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Darwin’in Türlerin Kökeni adl› kitab›ndan bu
yana, biyolojideki temel kuram, canl›lar›n do¤al
seleksiyonun ürünü olduklar›n› öngören evrim
kuram› oldu. 20. yüzy›lda Darwinizm’e genetik
›ﬂ›¤›nda getirilen yeni yorum, do¤al seleksiyona
bir de mutasyon mekanizmas›n› ekledi. Ancak bu
iki mekanizman›n, yani do¤al seleksiyon ve mutasyonun, canl›l›¤›n tek kayna¤› oldu¤u yönündeki geleneksel anlay›ﬂ, son y›llarda önemli eleﬂtiriler al›yor. Pek çok bilim adam›, canl›l›¤›n sadece
bu gibi amaçs›z ve bilinçsiz faktörlerin ürünü olamayaca¤›n›, hayat›n kökeninde "tasarlay›c› bir bilincin" oldu¤unu savunuyorlar. Bu anlay›ﬂ son y›llarda yeni bir teoriyi de beraberinde getirdi: "Biliçli Tasar›m" (Intelligent Design) teorisi.
Bu teori, 1990’l› y›llarda bir grup Amerikal›
bilim adam› taraf›ndan ortaya at›ld›. Teorinin ilk
büyük ç›k›ﬂ›, Pennsylvania’daki Lehigh Üniversitesi’nden biyokimya profesörü Michael J. Behe’nin "Darwin’in Kara Kutusu: Evrime Karﬂ› Biyokimyasal Baﬂkald›r›" adl› kitab› oldu. Behe, kitab›nda canl› hücresinin Darwin zaman›nda içeri¤i bilinmeyen bir "kara kutu" oldu¤unu, hücrenin
detaylar› anlaﬂ›ld›¤›nda ise, burada çok kompleks
bir "tasar›m" bulundu¤unun ortaya ç›kt›¤›n› anlat›yordu. Behe’ye göre, canl›lardaki kompleks sistemlerin do¤al seleksiyon ve mutasyonla, yani bilinçsiz mekanizmalarla ortaya ç›kmas› imkans›zd›
ve bu durum hücrenin "bilinçli bir ﬂekilde tasarland›¤›n›" gösteriyordu. Frans›z felsefe profesörü
Peter van Inwogen, bu kitab›n önemini ﬂöyle vurgulamaktayd›:
"E¤er Darwinistler bilimsel gerçeklerle dolu
bu kitab›, önemsemeyerek, yanl›ﬂ anlayarak veya
ona gülüp geçerek karﬂ›larlarsa, bu durum bugün
Darwinizm’in bilimsel bir teori olmaktan çok bir
ideoloji oldu¤u yönündeki gitgide yay›lan ﬂüpheler için önemli bir kan›t olacakt›r."
Darwinistler Behe’ye tatminkar bir cevap veremediler. Ve "bilinçli tasar›m" teorisi giderek
daha fazla bilim adam› taraf›ndan savunulmaya
baﬂland›. Bugün bu hareketin önemli isimleri aras›nda California Berkeley Üniversitesi’nden Philip
Johnson; MIT, Chicago, Princeton Üniversiteleri’nden Willam Dembski; doktoras›n› Cambridge’de yapm›ﬂ olan Stephen C. Meyer; Chicago
Üniversitesi’nden Paul Nelson gibi isimler yer al›yor. "Access Research Network" çat›s› alt›nda bilimsel çal›ﬂmalar yürüten gruba, internet üzerinden ulaﬂmak mümkün. (www.arn.org)
‹ndirgenemez Komplekslik
Bilinçli dizayn teorisini savunanlar›n en çok
vurgu yapt›klar› kavramlardan biri, "indirgenemez komplekslik" (irreducible complexity).
Bu kavram, asl›nda Darwin taraf›ndan ortaya
konmuﬂ bir "k›stas"a dayan›yor. Darwin, kendi
teorisinin nas›l yanl›ﬂlanabilece¤ini Türlerin Kökeni’nde ﬂöyle ifade etmiﬂ:
"E¤er birbirini takip eden çok say›da küçük
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de¤iﬂiklikle kompleks bir organ›n oluﬂmas›n›n
imkans›z oldu¤u gösterilse, teorim kesinlikle y›k›lm›ﬂ olacakt›r. Ama ben böyle bir organ göremiyorum."
Darwin’in buradaki kast›n› iyi incelemek gerekiyor. Baﬂta belirtti¤imiz gibi, Darwinizm canl›lar›n kökenini iki bilinçsiz do¤a mekanizmas› ile
aç›kl›yor: Do¤al seleksiyon ve rastlant›sal de¤iﬂiklikler (yani mutasyonlar). Darwinist teoriye göre,
bu iki mekanizma, canl› hücresinin kompleks yap›s›n›, kompleks canl›lar›n vücut sistemlerini,
gözleri, kulaklar›, kanatlar›, akci¤erleri, yarasalar›n sonar›n› ve daha milyonlarca karmaﬂ›k tasar›ml› sistemi meydana getirmiﬂ durumda.
Ancak son derece kompleks yap›lara sahip
olan bu sistemler, nas›l olur da iki bilinçsiz do¤al etkenin ürünü say›labilir? ‹ﬂte bu noktada
Darwinizm’in baﬂvurdu¤u kavram, "indirgenebilirlik" kavram›. Teori, sözkonusu sistemlerin çok
daha basit hale indirgenebileceklerini ve sonra
da kademe kademe geliﬂmiﬂ olabileceklerini iddia ediyor. Bu kademeler sayesinde, Darwinizm’in iddias›na göre, önceden gözü olmayan
bir canl› türü kusursuz bir göze sahip oluyor, önceden uçamayan bir baﬂka tür de kanatlan›p
uçar hale geliyor.
Ancak bilinçli tasar›m savunucular›, bu klasik
hikayede çok önemli bir yan›lg› oldu¤unu savunuyorlar. Dikkat edilirse, Darwinist teori, bir noktadan bir baﬂka noktaya (örne¤in kanats›z canl›dan
kanatl› canl›ya) do¤ru giden aﬂamalar›n hepsinin
tek tek "avantajl›" olmas›n› öngörüyor. A’dan
Z’ye do¤ru gidecek bir evrim sürecinde, B, C,
D... U, Ü, V ve Y gibi tüm "ara" kademelerin canl›ya mutlaka avantaj sa¤lamas› gerekiyor. Do¤al
seleksiyon ve mutasyonun bilinçli bir ﬂekilde ön-

ceden hedef belirlemeleri mümkün olmad›¤›na
göre, tüm teori canl› sistemlerinin avantajl› küçük kademelere "indirgenebilece¤i" varsay›m›na
dayan›yor.
‹ﬂte Darwin bu nedenle "e¤er birbirini takip
eden çok say›da küçük de¤iﬂiklikle kompleks bir
organ›n oluﬂmas›n›n imkans›z oldu¤u gösterilse,
teorim kesinlikle y›k›lm›ﬂ olacakt›r" demiﬂti.
Bilinçli tasar›m savunucular›, iﬂte bu noktay›
vurguluyorlar ve 20. yüzy›l biliminin, Darwin zaman›nda yeterince bilinmeyen pek çok "indirgenemez kompleks" yap› ortaya ç›kard›¤›n› belirtiyorlar. Michael Behe’nin kitab›nda indirgenemez
kompleks sistemlere verdi¤i ilginç örneklerden
biri, bakteri kamç›s›.
Bakterinin Kamç›s›
"Kamç›" olarak Türkçe’ye çevrilen "flagella"
isimli organ, baz› bakteriler taraf›ndan s›v› bir ortamda hareket edebilmek için kullan›l›r. Organ,
bakterinin hücre zar›na tutturulmuﬂtur ve canl›
ritmik bir biçimde dalgaland›rd›¤› bu kamç›y› bir
palet gibi kullanarak diledi¤i yön ve h›zda yüzebilir. Bakterilerin kamç›s›, uzun zamand›r bilinmektedir. Ancak son 10 y›l içindeki gözlemler,
bu kamç›n›n detayl› yap›s›n› ortaya ç›kar›nca bilim dünyas› ﬂaﬂk›na dönmüﬂtür. Çünkü kamç›n›n,
önceden san›ld›¤› gibi basit bir titreﬂim mekanizmas›yla de¤il, çok karmaﬂ›k bir "organik motor"
ile çal›ﬂt›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bakterinin hareketli motoru, elektrik motorlar›yla ayn› mekanik özelli¤e sahiptir. ‹ki ana bölüm söz konusudur: Bir hareketli k›s›m (rotor) ve
bir dura¤an k›s›m (stator).
Bu organik motor, mekanik hareketler oluﬂturan di¤er sistemlerden farkl›d›r. Hücre, içinde
ATP molekülleri halinde sakl› tutulan haz›r enerjiyi kullanmaz. Bunun yerine kendine özel bir
enerji kayna¤› vard›r: Bakteri, zar›ndan gelen bir
asit ak›ﬂ›ndan ald›¤› enerjiyi kullan›r. Motorun
kendi iç yap›s› ise ola¤anüstü derecede komplekstir. Kamç›y› oluﬂturan yaklaﬂ›k 240 ayr› protein vard›r. Bunlar kusursuz bir mekanik tasar›mla yerlerine yerleﬂtirilmiﬂtir. Bilim adamlar› kamç›y› oluﬂturan bu proteinlerin, motoru kapat›p
açacak sinyalleri gönderdiklerini, atom boyutunda harekete imkan sa¤layan mafsallar oluﬂturduklar›n› ya da k›rbac› hücre zar›na ba¤layan proteinleri hareketlendirdiklerini belirlemiﬂlerdir.
Motorun iﬂleyiﬂini basitleﬂtirerek anlatmak amac›yla yap›lan modellemeler bile, sistemin karmaﬂ›kl›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için yeterlidir.
Bakteri kamç›s›n› kitab›nda detayl› olarak anlatan Michael J. Behe, sadece bu kompleks yap›s›n›n dahi, evrimi "y›kmak" için yeterli oldu¤unu
savunmaktad›r. Çünkü kamç› hiç bir ﬂekilde basite indirgenemeyecek bir yap›dad›r. Kamç›y› oluﬂturan moleküler parçalar›n tek bir tanesi bile olmasa, ya da kusurlu olsa, kamç› çal›ﬂmaz ve dolay›s›yla bakteriye hiç bir faydas› olmaz. Bakteri

kamç›s›n›n ilk var oldu¤u andan itibaren eksiksiz
olarak iﬂlemesi gerekmektedir. Bu gerçek karﬂ›s›nda evrim teorisinin "kademe kademe geliﬂim"
modeli anlams›zlaﬂmaktad›r. Nitekim bugüne kadar hiç bir evrimci biyolog, bakteri kamç›s›n›n kökenini aç›klamay› denememiﬂtir bile.
Tasar›m Nas›l Belirlenebilir?
Bakteri kamç›s› kuﬂkusuz bilinçli tasar›m savunucular›n›n tek örne¤i de¤il. Behe kitab›nda
daha pek çok "indirgenemez kompleks" yap›n›n
örne¤ini veriyor. Sadece Behe’nin kitab›nda de¤il, bilinçli tasar›m› savunan pek çok biyolog taraf›ndan yay›nlanan kitaplarda ve bilimsel makalelerde, evrimin "kör" mekanizmalar›n›n aç›klayamad›¤› kompleks tasar›mlara dair say›s›z örnek
var: ‹nsan gözünün anatomisi, retina hücrelerindeki karmaﬂ›k biyokimyasal düzenek, DNA replikasyonunda görev yapan enzimler, insan›n diz ekleminin tasar›m› veya "tek yönlü ve daimi nefes
ak›ﬂ›" sa¤layan özgün kuﬂ akci¤eri gibi.
Bilinçli tasar›m savunucular›, bu yap›lar›n hiç
birinin "do¤al mekanizmalarla" oluﬂmuﬂ olamayaca¤›n›, mutlaka bilinçli bir düzenlemenin ürünü
oldu¤unu savunuyorlar. Peki bir yap›n›n tasar›m
ürünü oldu¤u nas›l anlaﬂ›l›yor? William Dembski
The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (Dizayn Ç›kar›m›: Küçük
Olas›l›klar Yoluyla ﬁans Faktörünü Elimine Etmek) adl› kitab›nda bu soruyu cevapl›yor.
Dembski’ye göre, do¤ada var olup da do¤al
faktörlerle ortaya ç›kma olas›l›¤› aﬂ›r› derecede
küçük olan yap›lar, bilinçli bir tasar›m›n bilimsel
kan›t›n› oluﬂturuyor. Örne¤in fonksiyonel bir protein molekülünün, do¤adaki 20 farkl› aminoasitin
rastlant›sal biraraya gelmesiyle oluﬂma ihtimali,
matematikte "imkans›z"›n baﬂlad›¤› nokta say›lan
1050’de 1’den bile çok çok daha (trilyarlar kere
trilyarlarca kat) küçük. Bu durum, proteinin rastlant›sal bir sürecin ürünü olmad›¤›n›, "tasarlanm›ﬂ" bir yap› oldu¤unu gösteriyor.
Daha kolay anlaﬂ›l›r bir örnek ise ﬂöyle: Balta
girmemiﬂ bir ormanda bir heykele rastlarsan›z,
bundan ç›kard›¤›n›z sonuç ne olur? Do¤al faktörlerin bu heykeli oluﬂturmuﬂ olmalar› ihtimali çok
çok küçük oldu¤u (yani böyle bir alternatif "imkans›z" oldu¤u) için, heykelin tasarlanm›ﬂ oldu¤u
sonucuna var›rs›n›z. Bilinçli tasar›m savunucular›,
canl›lar›n kompleks mekanizmalar›n›n, bir ormanda bulunan heykelden çok daha aç›k birer
"tasar›m kan›t›" oldu¤unu savunuyorlar.
Bilim ‹çin Bir Dönüm Noktas› m›?
Kuﬂkusuz bilinçli tasar›m konusundaki bu çal›ﬂmalar, önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor: Tasar›mc› kim? Canl›lar› dizayn eden bilinç,
kimin bilinci?
Bilinçli tasar›m savunucular›, bu sorunun cevab›n›n, bilimin alan› d›ﬂ›nda kald›¤›n› belirtiyorlar. Onlara göre bilimin yaﬂam›n kökeni hakk›nda varabilece¤i sonuç, canl›l›¤›n tasarlanm›ﬂ oldu¤unu tespit etmekten ibaret. Yani, bu tasar›m›n sahibi kim, amac› nedir gibi sorular›n, kendi
alanlar›ndan ç›k›p dinin veya felsefenin ilgi alan›na girdi¤ini düﬂünüyorlar. Profesör Philip Johnson’a göre, "herkes bu sorulara kendi inançlar›na ve düﬂüncelerine göre cevap arayabilir, ama
önemli olan bilimin, hayat› amaçs›z bir rastlant›-
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lar zinciri olarak gören Darwinist teoriyi reddediyor olmas›."
Bilinçli tasar›m teorisi, hem bilim dünyas›n›
hem de toplumu derinden etkileyece¤e benziyor.
Access Research Network taraf›ndan yay›nlanan
Origins and Design dergisi, oldukça yüksek bir tirajla bilinçli tasar›m kavram›n›n bilimsel temellerini oturtuyor. Teorinin Behe, Johnson, Dembski
gibi öncüleri, ABD’nin sayg›n üniversitelerinde
bilimsel konferanslarda söz al›yor, Darwinist bilim adamlar›yla tart›ﬂmalara kat›l›yor ve teorinin
her geçen gün daha fazla yay›lmas› için çal›ﬂ›yorlar. Geçti¤imiz günlerde New York Times gazetesi, "bilinçli tasar›m" teorisini ele alan "Evolutionists Battle New Theory on Creation" (Evrimci-

ler Yeni Bir Yarat›l›ﬂ Teorisiyle Çat›ﬂ›yor) baﬂl›kl›
bir haber yay›nlad›. New York Times’a göre bilinçli dizayn Darwinizm’e karﬂ› güçlü bir ak›m,
çünkü somut bilimsel temellere ve entellektüel
yorumlara dayan›yor. (Teori Türk medyas›nda da
yank› buldu, bkz. Ertu¤rul Özkök, "Her Yol Allah’a m› Ç›k›yor", Hürriyet, 16 Nisan 2001)
Bilinçli tasar›m teorisinin en önemli mesaj›,
tüm do¤ay› "planlanmam›ﬂ, amaçlanmam›ﬂ bir
rastlant›lar y›¤›n›" olarak gören ortodoks biyoloji
anlay›ﬂ›n›n geçersiz oldu¤unu savunmas›. Michael Behe, bu yeni anlay›ﬂ›n bilim dünyas› taraf›ndan kabullenilmesinin kolay olmad›¤›n›, ancak zaten hiç bir bilimsel devrimin kolay gerçekleﬂmedi¤ini belirtiyor:
Hayat›n üstün bir ak›l taraf›ndan tasarlanm›ﬂ
oldu¤u anlay›ﬂ›, hayat› basit do¤a kanunlar›n›n
bir sonucu olarak alg›lamaya al›ﬂk›n bizlerde bir
ﬂok etkisi yaratm›ﬂ durumda. Ama di¤er yüzy›llar
da benzer ﬂoklar› yaﬂam›ﬂlard› ve ﬂoklardan kaçmak için bir neden de yok.
Bilim dünyas› bu "ﬂok"u kabullenecek mi, bunu zaman gösterecek.
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