“evrim rastlant›
De¤il ki...”
Dr. Andrew Berry genç bir ‹ngiliz bilimadam›. Oxford mezunu ve kendi tan›m›yla bir "evrimsel
genetikçi". Mezun oldu¤u Oxford’un yan›s›ra dönem dönem ABD’nin ünlü Harvard Üniversitesi’nde
ve ‹stanbul’da Sabanc› Üniversitesi’nde dersler veriyor. Uzmanl›¤› popülasyon geneti¤i. Charles
Darwin’in evrim kuram›n›n ateﬂli bir savunucusu. Geçti¤imiz y›l ‹stanbul’da verdi¤i bir konferansta
yapt›¤› konuﬂma iki parça halinde Bilim ve Teknik’in ﬁubat ve Mart say›lar›nda yay›mland›. Bu
çal›ﬂmas›nda Berry, Darwin’in evrim kuram›n› geliﬂtirdi¤i s›rada genetik biliminin yeni ortaya
at›lmaya baﬂlanan önerilerinden habersiz olmas›na karﬂ›n, evrim için öngördü¤ü mekanizmalar›n
genetik ve moleküler biyolojinin bulgular›yla ola¤anüstü uyum gösterdi¤ini ve kuram›n bugün bile
geçerlili¤ini korudu¤unu savunuyordu. Berry’nin bu görüﬂleri, evrim sürecinin karﬂ›tlar›n›n
itirazlar›na hedef oldu. Bilim ve Teknik, bu itirazlar›n yan›tlar›n› bizzat Dr. Berry’den istedi:
BTD- Evrim kuram›na karﬂ› ç›kanlar›n itirazlar› genellikle birkaç noktada toplan›yor. Bunlar›n
baﬂ›nda baz› organizmalar›n son derece karmaﬂ›k ve iﬂlevsel yap›lar› bulundu¤u ve böylesine
mükemmel yap›lar›n, rastlant›lar zinciri sonunda
oluﬂamayaca¤› ve dolay›s›yla ancak bir özel tasar›m ürünü olabilece¤i. Örnek olarak, kanad›n
uçuﬂ için mükemmel bir yap›da oldu¤u ve bu nedenle bu ideal yap›n›n her kuﬂ türü için ayr› ayr›
yarat›lm›ﬂ olmas› gerekti¤i söyleniyor.
Berry- Bu konuda iki genel yorumda bulunabilirim. Birincisi, yarat›l›ﬂç›larca geliﬂtirilen bir
hipotezin kan›tlanmas› olanakl› de¤ildir. Tanr›n›n
her kuﬂ için ayr›, her yarasa için ayr›, her böcek
için ayr› kanat yaratt›¤›n›n tersini kan›tlayamam.
T›pk›, tanr›n›n kütleçekimin ivmesini 9,8 ms-2 olarak belirledi¤inin tersini kan›tlayamayaca¤›m gibi. Ama burada önemli nokta, bir ﬂeyin tersini
kan›tlayamamam›n, onu bilimsel bir kuram yapmayaca¤›. Siz böyle bir iddiada bulunabilirsiniz
ve ben bunun tersini kan›tlayamam. Ama size, ortak ata düﬂüncesini destekleyen pek çok kan›t sunabilirim. E¤er kuﬂ kanad› uçma eylemi için en
mükemmel tasar›md›r diyorlarsa, uçmak için evrimleﬂmiﬂ di¤er yöntemleri nas›l aç›klayaca¤›z?
Örne¤in, çok farkl› bir tasar›m› olan yarasa kanad›n›? Örne¤in, -nur içinde yats›nlar- soyu tükenmiﬂ uçan bir sürüngen olan ‘Pterodactyl’lerin gene farkl› örgütlenmiﬂ kanatlar›n›? Asl›nda ilginç
olan, bunlar›n hepsinin ayn› Pterodactyl kolunun
farkl› çeﬂitleri olmas›na karﬂ›n temel baz› farkl›l›klar kazanm›ﬂ olmalar›.
BTD- Yarasalar kanat geliﬂtirmek için neden
bir bask›yla karﬂ›laﬂm›ﬂ olsunlar?
Berry- Çünkü bu, böcek yakalamak için çok
iyi bir yol. Genel olarak, biri meyveyle, öteki de
böcekle beslenen iki yarasa alttak›m› vard›r. Ve
e¤er meyveler a¤açlar›n tepelerinde bulunuyor
ve etraflar›nda böcekler dolaﬂ›yorsa uçuﬂ eylemine yol açan evrimsel bask› anlaﬂ›labilir oluyor.
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Uçmak için pek çok iyi neden var. Sorulmas› gereken ﬂu: Uçabilmenin tek ve mükemmel bir yolu, mükemmel bir tasar›m› varsa, neden bu iﬂin
çok farkl› biçimlerde de yap›labildi¤ini görüyoruz? Bunu ancak ﬂöyle aç›klayabilirim: E¤er kuﬂlar, büyük olas›l›kla dinozorlarla akraba bir tak›m sürüngenden
evrimleﬂtiyse ve yarasalar da böcek yiyorlarsa kirpilere (kuﬂlardan) daha
yak›nd›rlar. Baﬂka bir deyiﬂle, farkl›
hayvanlar için de¤iﬂik noktalardan
baﬂlamak gerekiyor. Her seferinde de¤iﬂik bir ortak ata söz konusu. Dolay›s›yla iﬂlerinizi biraz farkl› biçimlerde
yap›yorsunuz. Çünkü baﬂlang›ç malzemeniz farkl›. Sözün k›sas›, verdikleri
tek örne¤i, kanad› ele
alacak olursak, tek
ve mükemmel bir
tasar›mdan söz
edemeyiz.
Kanatlar
kuﬂkusuz
uçmak için
son derece
elveriﬂli

organlar ve tabii ki uçmak için de kanat
gerekli. Evrimin uçuﬂa ulaﬂt›¤› her noktada bir çeﬂit kanat görebiliyorsunuz.
Ancak uçma o kadar farkl› biçimlerde
yap›labiliyor ki, bu çok say›da farkl› baﬂlang›ç noktalar›n›, bu da farkl› atalar›
gösteriyor. Hepsi bu.
BTD- Homolojiye ya da kökendeﬂli¤e
karﬂ› öne sürülen bir itiraz da, örne¤in
bir insan gözüyle ahtapot gözü aras›ndaki benzerlik.
Berry- Burada sözkonusu olan gene
benzeﬂtirici evrim. Bu benim derginizde
yay›mlanan makalemin birinci bölümüydü; moleküler düzeyde benzeﬂtirici evrim. Do¤al seçilimin süreçleri ayn› yönde
ilerletmesini bekleriz. Ayn› koﬂullarda
ayn› sonuçlar görmeyi bekleriz. E¤er evrim süreci içinde örnek arayacak olursan›z, en ünlü örnek keselikurttur. Plasental› memelilerin dünyan›n her yerine yay›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, keseliler Avustralya’da yal›t›lm›ﬂ olarak bulunurlar.
Ama ister Avustralya’da olsun, ister baﬂka tarafta, evrim, do¤al seçilim, köpe¤e
benzer bir y›rt›c›n›n geliﬂmesine elveriﬂli.
Ve bir de bak›yorsunuz, bir keselimemeli (marsupial) geliﬂiyor. Bu gerçek bir keseli. Kesesi ve ba¤l› bulundu¤u alts›n›fa
özgü herﬂeyi var. Bu özellikleriyle öteki
memelilerden kolayca ay›rabiliyorsunuz.
Kuﬂ, yarasa ve böcekler, farkl› ﬂubelere ait hayvanlar olmalar›na karﬂ›n, do¤an›n bask›s› ve do¤al seçilim sonunda görünüﬂte benzer ama farkl› mekanizmalara
Ancak do¤al seçilimin ortak bask›s› nesahip kanatlar geliﬂtirmiﬂler.
deniyle plasental kurtla benzeﬂiyorlar.
BTD- William Higgs’i duymuﬂsunuzdur.
"ganglion"a sahip. Sinir hücrelerinin say›s›ysa
BTD- Gözler için de ayn› ﬂey mi söz konusu?
Higgs, homolog organlar›n farkl› genlerce denet302. Bu Nematod, biçimsel olarak bir tüpten öte
Biri bir yumuﬂakça, öteki bir omurgal› gözü.
lendi¤inin iyi bilinen bir gerçek oldu¤unu söylübirﬂey de¤il. Bir uçta a¤›z, di¤er uçtaysa anüsün
Berry- Evet ikisi de yap› olarak baz› benzeryor. Buradan da, ortak atadan gelen benzer genyer ald›¤› bir tüp. Ve bu basit tüp yap›l› canl›, biz
likler gösteriyor. Ama bunlar› gözler konusunda
lere dayand›r›lm›ﬂ homoloji kavram›n›n çöktü¤ü
insanlar›n sahip oldu¤u genlerin say›s›n›n üçte
biraz bilgi sahibi olan birine verseniz, bunlar›n kisonucuna var›yor.
ikisi kadar gen taﬂ›yor! Bunu inan›lmaz buluyome ait oldu¤unu size an›nda söyleyecektir. Ama
Berry- Bu tümüyle yanl›ﬂ. Geliﬂmenin, örnerum.
burada da benzeﬂtirmenin gücünü görüyoruz.
BTD- Biraz bakteri geni de alm›ﬂ›z gibi görü¤in kol geliﬂiminin temelindeki moleküler süreçHatta birkaç küçük istisnan›n olabildi¤i moleküler hakk›nda yeni ﬂeyler ö¤rendikçe, bunlar›n
nüyor, de¤il mi?
ler düzeyde bile görüyoruz ki, do¤al seçilim süreBerry- Evet, ama yatay transfer süreci dedi¤ioluﬂumuyla kuﬂ kanad›n›n oluﬂumunu yönlendici, birbirinden çok farkl› örneklerde ortak bir soren birçok ortak gen oldu¤unu keﬂfederiz. ‹ﬂin
miz sürecin sonucu olarak. Ancak yarat›l›ﬂç›lar
run için ayn› çözümü üretmiﬂ. Benzeﬂtirici evrim
en inan›lmaz yönü, bir sirkesine¤inin genetik yabunun, Darwin’in düﬂünmedi¤i bir baﬂka evrimiyi bilinen bir süreçtir. O halde, evet, benzerliklep›s›yla olan ortakl›klardan yola ç›karak, bu konusel de¤iﬂim mekanizmas› oldu¤undan yola ç›karin birbirlerinden ba¤›ms›z evrimini aç›klayabilida binalar inﬂa edebiliyoruz. Homeotik genler örrak Darwin’i de¤illemeye çal›ﬂ›yorlarsa söyleyeriz. Do¤al seçilim sürecinde beklenen de budur.
ne¤in; organizman›n temel co¤rafyas›n› denetlelim, bu öyle bir mekanizma de¤il. Bu, asl›nda
BTD- Evrim kuram›n› eleﬂtirenlerin söyledi¤i
yen genler. Sürprizlerden biri burada. Bu genlermütasyonun kendine arac› etti¤i yeni bir yöntem,
ﬂu: E¤er insan gözü rastlant›sal geliﬂmelerle biçimle ilgili bilgiler homoloji çal›ﬂmalar›nda önemli
o kadar. ‹nsan genomuna yeni bir DNA parças›lenmiﬂse, nas›l olur da ahtapot gibi çok farkl› bir
yer tutuyor. Her ﬂeye moleküler düzeyden bakt›n›n dahil edildi¤i süreç de mütasyon sürecine çok
cinsin gözü de ayn› rastlant›lar›n ürünü olabilir?
¤›m›zda birdenbire homolojinin asl›nda çok daha
benzer. Olan biten ﬂu: Bu DNA, do¤al seçilimin
Berry- Bu, evrim karﬂ›tlar›n›n ortak argümaderin bir düzeyde gerçekleﬂti¤ini görüyoruz. Bu,
ye¤ledi¤i yöne paralel de¤il, geliﬂigüzel bir yön
n›. Rastlant›sal mütasyon sözü kulaklar›na çal›ngeliﬂimin erken evrelerinde oldukça önemli bir
seçer. E¤er üç yüzde bir olas›l›kla ﬂans› yaver gid›¤› için evrimin rastlant›sal bir süreç oldu¤unu
süreç; kritik bir ilk ad›m niteli¤inde. Yeni farkl›der de iﬂe yarar bir iﬂlev de görürse, do¤al seçiiddia ediyorlar. Rastlant›sal mütasyon, evrim sülaﬂmaya baﬂlam›ﬂ, döllenmiﬂ bir yumurtan›n bulim onu yakalar ve içerdi¤i dizilimin ortaya ç›k›ﬂ
recinde bir girdi. Ama evrim, do¤al seçilim nedelundu¤u aﬂamadan, milyarlarca hücreden oluﬂs›kl›¤›n› art›rmaya bakar; t›pk› rastlant›sal mütasniyle asl›nda son derece deterministik bir süreç.
muﬂ geliﬂkinlik aﬂamas›na gelmek kolay iﬂ de¤il.
yonlarda oldu¤u gibi. Tahminen, yatay transferle
Diyelim saçma gibi da¤›lm›ﬂ bir dizi mütasyon
‹yi bir temele ihtiyaç var. Öyle görünüyor ki biinsan genomuna kat›lmaya aday DNA’n›n % 99’u
var. Ama bunlardan yaln›zca belirli bir yönde gizim bu anlamdaki temelimiz, bir sirkesine¤inkine
do¤al seçilimle eleniyor; çünkü bunlar ortal›¤›
den saçmalar seçilimle avantajl› k›l›n›yor. Dolay›oldukça benzer. Bence gerçekten de ilginç.
kar›ﬂt›rmaktan baﬂka iﬂe yaram›yor.
s›yla bu, rastlant›sal bir süreç de¤il. Demek ki,
BTD- Son gen say›mlar›, yaklaﬂ›k 30.000 geBTD- Yarat›l›ﬂç›lar›n, genetik olarak de¤iﬂikliahtapot gözünde de omurgal› gözünde de, bu ornin varl›¤›na iﬂaret etmiﬂti.
¤e u¤ram›ﬂ sirkesineklerinin neden yaﬂayamad›kgan›n evrimini ﬂu yöne ya da bu yöne taﬂ›yacak
Berry- Bu say›, sirkesine¤i için 14.000, Nelar› sorusuna ne cevap vereceksiniz?
mütasyonlar oluyor. Ama do¤al seçilim gibi bir
Berry- Bu soruya cevap vermeme gerek bile
matod’lardan (yuvarlaksolucanlardan) bir tür
arac›m›z var ve her iki gözün de yap›lar›n›, görolan C. elegans için de 19.000. C. elegans ile inyok. E¤er bir sirkesine¤i iseniz, antenlere gerekdü¤ü alan derinli¤ini, odaklanma yetene¤ini iyisan›n bu aç›dan karﬂ›laﬂt›r›lmas›, bizi çok ilginç
siniminiz var demektir. Genlerinizde gerçekleﬂen
leﬂtirme gibi ortak bir gereksinme var. Bir baﬂka
bir sonuca götürüyor. C. elegans’›n hücre say›s›
bir mütasyon, size antenlerinizi, çevrenizi alg›ladeyiﬂle benzer bask›lar var ve böyle olunca da ikibelli; yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam 959. Beyni yok ama
man›za hiç de yard›mc› olmayan bir çift bacak
sinde de ayn› do¤rultuda (iyileﬂtirme yönünde)
basit anlat›m›yla bir sinir hücresi toplulu¤u olan
formunda verirse sirkesineklerinin yüzkaras› olaolan mütasyonlar seçiliyor.
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De¤iﬂik canl› türlerine ait gözler, çok farkl› ortamlarda iﬂlev görmelerine karﬂ›n “benzeﬂtirici evrim” bask›s› nedeniyle ortak bir yap› taﬂ›yorlar.

ca¤›n›z kesin. Do¤al seçilim de sizi do¤al olarak
d›ﬂlayacak bu durumda. Bu tür formlar›, do¤al
seçilim sürecini etkin ﬂekilde ortadan kald›rd›¤›n›z laboratuvarlardan baﬂka yerde görmemenizin
nedeni de bu. Özetle bu tür mütasyonlar canl›n›n
zarar›na olan mütasyonlar. Bu örnektekine benzeyen, ama canl›n›n iﬂine yarayacak mütasyonlar›n varl›¤› da sözkonusu olabilir. Böyle bir durumda canl› yaﬂayabilir. Ama bunlar çok s›n›rl›
say›da.
BTD- Ali Gören böylesine hassas, karmaﬂ›k ve
koordinasyonlu iﬂleyen bir mekanizman›n, yararl› rastlant›sal mütasyonlar›n ürünü olamayaca¤›
yaklaﬂ›m›n› savunuyor.
Berry- "‹ndirgenemez karmaﬂ›kl›k" olarak adland›r›lan bu yaklaﬂ›m, Darwin’in üzerinde uzun
süre düﬂündü¤ü yaklaﬂ›m›n tam olarak ayn›s›.
Aralar›ndaki tek farksa Darwin’in kamç›dan haberdar olmay›p, yaln›zca gözlerden haberdar olmas›. Darwin "Türlerin Oluﬂumu"nu yazd›¤› dönemde, böylesine mükemmel ve güzel tasarlanm›ﬂ bir yap› olan gözün evrimi üzerine düﬂünerek, geceler boyunca uykusuz kalm›ﬂt›. ‹çinde
yer alan tüm yap›lar›n tümünün birbiriyle etkileﬂimli oldu¤u göz, bu özelli¤i nedeniyle mükemmel bir bütündür. Bu nedenle bir gözün yaln›zca
onda birine sahip olman›z iﬂe yaramaz. Hatta gözün beﬂte ikisine, yar›s›na ya da üçte ikisine sahip olman›z da yeterli olmaz. Bir gözün iﬂlevini
yerine getirebilmesi için, tamam›n›n bir arada olmas› gerekir. Dolay›s›yla böyle bir yap›y› tek
ad›mda evrimleﬂtirmezseniz, nas›l evrimleﬂtirirsiniz? Bu da indirgenemez karmaﬂa yaklaﬂ›m›ndakinin ayn›s›d›r. Darwin’den bu yana ö¤rendiklerimizle göz konusuna buldu¤umuz yan›tsa, asl›nda
“yar›m göz”ün de, hatta baz› organizmalarda
“onda bir göz”ün de olabilece¤i. Örne¤in, beyaza duyarl› hücreler. Beyaz›n mutlaka bir biçime
sahip olmas› gerekmiyor. Önemli olan, yüz y›l
önce indirgenemez karmaﬂ›kl›¤a örnek olarak
gösterilen bir ﬂeyin, asl›nda “indirgenir” oldu¤unun anlaﬂ›lmas›.
Dolay›s›yla ben kamç› gibi bir yap›n›n kimyasal süreçlerle aç›klanamayaca¤› konusunda, Behe ile ayn› kan›day›m. Ancak ara ad›mlar› anlamad›¤›m›z için, sürecin tümünün tanr›sal oldu¤unu söylemek ç›lg›nl›k. Bundan yüzlerce y›l önce,
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göz için de ayn› ﬂeyleri söylüyorduk. Ama yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda bugün art›k gözü tan›yoruz.
BTD- 3,5 milyar y›l›n, tek bir hücrenin göz ve
kamç› gibi mükemmel yap›daki organizmalara
evrimleﬂmesi için yeterince uzun bir süre olmad›¤›na kat›l›yor musunuz?
Berry- Diyelim ki ben Mars’tan geliyorum ve
bu gezegenin geçirdi¤i evrim konusunda hiçbir
ﬂey bilmiyorum. Siz de bana bu do¤al seçilim olarak adland›r›lan süreci, proteinlerinizi üreten
DNA ad›ndaki kendini kopyalayabilen molekülleriniz oldu¤unu ve benzeri ﬂeyleri anlat›yorsunuz.
Sonra da bana 3,5 milyar y›lda böylesine karmaﬂ›k bir ﬂeyin oluﬂup oluﬂamayaca¤›n› soruyorsunuz. Bu durumda evrimleﬂmenin h›z› ve ne kadar
k›sa sürede gerçekleﬂebilece¤i konusunda hiçbir
bilgim olmad›¤›ndan, size verece¤im yan›t "hiçbir
fikrim yok" olurdu. Ancak dedi¤im gibi bu ancak
Mars’l› olsayd›m verece¤im yan›t. Fakat insano¤lu olarak bu sürecin tam olarak iﬂledi¤inin kan›tlar›n› görebildi¤imden, bu sorunuzun yan›t› hakk›nda da bir fikrim olabilir. Bu fikre iki yolla sahip olurum: Birincisi do¤rudan fosil kay›tlar›ndan
yararlanarak, ikincisiyse bugün gördü¤ümüz modern organizmalar aras›ndaki iliﬂkilere bakarak.
Bu ikisini birarada kullanarak bir aile a¤ac› oluﬂturabilir ve zaman içinde geriye giderek fosil kay›tlar›na bakabilirim. Ama Mars’tan olsayd›m, bu
süre yeterince uzun de¤il diyebilirdim.
BTD- Makalenizde sözünü etti¤iniz Kambriyen canavarlar...
Berry- Evet onlar›n da oldukça geliﬂkin gözleri vard›, ama büyük olas›l›kla epey farkl› bir setten gözlerdi bunlar. Çeﬂitli türlerde ba¤›ms›z olarak evrilmiﬂ gözler vard›. Bütün bunlar 540 milyon y›l önceydi.
Asl›nda ﬂu da ilginç ve önemli bir soru olurdu. Bu Kambriyen patlamas›n› nas›l aç›klayabiliriz. Birdenbire her ﬂey her yerde ortaya ç›kmaya
baﬂl›yor. Bu büyük bir yarat›l›ﬂ an› de¤il de ne?
Hem de Büyük harf Y ile...
Gene ayn› ﬂey. 540 milyon y›l önce ne oldu¤unu kimse tam olarak bilemez, ama iki faktörün
rol oynam›ﬂ olmas› muhtemel (ki bunlar› okulda
ö¤retiyorum ve san›yorum yay›mlad›¤›n›z makalemde de bahsetmiﬂtim). Birincisi (san›r›m) ilk

kez bu sirkesineklerinde bahsetti¤im homeotik
mütasyonlardaki mekanizman›n devreye girmiﬂ
olmas› sözkonusu. Baﬂka bir deyiﬂle temel vücut
planlar›n› ortaya ç›karan geliﬂim planlar›nda çok
ufak de¤iﬂimler olursa, sonuçta ürün olarak ortaya çok farkl› vücut planlar› ç›kar. Dolay›s›yla bu
sistem bir kere iﬂlemeye baﬂlad›¤›nda çok farkl›
vücut planlar› oluﬂturma potansiyeline kavuﬂmuﬂ
oluyorsunuz. Bu birinci husus. Ötekine gelince,
bak›n o zamanlar, yani 540 milyon y›l önce ortada dolaﬂan yegane organizmalar, iki katmanl›
hücrelerdi. Genel olarak dünya o zamanlar bir
tekhücreliler dünyas›yd›. Ve birdenbire bu karmaﬂ›k ﬂeyleri ortaya ç›kart›yorsunuz. Ve dünya bomboﬂ. Bu harika bir ﬂey. Düﬂünün, evrimsel olarak
hiçbir s›n›r olmaks›z›n geliﬂebilirsiniz. Önünüze
büyük ekonomik f›rsatlar serilmiﬂ.
Sonuçta ﬂunu söyleyebiliriz 3,5 milyar y›l
uzun bir süre. Bu süre içinde pek çok mütasyon
gerçekleﬂebilir. ‹stedi¤imiz herhangi bir ﬂeyin bu
süre içinde evrilece¤ine rahatl›kla inan›yorum.
Burada ilginç bir dipnot vermekte de yarar
var. Darwin, Türlerin Kökeni’ni ilk yay›mlad›¤›nda, bu Darwinizm’in ilk büyük krizi oldu. ‹ngiliz
fizikçi Lord Kelvin (William Thomson) iki parametreyi, san›r›m Dünya’n›n ve Güneﬂ’in so¤uma
h›zlar›n› esas alarak, yeryüzünde yaﬂam›n ortaya
ç›k›p evrilmesi için birkaç yüzbin y›ll›k bir süre
hesaplad›. Bu sonuç, Darwin ve arkadaﬂlar›n› zaman›nda epey endiﬂelendirdi. Ama gördük ki endiﬂelenmelerine gerek yokmuﬂ. Çünkü Lord Kelvin yan›lm›ﬂt›. Radyoaktivitenin, kendini sürekli
yenileyen bir enerji kayna¤›n›n varl›¤›ndan habersizdi. Dolay›s›yla yaﬂam için var olan zaman yüzbinlerce y›l de¤il, birkaç milyar y›ld›. Ve birkaç
milyar y›l içinde oldukça büyük evrim süreçleri
gerçekleﬂir.
Sonuç olarak, kamç›lar›n nas›l geliﬂti¤ini bilmiyorum. Ama bunu ﬂimdilik bilmemem, bunlar›n evrimin de¤il, yarat›l›ﬂ›n ürünü olduklar› anlam›na gelmez.
BTD- Deniyor ki, do¤adaki 20 aminoasidin
rastlant›sal olarak bir araya gelip karmaﬂ›k organizmalar oluﬂturmalar› olas›l›¤› bir hayli düﬂük.
Berry- ‹ﬂte gene ﬂu rastlant› meselesi. Evet
gerçekten bu olas›l›k bir hayli düﬂük. Ama daha
önce de dedi¤imiz gibi do¤al seçilim mekanizmas› varsa ve bu mekanizma do¤adaki tüm farkl› yap›taﬂlar› aras›ndan gerekli olanlar› seçiyorsa?..
Richard Dawkins bunu çarp›c› biçimde ortaya koyar. Bu düﬂük olas›l›k argüman› için asl›nda iyi
düﬂünülmüﬂ bir örnek verilir. Bu rastlant›sal süreçler sonucu nas›l karmaﬂ›k, örgütlü bir yaﬂam
yaratabilirsiniz? Ya da s›kça baﬂvurulan bir örne¤i aktaracak olursak, bir hortum, hurda deposundaki parçalar› rasgele bir araya getirip bir jumbo
uça¤›na dönüﬂtürebilir mi? Elbette dönüﬂtüremez. Ama o hurda deposunda do¤al seçilim faaliyetteyse ve farkl› parçalar bir araya gelip küçük
yap›lar oluﬂturabiliyorlarsa ve bu parçalarla yapboz için 3,5 milyar y›l›n›z varsa, belki de bu sürenin sonunda hurdal›ktan jumbo jetinizle ç›kabilirsiniz. Çünkü e¤er bir iﬂlev gören bir tekerlek
yapabiliyorsan›z, o yuvarlan›p bir yerlere gider,
orada baﬂka bir parça eklenir ve böylece sürüp
gider. Sonuçta, rastlant›yla uça¤› yapamazs›n›z,
ama bu deterministik faktör devreye girdi¤inde
evet, neden olmas›n?
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