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EVRİM NEDİR?  
Evrim, biyolojik popülasyonların birbirini izleyen nesiller boyunca kalıtsal özelliklerinde 

meydana gelen değişimdir. Bu özellikler, üreme sırasında ebeveynden yavruya geçen genlerin 

ifadeleridir. Mutasyon, genetik rekombinasyon ve diğer genetik varyasyon kaynaklarının bir 

sonucu olarak herhangi bir popülasyonda farklı özellikler var olma eğilimindedir. Evrim, doğal 

seçilim ve genetik sürüklenme gibi evrimsel süreçler bu varyasyona etki ettiğinde ortaya çıkar ve 

bir popülasyonda belirli özelliklerin daha yaygın veya nadir hale gelmesine neden olur. Türlerin, 

bireysel organizmaların ve moleküllerin seviyeleri de dahil olmak üzere biyolojik organizasyonun 

her seviyesinde biyoçeşitliliğe yol açan bu evrim sürecidir. Doğal seleksiyon yoluyla evrim 

teorisi, 19. yüzyılın ortalarında Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace tarafından bağımsız 

olarak tanımlandı ve Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklandı. 

 
1. GENLER KADER Mİ? ... 

Genetik esneklik ilkesi… 

1990 yılında, uluslararası bir bilim insanı grubu, şimdiye kadar yapılmış en iddialı 

araştırma projelerinden birine girişti. Tüm insan genomunu sıralayarak, her birimizin inşa edildiği 

proteinleri oluşturan genleri kodlayan 3,3 milyar baz çifti sırasını belirleyeceklerdi. İnsanlığın 

"planı" nı deşifre etme ihtimalinde büyük bir heyecan vardı. Türümüzün karmaşıklığı göz önüne 

alındığında, genomumuzun en az 100.000 gen içermesi bekleniyordu. Bizi insan yapan şey, 

nihayet tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktı. 

Pek de öyle olmadı esasında. İnsan Genom Projesi büyük bir başarıydı ve sonuçları 2003 

yılında, hedeflenen tarihten iki yıl sonra yayınladı. Bununla birlikte, insanların yaklaşık 22.000 

gene sahip olduğunu ortaya çıkardı, bu da diğer memelilerle aynı sayıya tekabül ediyordu. Bu 

arada, planın kendisinin hala kırmaya çalıştığımız şekillerde şifrelenmiş olduğu ortaya çıktı. 

Her tür için geçerli olan benzer şeyler bizim için de geçerliydi: DNA'mız, hangi dizi 

kombinasyonunun aktive edildiğine bağlı olarak sayısız farklı şekilde ifade edilebilir durumdaydı. 

Yaşamın karmaşıklığını ortaya çıkaran, genomdaki gen sayısı değildi, esasen bu durumdu. 

Genetik hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, "genetik determinizm" o kadar netleşir - 

genlerin ve genlerin tek başına kaderimizi belirlediği fikri (bir efsanedir). Belirli bir gen kümesi, 
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ortamlara bağlı olarak fenotip olarak bilinen çeşitli gözlemlenebilir özellikler üretme 

potansiyeline sahiptir. Kutup tilkisi, kürk rengini mevsimlerle değiştirir. Yırtıcı hayvanların varlığı, 

su piresi Daphnia longicephala'nın koruyucu bir kask ve dikenler geliştirmesine neden olur. 

Esnekliğin gücü … 

Sosyal çevredeki bir değişiklik bile değişime neden olabilir. Örneğin Avrupa kağıt yaban 

arısında (Polistes dominula), kraliçe öldüğünde, en yaşlı işçi kendisini yeni bir kraliçeye 

dönüştürür. Ancak yanıt veren tek birey o değildir. University College of London'dan Seirian 

Sumner ve meslektaşları, bir koloninin kraliçesinin ölümünün, sanki genetik olarak birbiri ardına 

koşturuyorlarmış gibi, tüm işçilerin gen ifadesinde geçici değişikliklere neden olduğunu 

keşfettiler. Sumner, bu esnekliğin koloninin ve türlerin hayatta kalmasının anahtarı olduğunu 

söylüyor. 

Genetik esnekliğin gücü ev ispinozunda (humble house finch - Haemorhous mexicanus) 

görülebilir. Geçtiğimiz 50 yılda, Kuzey Amerika'nın doğu yarısını kolonileştirdi ve Kanada sınırına 

yakın çam ormanlarından Meksika Körfezi'ndeki bataklıklara kadar uzanan habitatlara taşındı. 

Chapel Hill'deki North Carolina Üniversitesi'nden David Pfending, ispinozun altında yatan 

gelişimsel esnekliğin, bir dizi yeni kaplama ve diğer fiziksel ve davranışsal özellikler de dahil 

olmak üzere yeni özelliklerin geliştiği hammaddeyi sağladığını söylüyor. "Bunu genler veya çevre 

gibi düşünmeyi bırakın, çünkü bu ikisinin bir kombinasyonu" diyor. 

 
2. EVRİM ZEKAYI GÖSTERİR ... 

Doğal indüksiyon. 

Dünyadaki yaşam, ortaya çıkışından bu yana geçen 3,8 milyar yıl içinde mevcut 

karmaşıklık dizisiyle nasıl evrildi? Standart cevap şöyleydi; yaşam formlarının bolluğunun anlamı 

her zaman çok sayıda rastgele genetik mutasyonun meydana geldiği anlamına gelir ki bu da 

doğal seçilimin çalışmasını, yani, birçok fenotipi aynı anda test etmesine izin verir (bkz. "standart 

evrim modeli"). Ancak bazı araştırmacılar bu açıklamaya radikal bir alternatif önermektedir. Bu 

araştırmacılar evrimin öğrenebileceğini iddia ediyorlar. 

Onların bunu söylemek konusundaki cesaretleri bilgisayar biliminden geliyor. 

Bilgisayarlar, yeni çıktılar oluşturmak için mevcut bilgiyi yeni bilgilerle birleştiren yinelemeli 

kurallar olan algoritmalar kullanarak zekayı taklit edebilir. Örneğin, Bayesci güncelleme adı 
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verilen basit bir algoritma, birçok hipotezle başlar ve yeni bilgiler elde edildikçe en iyilerine 

odaklanır. 

Benzer şekilde, doğal seçilim, en iyi uyarlanmış organizmaları desteklemek için çevreden 

gelen yeni bilgileri birleştirir. İngiltere, Southampton Üniversitesi'nden Richard Watson, neler 

olup bittiğini anlamaya çalışmak için mevcut mekanizmalara bakmaya karar verdi. Evrimsel 

terimlerle, geçmişle ilgili bilgi, uygun bireylerin yavruları tarafından miras alınan genlerde taşınır. 

Ancak nispeten yeni bir anlayış, genlerin belirli özellikler için "kodlama" yapmadığı şeklindedir. 

Genler takım oyuncularıdır ve faaliyetleri, bir ağ bağlantıları oluşturmak için diğer genler 

tarafından düzenlenir. Doğal seçilim, en çok işe yarayan bağlantıları destekler. Watson bunun 

beynin nasıl öğrendiği gibi olduğunu fark etti. Beyin, öğrenilerek şekillenen nöron ağlarından 

oluşur, çünkü ne kadar çok bağlantı kullanılırsa o kadar güçlü olur. Watson ve meslektaşları 

genlerin ağa bağlı doğasını hesaba katan bir bilgisayar modeli oluşturduklarında, en iyi 

girişimleri pekiştirmek için sadece bir doğal seçilim simülasyonu ile sorunlara çözümler üretmek 

ve hatırlamak için evrimleşebileceğini keşfettiler. 

Beyinler sadece belirli problemlere özel çözümleri üretmekle kalmaz, aynı zamanda 

şimdiye kadar karşılaştıkları problemleri çözmek için genelleme yaparlar. Bunu, yeni zorluklarla 

geçmiş zorluklar arasındaki benzerlikleri fark ederek ve daha sonra önceki çözümlerin yapı 

bloklarını yeni olanlarla ortaya çıkarmak için birleştirerek yaparlar. Buna tümevarımlı öğrenme 

denir. Gen ağları da indüksiyon yapabilir mi? 

Watson ve meslektaşları bunu yapabileceklerini iddia ediyorlar. Anahtar, genleri 

bağlamak için gerekli enerjinin olmasıdır, çünkü bunu başarmak için proteinler üretilmelidir. 

Dolayısıyla, verimlilik için evrim, diğer alt ağlarla gevşek bir şekilde bağlantılı olan daha az 

bağlantılı ağları tercih eder. Bu yapı blokları, yaşama meydan okuyan sorunlara yeni çözümler 

üretmek için farklı şekillerde yeniden birleştirilebilir. Dolayısıyla evrim, gelecekteki performansı 

iyileştirmek için geçmiş başarılardan dersler çıkaran tümevarımlı öğrenme makinesinden basit 

süreçlerdir. 

Bu evrim anlayışının geniş kapsamlı çıkarımları vardır. Başlangıç olarak, uygun 

toplulukları değil, uygun bireyleri besleyen doğal seçime rağmen, ekosistemlerin tamamının nasıl 

iyi adapte olacak şekilde evrimleştiğini açıklayabilir. Watson ve Southamptonlı meslektaşı Daniel 

Power'ın bilgisayar modellemesi kullanarak gösterdiği gibi, bir ekosistem içindeki organizmalar 

arasındaki bağlantıları bir ağ olarak düşünün ve bunların da tümevarım yoluyla 
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öğrenebileceklerini unutmayın. Watson, "Bir ekosistem doğal seçilimle uyarlanamaz, ancak 

doğal indüksiyonla uyarlanabilir" diyor. 

Bu, ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Doğal indüksiyon en güçlü olanın hayatta 

kalması ile ilgili değilse, neyle ilgili? Watson, belki de evrim başkalarını geride bırakmaktan çok 

bilgiyi birlikte yaratmakla ilgilidir "diyor. Bu gerçekse oldukça radikal bir fikir olarak algılanabilir. 

 

3. BENCİL GEN ... 

Kültürel grup seçimi. 

Evrimin geleneksel olarak Good Samaritan toplumuyla bir sorunu vardır. Sadece en 

uygun bireyler hayatta kalırsa, o zaman başkalarına kendileri pahasına iyi davrananlar kesinlikle 

ayıklanacak bireylerdir. Yine de, birbirlerini tehlikeye karşı uyaran bitkilerden, kolonyal 

böceklerden, balıkları toplamak için işbirliği yapan yunuslara kadar işbirliği (kooperasyon) 

doğada yaygındır. 

Akraba seçimi denen onlarca yıllık bir fikir, bunu belli ölçüde açıklayabilir: Eğer 

organizmalar yeterince ortak DNA'ya sahipse, o zaman birbirlerine yardım ederek kendi bencil 

genlerini sonraki kuşaklara aktarırlar. Arılar, karıncalar ve eşekarısı haplodiploidi adı verilen bir 

üreme sistemine sahiptir ve koloni üyeleri neredeyse tek bir süper organizma olarak hareket 

edecek kadar yakından ilişkilidir. Ve cinsel olarak üreyen türler arasında ebeveyn bakımı, 

bireylerin genlerini çoğaltmasına yardımcı olur. 

Ancak akraba seçimi, insanların neden yabancılara karşı bu kadar iyi olduklarını 

açıklayamaz. Bir teori de, süper işbirlikçi olmak için evrimleştiğimizdir çünkü zamanla daha fazla 

işbirlikçi grup daha az işbirliğine dayalı olanları geride bırakmıştır. Ancak genellikle gruplar 

arasında doğal seçilimin daha işbirlikçi olanları tercih etmesine izin verecek yeterli genetik 

çeşitlilik yoktur. 

Bazı araştırmalar, çözümün kültürel grup seçimi denen bir fikirde yattığını düşünüyor. 

Paylaşılan genleri unutun, diyorlar: Eğer insanlar yeterli kültürü paylaşırsa, seçilim işbirlikçi 

grupları tercih edebilir. Fikir tartışmalı durumda çünkü çalışmak için grupların kültürel olarak 

farklı kalması gerekiyor. Eleştirilerin işaret ettiği gibi, insanlar, fikirleri ve gelenekleri 

homojenleştirmesi gereken gruplar arasında göç etme eğilimindedir. Grupların kendi farklı 

kültürlerini korumasının yollarına sahip oldukları bilinir. Basitçe söylemek gerekirse, eğer bazıları 
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yeni bir kültürel gruba göç ederse, yerel kurallara uymaları için baskı altında kalırlar çünkü bunu 

yapmamak ceza almalarına yol açar. 

Bu yılın başlarında, Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Sarah Mathew ve Carla Handley, bu 

düşünceyi test eden öncü ve önemli bir saha çalışması yayınladılar. Kenya'daki dört pastoral 

etnik gruptan (Turkana, Samburu, Rendille ve Borana) toprak, su ve çiftlik hayvanları için yoğun 

bir şekilde rekabet eden 759 kişiyi örnek aldılar. İkili karşılaştırmalar, farklı gruplardan bireyler 

arasındaki genetik farklılıkların genellikle yüzde 1'den az olduğu yönündeydi. Kültürel 

uygulamalar ve inançlar yüzde 10 ila 20 arasındaydı ve genetik farklılıklara göre çok daha fazla 

çeşitlilik gösteriyordu. İnsanlar en çok, kültürel grup seçiminin öngördüğü gibi kendi gruplarının 

üyeleriyle ve daha az ölçüde de, kuralları kendileriyle yakından eşleşen diğer grupların üyeleriyle 

işbirliği yaptı. Önemli olan genetik değil kültür ise bu mantıklı bir sonuçtu. Mathew, "Bence bu, 

kültürel grup seçimi teorisinin şimdiye kadarki en açık testlerinden biri" diyor. 

Bu konuda herkes ikna olmadı. Harvard Üniversitesi'nden Max Krasnow, yaklaşımda 

teorik bir kusur görmüyor, ancak araştırmalarının bir kısmının baltaladığını söylüyor. İnsanların 

sadece kendi grupları içindeki kuralları uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda kendi gruplarının 

kurallarına uymayan diğer gruplardan insanları da cezalandırdığını keşfetti. Matthew, kuralları 

yabancıları kültürel grubunuza dahil etme yolunda bir adım olarak uygulamanın makul olduğuna 

karşı çıkıyor. "İmparatorluklar genellikle böyle genişler" diyor. 

 

4. KALITIMDA GENLERDEN DAHA FAZLASI VAR ... 

Epigenetik işaretler. 

Yaşam kitabındaki kelimeleri genler olarak kabul etsek, epigenetik işaretler noktalama 

işaretleri olurdu. Bu kimyasal etiketler, bir organizmada hangi genlerin açılıp kapanacağını 

belirler. Hücrelerdeki veya dış ortamdaki sıcaklık, stres veya diyet gibi koşullarda görülen 

değişikliklere yanıt olarak ortaya çıkarlar. 1950'lerde keşfedilmelerinden bu yana bilimciler, 

genler ebeveynlerden yavrulara geçmeden önce tüm epigenetik işaretlerin silindiğini 

düşünmüşlerdi. İnsanlık tarihindeki karanlık bir dönem, bunun böyle olmayabileceğine ilişkin 

erken bir ipucu sağlamıştır. 

1944 sonlarında, Alman işgalcilere karşı bir Hollanda isyanına misilleme olarak Naziler, 

Hollanda'ya yiyecek ve yakıt tedarikini kesti. Ülke özgürleştiğinde, yetişkinler günde ortalama 
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580 kalori ile yaşıyorlardı. Bu süre zarfında hamile olan kadınlardan doğan çocuklar küçüktü ve 

doğum ağırlıkları da düşüktü. Şaşırtıcı bir şekilde, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde alışılmadık 

derecede yüksek obezite, diyabet ve şizofreni seviyelerine sahip oldular, ve onların çocukları da 

aynı örüntüyü gösterdi. 

Epigenetik işaretlerin nesilden nesile aktarılıp aktarılmadığı anlamlı bir soru olarak 

karşımıza çıkar. Yiyeceklerin az olduğu zamanlarda oluşan işaretler, bol olduğu zamanlardaki 

yüksek metabolik hastalık insidansı ile ilişkilendirilir. 

Bitkiler ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, epigenetik kalıtımın, herkesin 

beklediğinden daha yaygın olduğunu göstermektedir. Dahası, genetik kalıtımla 

karşılaştırıldığında bazı büyük avantajları da vardır. Ortamlar hızla ve dramatik bir şekilde 

değişebilir, ancak genetik mutasyonlar rastgeledir, bu nedenle çoğu kez nesiller boyu tutunmayı 

gerektirir. Epigenetik işaretler ise tam tersine dakikalar veya saatlerle oluşturulur. Ve çevresel 

değişimden kaynaklandıkları için, genellikle uyarlanabilirler ve sonraki nesillerin hayatta 

kalmasını da hızlandırırlar. 

 

* * * 


