantajlar› vard›r. Embriyona belirli bir genin gidip gitmeyece¤i, bir anlamda "yaz›-tura" ilkesiyle belirlenir. Mayoz bölünme,
mutasyon geçirmiﬂ ya da geçirmemiﬂ her bir gen
için, bir gamete (belirli bir sperm ya da yumurta)
gitme olas›l›¤›n›n yüzde elli oldu¤u bir bölünme
biçimidir. Zararl› birer DNA mutasyonu olan bir
kad›n ve erkek ortalama sekiz gamet üretirse;
bunlar›n dördü hatal›, dördü hatas›z olur. Anne ya
da baban›n (her ikisi de zararl› bir mutasyon taﬂ›yan) sperm ve yumurtalar› sekiz yeni canl› oluﬂturmak üzere birleﬂirse ortalama dört yavru bir,
iki yavruysa ikiﬂer mutasyon taﬂ›r; kalanlarsa mutasyonsuz olur. Bu canl› formu böylece sürer.
ﬁimdi de klonlanm›ﬂ bir canl› formu düﬂünelim. Bir zararl› mutasyonu olan bir anne ya da
baba sekiz yavru sahibi olmak isterse, bunlar›n
sekizi de hatay› taﬂ›rlar. Bu biçimde ço¤alan bir
canl› formu, DNA’s› her kopyaland›¤›nda hatalar›n› art›rmay› sürdürür; birkaç kuﬂak sonra bu
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r› taraf›ndan yokedilmiﬂ olur. Baz› canl› formlar›, örne¤in baz› bitkiler klonlamayla ço¤al›rlar;
ayr›ca zaman zaman da eﬂeyli olarak ürerler.
Karmaﬂ›k yaﬂam›n soya¤ac›nda yaln›zca birkaç
ince dal tümüyle klon halindedir.
Klonlama konusunu düﬂünmemizi gerektiren
bir baﬂka neden de, eﬂeyli üremenin karmaﬂ›k
yaﬂam için zorunlu bir durum olmas›. Bu sonuç,
eﬂeyli üremenin öncelikle kötü genlerden kurtulmak için geliﬂti¤ini ileri süren ve Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi’nden Alex Kondrashov’un
ileri sürmüﬂ oldu¤u kuramdan temel al›r. Desteklenebilecek bir baﬂka kuram da eﬂeyli üremenin, bizi asalaklardan ve hastal›k yapan mikroorganizmalardan korumak için varoldu¤u. Virüsler
ve asalak bir-hücreliler kadar, hastal›k yap›c›
bakteriler de bedenlerimizi yaﬂam alan› olarak
kullan›p h›zla geliﬂtikçe, onlarla baﬂedebilmek
için bizim her kuﬂakta kal›tsal de¤iﬂiklikler yapmam›z gerekiyor. Klonlanm›ﬂ yavrularsa, kal›tsal
bozukluklardan çok bulaﬂ›c› hastal›klar nedeniyle ölebilir. Kendinizi klonlaman›z, bu durumda
çocuklar›n›z› vebadan ölme olas›l›¤›n›n iki kat oldu¤u, veba salg›n› olan bir kente götürmekle eﬂde¤er.

bunlar›n yararlar› çok büyük olmal›.
Tersi durumda, canl›l›¤›n, her canl›n›n
kendi genlerinin yaln›zca yar›s›n› yavrular›na aktarabildi¤i, eﬂeyli formu hiçbir zaman geliﬂemezdi. Olas›l›kla, düﬂük üreme h›z›, nitelikte bir fark yaratmak üzere geliﬂmiﬂti ve eﬂeyli üreme
sonucunda oluﬂmuﬂ ortalama bir yavru, eﬂde¤er klonlama sonucunda oluﬂmuﬂ bir yavrudan iki kat daha nitelikliydi. Baﬂka bir deyiﬂle, cinsiyet, henüz
bilmedi¤imiz nedenlerden ötürü geliﬂmiﬂ olabilir ve yoklu¤u durumunda belki türümüz zarar görmeyecekti. Ancak,
bunu sorgulamakta yarar var.
Gen tedavisi de baﬂka bir hikaye.
Gen tedavisi, bozuk bir geni normal bir
genle de¤iﬂtirerek, etkisini azaltarak ya
da henüz geliﬂtirilmemiﬂ baﬂka bir teknolojiyle t›bbi olarak iyileﬂtirmek anlam›na gelir. Böyle bir teknolojinin, ﬂimdilerde ticari olarak kullan›lan ilaçlar
kadar kabul edilebilir oldu¤unun kan›tlanmas› gerekir (fiziksel görünüﬂün, atletik yap›n›n, zihnin ya da baﬂka becerilerin geliﬂtirilmesi amac›yla bir bireyin genlerinin de¤iﬂtirilmesi, yani genleri iyileﬂtirme düﬂüncesi, tart›ﬂmal›
kalmak koﬂuluyla). Bir kiﬂi, Tay-Sachs
benzeri bir hastal›¤a neden olan bir
gen taﬂ›yorsa, gen tedavisi olmaya karar vermesi; hiç çocuk sahibi olmamak,
bozuklu¤u taﬂ›yan fetüsü ald›rmak ya
da tedavisi olmayan bu hastal›¤› taﬂ›yan bir bebe¤i do¤urmaya karar vermesinden daha kolay olabilir. Bu uygulamalar›n insanlar için güvenli oldu¤u
henüz kan›tlanmad›. Ayr›ca, ﬂimdilerde, potansiyeline ra¤men gen tedavisiyle fazla bir ﬂey yapamayaca¤›m›z ortada. Kesin ifadelerle söylemek gerekirse, kal›t›mbilimciler çok büyük say›da
(yüzlerce ya da belki birkaç bin) bozuk
gen tan›mlad›lar; ancak bu, buzda¤›n›n
yaln›zca görünen k›sm›. Bir insan›n, 30
000 geninin her birinin birkaç mutant
ve bozuk çeﬂidi olacakt›r. Üstelik gen
ﬂifresi taﬂ›mayan DNA parçalar›nda da
bozukluklar olacakt›r.
Gen tedavisinin yarar› ne olursa olsun gelecek, kopyalama hatalar›n› baﬂtan önleyen ve böylece onar›m gerektirmeyen teknolojileri de beraberinde
getirecek. Gametlerin dondurulmas› ya
da baﬂka bir yöntemle korunmas› durumunu düﬂünün. Kad›nlarda, yumurta
hücrelerinin kalitesi zamanla düﬂme
e¤ilimi gösterir. Yirmi yaﬂ›nda bir annenin normalden fazla say›da kromozom-

lu bir bebek do¤urma olas›l›¤› yok denecek kadar düﬂüktür, k›rk yaﬂ›nda bir
anne için bu olas›l›k biraz daha fazlad›r. Bu noktan›n biraz ötesinde de art›k biyolojik saat geceyar›s›n› vurur.
Ama gelecekte birçok ﬂey bizim elimizde olacak. Belki de genç kad›nlar baz›
üreme hücrelerini ald›r›p saklatabilecek ve daha sonra kendi seçece¤i herhangi bir zamanda onlar› yeniden kullanabilecek. Bunun sonuçlar›ndan biri,
bireylerin mutasyon oran›nda azalma
olabilir. Bunun daha ileri bir aﬂamas›
da hücreleri olabildi¤ince erkenden ald›rmak olabilir. Erkekler de kendi gametlerini dondurtabilirler. Kal›t›mbilimci James F. Crow’un, insan›n kal›tsal
gelece¤i için en büyük tehlikenin yaﬂl›
ve faal erkekler oldu¤u ﬂakas›na uygun
olarak, yaﬂl› erkeklerin spermleri
çok say›da mutasyon içerir.
Sperm dondurman›n uzun vadeli
sonuçlar› belirsiz olsa da, yak›nlarda ABD’de yap›lan bir çal›ﬂma,
elli yaﬂ›n üzerindeki babalar›n çocuklar›nda ﬂizofreninin ortaya ç›kma riskinin, yirmi beﬂ yaﬂ›n alt›ndakilere göre üç kat daha fazla oldu¤unu ortaya ç›kard›.
Evrimsel olarak daha karmaﬂ›k
olacak ﬂekilde geliﬂebilecek miyiz? Bunu söylemek zor. Yan›tsa
araﬂt›rmalar›n, eﬂeyli üremenin
daha uzun bir yaﬂam, daha uzun
bir kuﬂak süresi ya da daha büyük
bir gen dizilimi olan bir canl›n›n
oluﬂturdu¤u hatalar› ay›klama görevini yapabilece¤ini kan›tlamas›na ba¤l›. Mikroorganizma yaﬂam›n›n baﬂlang›c›nda onar›m enzimlerinin evrimi, hata kopyalama h›z›n›n yaklaﬂ›k on binde birden on milyarda bire düﬂmesini sa¤lam›ﬂt›. Gen
tedavisi, insan›n kal›tsal bozukluklar›n›n büyük bir bölümünün düzeltilmesinde kullan›labilseydi, bu onar›m enzimlerinin güncel eﬂde¤eri olabilirdi.
Yeni gen ve üreme teknolojilerinin devreye girmesi, yaln›zca bireysel üzüntüleri önlemenin bir yolu de¤il, 2 milyar
y›ll›k karmaﬂ›k canl›l›k tarihinin en
önemli olaylar›ndan biridir. Bu, güvenilir olarak kopyalanan moleküller, onar›m enzimleri, Mendel’in kal›t›m mekanizmas› ve cinsiyetin evrimleﬂmesi gibi
bir avuç önemli evrimsel geliﬂmeyle bile yar›ﬂabilir.
Hata miktar›n› azaltabilecek böyle
bir at›l›m, formlar›n tümüyle yeni bir

karmaﬂ›kl›k düzeyiyle evrimleﬂmesine
olanak sa¤layabilir. Ancak, böyle bir
canl› formu neye benzer? 30 000 genlik bir DNA ﬂifresi, insan ya da fare benzeri karmaﬂ›k bir canl› olman›z› sa¤layabilir; ya 100 000 gen? Bilgiye dayal›
toplumumuzda e¤itim, insan yaﬂam›n›n
büyük bir bölümünü kapl›yorsa, daha
uzun yaﬂayabilecek biçimde evrim geçirebilir ya da daha etkili ö¤renme yetenekleri geliﬂtirebiliriz. Yaﬂam›m›z›n ilk
bir-iki y›l›nda dil ö¤renme becerimiz
çok etkileyicidir; ancak erken ö¤renmenin kal›tsal program› büyük olas›l›kla
çok say›da genle ilgilidir. Kendi denetimimiz alt›nda olan fazladan genlerle
baﬂka beceriler de edinebiliriz. Böyle
bir durumda her becerinin kendi DNA
ﬂifre kümesi olacakt›r.

Daha ak›ll› olmak, her nas›lsa daha
karmaﬂ›k olman›n en iyi yolu de¤il.
Son evrim kuramc›lar›ndan biri olan
W. D. Hamilton’dan esinlenerek geliﬂtirdi¤im bir düﬂüncem daha var. Bir insan ya da bir kuﬂ için 30 000, bir meﬂe
a¤ac› ya da ›stakoz için 20 000 gen gerekiyorsa, 100 000 gen bunlar›n dördü
için de yeter. Sonuçta oluﬂan canl›, bu
dört canl›n›n özelliklerini kendinde birleﬂtiremez; böylesine büyük bir bedenin bütün halinde davranmas› çok zor
olur. Fazla genler, hangi canl› formuna
dönüﬂülece¤ini seçme olana¤› sa¤layabilir. Embriyonun herhangi bir geliﬂim
evresinde, bizim büyük gen dizilimli yarat›¤›m›z çevresini de¤erlendirebilir ve
en uygun olanaklar›n nerede oldu¤unu

görebilir. Bakar ki, meﬂe a¤açlar›na uygun ve henüz doldurulmam›ﬂt›r bu biçimi seçer ve o orada bir meﬂe a¤ac›
olarak geliﬂerek meﬂe palamutlar› üretir. E¤er deniz taban› henüz sömürülmemiﬂse, k›skaçlar›, sekiz baca¤› ve
yayl› kuyru¤uyla orda geliﬂir ve istakoz
tencerelerine girmemeye bakar. Embriyon, anne babas›n›n hangi canl› formu
oldu¤una ba¤l› olmadan, kendine en
iyi üreme koﬂullar›n› sunan yetiﬂkin
canl› formlar›ndan hangisi olaca¤›n› seçer. Tüm çevreleri ve olanaklar› de¤erlendirmesi gereken embriyonun kendisi karmaﬂ›k bir yarat›k olabilir; de¤erlendirici durumunda oldu¤u larva formuyla iﬂe baﬂlayabilir ve sonra seçti¤i
yetiﬂkin formuna dönüﬂebilmek için gereken önemli genleri "açarak" baﬂkalaﬂ›m geçirir. Kullan›lmayan genlerinin tümü, belki bir sonraki kuﬂa¤a
kadar "kapat›larak" iﬂlevsiz kal›r.
Ancak böyle bir esnek formun geliﬂmemiﬂ olmas›, çok say›da nedene ba¤lanabilir. Önemli bir neden,
mutasyonlara ba¤l› çürümenin kal›tsal bilgiyi silmemesini sa¤lama
almada devreye giren ve her kuﬂakta büyük bir mutant katliam›
gerçekleﬂtiren do¤al seçilimin gereklili¤idir. Genler ifade edilmezse
do¤al seçilim onlar›n üzerinde çal›ﬂamaz. Baﬂka bir deyiﬂle bir gen
kullan›lmazsa evrim süreci içinde
kaybolur.
Mutasyonun y›k›c› gücü, dünya
canl›lar›n› ara s›ra ifade edilen genler deposu olmaktan korumuﬂtur.
Ancak, bu güç gevﬂerse ya da direnç görürse ne olur? Gelecekte
geliﬂtirilecek teknolojiler bunu baﬂar›rsa ya da Mendel’in kal›t›m yasalar›ndan daha etkili bir üreme yöntemi
geliﬂirse, yaﬂam DNA depolar›na daha
çok ﬂey ekleyebilir. Gelecek, insanlardan daha zeki olmalar› gerekmese de
uygun kal›tsal alt-yollara sahip canl›
formlar›n›n olabilir. Böyle canl›lar, yang›ndan sonra ateﬂe uyum sa¤layan çiçekler gibi kendilerini yeniden bulabilir
ve kavrulmuﬂ topra¤› taze çiçeklerle
donatabilirler; ﬂiddetli ya¤murdan ya
da selden sonra bal›k olarak büyüyebilir ve dalgalar›n aras›nda güvenle yüzebilirler.
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