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Evrim
Kanad›m› Geri
Alay›m!…
Kanatlar›n evrimi, böceklere avc›lar›ndan kaçma, da¤›n›k g›da kaynaklar›ndan yararlanma ve yeni bölgelere yay›lma olana¤› sa¤layan çok önemli bir
uyum süreci olarak bilinir. Böceklerin
böylesine ola¤anüstü say›da farkl› türler geliﬂtirebilmelerinin baﬂl›ca nedenlerinden biri de kanatlar›. Ancak, geliﬂmiﬂ kanatlar›n sa¤lad›¤› varsay›lan evrimsel yararlara karﬂ›n, bir ailenin baz›
türleri geliﬂkin kanatlara sahipken, baz›lar›n›nsa daha az iﬂlevsel kanatlar›
oldu¤u, baz›lar›n›n da tümüyle kanats›z olduklar› görülüyor. Asl›nda böcek
evriminde al›ﬂ›lan çizgi, kanatl›l›ktan
kanats›zl›¤a do¤ru. Bulgular, birçok
türün evrim sürecinde uçuﬂ yetene¤ini
kaybetti¤ini ortaya koyuyor. Ancak,
Amerikal› ve Alman biyologlarca yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, dallar ve yapraklar aras›nda kendilerini ustaca gizleyen ve görünümleri nedeniyle halk
dilinde çomakböce¤i (Phasmatodea)
denen türlerin zaman zaman ak›nt›ya
karﬂ› yol ald›klar› anlaﬂ›l›yor. Michael
F. Whiting, Sven Bradler ve Taylor
Maxwell adl› araﬂt›rmac›lar, Nature
dergisinde yay›mlad›klar› makalelerinde 3000 türden oluﬂan ve bunlardan
yaln›zca %40’› geliﬂkin kanatlara sahip
çomakböceklerinin baz› türlerinin,
evim sürecinde kanatlar›n› zaman zaman kaybedip yeniden kazand›klar›n›
ortaya koydular.
ﬁimdiye kadar evrimde kanat kayb›, geriye dönüﬂü olanaks›z bir
ad›m olarak görülmekteydi. Çünkü, iﬂlevsel kanatlar çeﬂitli yap›lar
aras›nda interaktif bir iliﬂki gerektirir. Kanatlar› iﬂlevini yitirmiﬂ
soylarda, bu yap›larla ilgili
genlerin, geriye dönüﬂü olanaks›z k›lacak mutasyonlara u¤rayaca¤› düﬂünülüyordu.
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c› taraf›ndan derlenen bulgular, günümüz çomakböceklerinin atalar›n›n baﬂlang›çta kanats›z olduklar›n›, kanatlar›n evrimsel geliﬂim içinde daha sonra
kazan›ld›¤›n›, ve bu sürecin (kanatlar›n
kaybedilip yeniden kazan›lmas›) en az
dört kez tekrarland›¤›n› ortaya koydu.
Araﬂt›rmac›lar, bunu kanatlar›n› kaybeden türlerin, bu kanatlar› iﬂlevsel
k›lan kas ve özel sinirler
gibi yap›lar› korumuﬂ
olmalar›na ba¤l›yorlar.
Bunun olas› nedeni de,
bu yap›lar›n bacaklar ve
baﬂka baz› temel organlar için
de gerekli olmas›. Örne¤in, sirke sine¤inde bacak ve kanat hücrelerinin tek bir hücre grubundan kaynakland›¤› biliniyor. Bu durumda,
araﬂt›rmac›lara göre kanats›z böceklerde, kanat oluﬂumu için gerekli temel
genetik bilgilerin korunmas› ﬂaﬂ›rt›c›
de¤il; çünkü benzer genetik talimatlar,
bacak ve öteki baz› hayati yap›lar için
de gerekli.

Nitekim araﬂt›rmac›lar, uçabilen ve uçamayan çomakböceklerini karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda, kanats›z türlerin, gövdelerinde
kanat için gerekli kas ve sinirleri büyük ölçüde koruduklar›n› görmüﬂler.
Kanat oluﬂumu çoklu gen sistemlerine, transkripsiyon faktörlerine, salg›lanan proteinlere ve farkl› almaçlarla ilgili kombine bir süreç. Dolay›s›yla bu
etmenlerden birinde meydana gelebilecek mutasyon, kanatlar›n yitirilmesi sonucunu do¤urabilir. Kanat oluﬂumu
için gerekli faktörlerin say›s› göz
önünde tutuldu¤unda, farkl› soylar,
farkl› somut nedenlerle kanatlar›n› yitiriyor olabilirler. Ancak, görünen o ki,
kanat oluﬂumu için gerekli temel genetik bilgi, anahatlar›yla farkl› soylarda
da uzun evrimsel süreler boyunca korunuyor. Bu durumda da ayn› temel
yap› malzemeleriyle karmaﬂ›k yap›lar›n
yeniden oluﬂturulmas›, evrim sürecinde san›ld›¤›ndan daha s›k rastlan›lan
bir durum. Örne¤in, günümüzde gözlere sahip tüm hayvanlar, Pax-6 adl›
bir ana gen taraf›ndan kontrol edilen
ilkel bir görüntü oluﬂturma organ›na
sahip ortak bir atadan türemiﬂ olabilirler. Çomakböcekleri üzerindeki araﬂt›rman›n bulgular› da, kanat oluﬂumu
için gerekli geliﬂim yolunun, böceklerin çeﬂitlenmesi sürecinde yaln›z bir
kez ortaya ç›kt›¤›, ancak böcek evrimi
s›ras›nda farkl› türlerin bu temel
genetik talimat› çeﬂitli kereler susturup, yeniden yürürlü¤e koyarak
kanat geliﬂtirdikleri hipotezini do¤ruluyor. O halde san›lan›n tersine
kanat yitimi evrimde geri dönüﬂü olmayan bir yol de¤il, ve yitirilen kanatlar›n evrim sürecinde yeniden kazan›lmas›, çeﬂitli soylar›n hem kanatl›, hem
de kanats›z olmada bir tak›m avantajlar buldu¤unu gösteriyor. Örne¤in,
kanats›zl›kla iliﬂkilendirilen bir özellik,
diﬂi böceklerin döl verimlili¤inin yüksek olmas›. Phasmid türlerinin, böcek
akrabalar›ndan farkl› bir yan›ysa,
diﬂilerin yumurtalar›n› çok say›da bir
yere biriktirmek yerine, ayr› ayr› farkl›
yerlere da¤›tmalar›. Bu nedenle phasmid evriminin erken evrelerinde kanats›z forma geçiﬂ, döl verimlili¤i ve
kamuflaj yetene¤i kazand›ran bir
seçilim avantaj› olarak görülebilir.
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