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Yolun
Sonu mu?
Biliminsanlar›, evrimsel saati geriye do¤ru çal›ﬂt›r›p insan›n tarihini ayd›nlatma yönünde önemli
ad›mlar att›lar. Ama bu saat ileriye do¤ru da iﬂliyor. Öyleyse nereye do¤ru gidiyoruz?
Evrim bizim için bitti mi?
Ünlü evrim biyologu
Richard Dawkins, bunun
kendisine en s›k yöneltilen
soru oldu¤unu, ve ne yaz›k ki akl›baﬂ›nda hiç bir
evrimbilimcinin de buna
kesin bir yan›t vermeye cüret edemeyece¤ini söylüyor. Ancak geçmiﬂle ilgili
bilgi birikiminin art›p gelece¤e yönelik senaryolara
da hizmet etmesi, bu soruyu her zamankinden fazla
gündeme getirmiﬂ durumda. Ve tart›ﬂmal› her soruda oldu¤u gibi, bu sorunun da hem “evet” hem
“hay›r” yanl›lar› var.
Londra’daki Do¤a Tarihi Müzesi’nden Chris
Stringer’a göre, 50.000 y›l
önce Avrupa’da yaﬂayan
taﬂ devri insanlar›n›n aras›nda olsayd›k, e¤ilimin giderek büyüme ve güçlenmeden yana oldu¤unu düﬂünecektik. “Sonra birdenbire ne olduysa, Afrika’dan gelerek bu iriyar›
insanlar›n yerini alan hafif,
uzun ve oldukça zeki insanlar, dünyan›n hakimi
oldular... Sonuçta, bu tür
evrimsel olaylar› önceden tahmin etmek olanaks›z. Nereye do¤ru gitti¤imizi kim söyleyebilir?”
Kesinlikten kaç›nmakla birlikte, bu
konuda söyleyecek sözleri olan biliminsanlar› var. Kimi, insanlar›n daha
az zeki, ancak sinirsel bak›mdan daha
‘hastal›kl›’ olaca¤›n› savunurken, kimi
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ilerlemekte olan zekâsal kapasiteye,
küçülen vücut ölçülerine iliﬂkin ipuçlar›n›n varl›¤›n› öne sürüyor. Kimiyse gelip gelece¤imiz yerin bu olaca¤› görüﬂünde. Gerçi, gruplar›n bir ortak yönü
var: hepsinin de savlar›n› do¤al seçilimin ilkelerine dayand›rmalar›.
Darwin’in kuram› kaba hatlar›yla,

çevresine en iyi uyum sa¤layan hayvanlar›n daha uzun
yaﬂay›p daha fazla yavru sahibi olduklar›n›, dolay›s›yla
da genlerini kuﬂaklar boyu
sürdürebildiklerini söylüyor.
Sonuç, evrimsel de¤iﬂim.
Sözgelimi, daha uzun boyuna sahip toynakl› hayvanlar,
yüksek a¤açlardaki besin kalitesi yüksek yapraklara ulaﬂabilmeleri nedeniyle daha
iyi besleniyor, daha uzun yaﬂayabiliyor ve daha iyi üreyip daha fazla yavru sahibi
olabiliyorlar. Bunlar, zaman
içinde ﬂimdi zürafa dedi¤imiz canl›lara dönüﬂüyorlar,
k›sa boyunlu akrabalar›ysa
yok olup gidiyor. Ayr›ca, bir
türün farkl› populasyonlar›
birbirlerinden yal›t›lm›ﬂ durumda olmal›lar ki, farkl›
türlere çeﬂitlenebilsinler. Bu
da, “Darwin’in ispinoz kuﬂlar›”n›n baﬂ›na gelen ve Galapagos adalar›ndaki 13 farkl›
ispinoz türüyle sonuçlanan
süreç.
Peki, insan türü, herhangi bir türsel çeﬂitlenmeye
olanak vermeyecek ölçüde
yayg›nsa ne olacak?
Evrim, iﬂlerli¤ini sürdürmekte olsa
da çeﬂitlenme ya da “›raksama”dan
çok, “yak›nsama” e¤iliminde. Uzmanlara göre, insanlar›n evrimden sözederken en çok atlad›klar› noktaysa evrimin hammedisinin çeﬂitlilik oldu¤u
gerçe¤i. O çeﬂitlili¤i de h›zl› biçimde
kaybetmekteyiz. Nedeni, tümüyle ge-
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netik kaynakl› de¤il. Diyorlar ki, ﬂu s›ralar dünya üzerinde konuﬂulan 6500
kadar farkl› dil, yaln›zca birkaç kuﬂak
sonra 500-600’e inmiﬂ olacak. ‹nsan
topluluklar› birbirleriyle küresel ölçekte kar›ﬂt›kça, kültürel/dilsel çeﬂitlilik
ve yan›nda genetik çeﬂitlilik de azalacak, belki de çok daha homojen bir tür
haline gelece¤iz. Bundan da önemlisi,
özellikle de t›ptaki ilerlemeler ve ileri
teknolojinin etkisiyle art›k yaln›zca
çevresine en iyi uyum sa¤layanlar›n
de¤il, neredeyse herkesin genlerinin
bir sonraki kuﬂa¤a ulaﬂabilmesi. Çünkü art›k, evrimi ilerlemeye zorlayan ve
belki bir 50-100 y›l öncesine kadar bile varolmaya devam etmiﬂ “seçilim bask›s›” gücünden epeyi yitirmiﬂ durumda. Yani bacaklar› uzun olan da k›sa
olan da, miyop do¤an da do¤mayan da,
belle¤i iyi olan da olmayan da hemen
hemen eﬂit yaﬂama ve üreme ﬂans›na
sahip.
Ayn› ﬂeyler geliﬂmekte olan ya da
yoksul ülke insanlar› için de geçerli
mi? Yoksulluk ve hastal›¤›n ortaklaﬂa
yaratt›¤› koﬂullar gözönüne al›nd›¤›nda, evrimin sonunun geldi¤i görüﬂünün en kuvvetli savunucular› bile, do¤al seçilimin hastal›klara direnç sa¤layan ya da üreme yetilerini güçlendiren
genlerin, do¤al seçilimce ye¤lenebilece¤ini kabul ediyorlar. ‹ngiltere’deki
Sanger Enstitüsü’nden genetikçi Chris
Tyler-Smith, “üreme yaﬂ›na ulaﬂmadan
ya da üremeden ölen insanlar oldu¤u
sürece, do¤al seçilimin de iﬂleyece¤ine
kesin gözüyle bakabiliriz” diyor. Kald›
ki baz› yeni çal›ﬂmalar, yaﬂamda kalma
süresinin yeterince uzun oldu¤u geliﬂmiﬂ ülkelerde bile, do¤urganl›k ve
“üreme sa¤l›¤›” bak›m›ndan insanlarda hâlâ genetik farklar bulundu¤una
iﬂaret etmiﬂ durumda. Buna da, do¤al
seçilimin sürmekte oldu¤unun bir iﬂareti gözüyle bak›l›yor.
Son birkaç y›ld›r elde edilen yeni
bulgular, do¤al seçilimin insanl›¤a nas›l biçim vermiﬂ oldu¤u, ve belki de hâlâ nas›l vermekte oldu¤uyla ilgili yeni
bak›ﬂ aç›lar› sunmakta. ‹nsan genom
projesi ve dünya çap›nda toplanm›ﬂ genetik veriler, insan DNA’s›nda do¤al
seçilimin izlerini bulmaya yönelik bir
araﬂt›rmalar patlamas›na yol açm›ﬂ bulunuyor. ﬁu ana kadar görece yeni seçilim bask›lar› alt›nda bulundu¤u do¤rulanm›ﬂ genlerin say›s› fazla de¤il.
Ancak, insan genomundaki çeﬂitlili¤i

1.000.000 y›l

saptamaya yönelik, uluslararas› HapMap projesinin bulundu¤umuz y›l içinde yay›mlanmas› beklenen sonuçlar›,
bu durumu de¤iﬂtirece¤e benzer. Çünkü projenin, insan genomunda seçilime tabi bölgelere iliﬂkin genel bir tablo çizmesi bekleniyor.

Bedensel De¤iﬂiklikler
Bilimkurgu merakl›lar› için “insan
evriminin gelece¤i” sözcüklerinin ça¤r›ﬂt›rd›¤› görüntüler, vücudumuzdaki
büyük ölçekli de¤iﬂimler olsa gerek.

Karpuz büyüklü¤ünde beyinler, kocaman kafataslar›... Bunun nedeni de,
Kanada’n›n Calgary Üniversitesi’nden
primatolog Mary Pavelka’ya göre, “zekam›z›n giderek artt›¤›na duydu¤umuz sars›lmaz inanç.” “Ancak” diyor
Pavelka, “bebeklerin dünyaya gelmek
için ye¤ledikleri yol annelerinin le¤en
kemikleri aras›ndan geçti¤i sürece, daha büyük beyin ve kafa iskeleti hayal
etmemiz anlams›z.”
Bizi nas›l bir evrimsel gelecek bekliyor olursa olsun, en az›ndan geçmiﬂimizle ilgili olarak biliyoruz ki, vücudumuzu ﬂimdiki durumuna getiren sürecin ana unsuru, milyonlarca y›l öncesine kadar izlenebilecek evrimsel de¤iﬂiklikler. “‹nsan, insan olal›” 6 milyon
y›l geçti ve birçok çal›ﬂma da gösterdi
ki, ﬂempanzelerden ayr›ld›¤›m›z noktada büyük bir seçilim bask›s› alt›ndayd›k; özellikle de beynimiz bak›m›ndan.
Ancak vücudumuzun sahip oldu¤u biçimsel özellikler yaln›zca do¤al seçilim
sonucu geliﬂmedi, çevresel koﬂullar›n
da önemli etkileri oldu. Sözgelimi, geA¤ustos 2005
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liﬂmiﬂ ülkelerde özellikle son 150 y›l
içinde artt›¤› gözlenen ortalama boy
uzunlu¤u, do¤al seçilimden çok, daha
iyi beslenme al›ﬂkanl›klar›na ba¤lan›yor.
Hominid (insans›) soy çizgisini geriye do¤ru takip etti¤imizde bile görüyoruz ki, son 3 milyon y›l içinde gerçekleﬂen (ve sözgelimi australopithecus’lardaki iri ve kal›n kasl› çene yap›s›n›n, modern insan›n görece narin çene yap›s›na dönüﬂmesiyle sonuçlanan)
çok erken evrimsel de¤iﬂiklikler bile
tümüyle do¤al seçilime ba¤l› de¤il. Gü-

ney Afrika’daki Cape Town Üniversitesi’nden antropolog Rebecca Ackerman
ve ABD’deki Washington Üniversitesi
T›p Okulu’ndan anatomist James Cheverud, hominid yüzünün zaman içinde
nas›l de¤iﬂti¤ini inceledikleri çal›ﬂmada do¤al seçilimin, gücünü erken Homo dönemine kadar göstermiﬂ oldu¤u,
ancak ondan sonraki de¤iﬂikliklerin
büyük olas›l›kla “genetik sürüklenme”den kaynakland›¤› sonucuna varm›ﬂlar. Araﬂt›rmac›lara göre insanlar
bir kez alet kullanmaya baﬂlad›ktan
sonra, çenelerini ›s›rmak ve çi¤nemek

için fazla yormak zorunda kalmad›klar› için, do¤al seçilimin üzerlerindeki
bask›s› da azalm›ﬂt›. Buna göre insandaki genetik çeﬂitlili¤in ortaya ç›k›ﬂ›nda, rastlant›sal genetik sürüklenme de,
do¤al seçilim kadar önemli bir rol oynam›ﬂ olabilir. O da evrim demek, bu
da. Asl›nda insan evriminin gelece¤i
tart›ﬂmalar›nda bazen ortal›¤› kar›ﬂt›rd›¤› söylenen bir nokta, evrimin tan›m›
ve alg›lan›ﬂ biçimi. Kimi evrimi do¤al
seçilimle özdeﬂleﬂtirirken, kimi di¤er
genetik etkenleri de iﬂin içine kat›yor.

Genetikçi ve Evrimbilimci Steve Jones Diyor Ki...
.

Baﬂta “Genlerin Dili” olmak üzere evrim ve
genetik konusunda birçok popüler bilim kitab›na
imza atm›ﬂ olan genetikçi Steve Jones (University
College, Londra), insan evriminin gelece¤i konusundaki tart›ﬂmalarda da önde gelen isimlerden
biri. Aﬂa¤›da, konuyla ilgili olarak BBC ile yapm›ﬂ oldu¤u bir röportajdan bölümler veriyoruz:
‹nsan türü geçmiﬂte ne kadar evrim geçirdi?
‹nsan türüyle ilgili olarak ola¤anüstü buldu¤um nokta, ne kadar s›k›c› oldu¤umuz. ‹zlanda’daki insan nüfusuyla dünyan›n öbür ucundaki
Avustralya aborijinleri aras›ndaki genetik mesafe
-ortalama olarak tabii- bat› Afrika’da birbirinden
diyelim 70-80 km arayla yaﬂayan iki ﬂempanze
çetesinin aras›ndaki mesafeden daha az. Biz, birçok anlam›yla evrim geçirmeyen primatlar olduk,
bu dünyaya “insan” olarak geldik geleli de biyolojik olarak neredeyse ayn› kald›k. Ben Londra’n›n merkezindeki Camden Town’da oturuyorum. Buras› oldukça gürültülü pat›rt›l›, kalabal›k
bir bölge olarak bilinir. Ola ki bir Kromagnon insan›, benimle birlikte metroya binse onun fark›na bile varmam. Yani, belki biraz homurtulu sesler ç›kar›yordur, biraz çamurla kapl›d›r ama o kadar. Bir bakar, geçerim. Siz bir de ona sorun.
ﬁaﬂk›nl›ktan gözleri faltaﬂ› gibi aç›lm›ﬂt›r, kendini baﬂka bir gezegen, hatta evrende zannediyordur, yapay ›ﬂ›klar, birbirlerine bak›p tuhaf sesler
ç›karan insanlar... Sonuçta, ilk modern insanlardan bu yana inan›lmaz bir evrimin gerçekleﬂmiﬂ
oldu¤u kesin. Ancak bu, biyolojik evrimden çok
toplumsal ve kültürel bir evrim. Biz genlerimizden çok zihnimizle evrim geçiren yarat›klar›z.
Sizce ileride bizi fazla bir
evrimsel de¤iﬂiklik bekliyor
mu?
Birçok kiﬂi, özellikle de modern
t›bb›n ilerlemesiyle evrimin h›zlanaca¤›n› düﬂünüyor. Onlara göre, normalde hayatta kalamayacak olanlar›n hayatta kalmas›n› sa¤lamak, evrimi h›zland›r›c› bir durum. Bense tam tersini düﬂünüyorum. Bence insan evrimi durmad›ysa
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bile önemli ölçüde yavaﬂlad›; bunun için de elimizde çok kan›t var. Bir kere evrim genel olarak,
populasyonlar aras›ndaki farklar›n artt›¤› bir süreçtir. Çevremize ﬂöyle bir bakt›¤›m›zda bile bunun böyle olmad›¤›n› görebiliyoruz. ‹nsanlar, art›k bir yerden di¤erine gidemedikleri için kap›
komﬂular›n›nn k›z› ya da o¤luyla evlenmek zorunda de¤iller. Kendinizin ve eﬂinizin do¤um yerlerine bak›n, sonra anne baban›z›n, sonra büyükanne ve büyükbaban›z›n, sonra onlar›n anne babalar›n›n, vs. Neredeyse eminim ki kendiniz ve
eﬂiniz için buldu¤unuz mesafe, iki-üç nesil öncesine göre daha büyük olacakt›r. Bunun etkileri
tahmin edebilece¤inizden fazla. En basitinden,

genetik olarak birbirimize giderek daha çok benzemeye baﬂl›yoruz.
Yani insan evriminin fiilen durdu¤unu
söylüyorsunuz.
‹nsan evriminin hiç bir zaman durabilece¤ini
düﬂünmüyorum; çünkü insan evrimi hem biyolojik, hem fiziksel bir süreç. Üstelik genetik kazalar, mutasyonlar olacak, bunlar birikecek... Birçoklar›, genetik bir hastal›k olan kistik fibrozu
tedavi edebilece¤imizi söylüyor sözgelimi. Bu kiﬂilerin bir k›sm› çocuk sahibi olacak, genleri yayg›nlaﬂacak. En basitinden bu da evrim demek.
Ama ﬂuras› kesin ki Darwin, evrim üzerinde
düﬂündü¤ü zaman ele ald›¤› ﬂey do¤al seçilimdi;
yani evrime do¤rusal bir yön veren ve kaplanlar›n, Japon bal›klar›n›n, zambaklar›n ve bakterilerin oluﬂumunu sa¤layan süreç. En az›ndan ﬂimdilik ve en az›ndan bat› dünyas› için bu sürecin
durma noktas›na geldi¤inden neredeyse eminim.
Do¤al seçilim, farkl›l›klarla yürür. Herkesin 6 çocu¤u olsayd› do¤al seçilim olmazd›. Herkesin 2
çocu¤u olsayd› do¤al seçilim yine olmazd›. Do¤al
seçilim, ancak baz›lar›n›n 2, baz›lar›n›n 6 çocu¤u
oldu¤u durumlarda ve genetik nedenlere ba¤l›
olarak ortaya ç›kabilir. Seçilim oran›n› bilmek istiyorsan›z, çevrenize bak›p bireylerde çocuk say›s› bak›m›ndan nas›l bir fark oldu¤unu saptay›n,
yeter; gerisi ayr›nt›dan ibaret.
150 y›l kadar öncesine kadar Londra’da (ve
tabii dünyan›n birçok yerinde) do¤an bebeklerin
yar›dan fazlas›, 20-21 yaﬂ›na (yani kendileri çocuk sahibi olabilecek yaﬂa) gelmeden ölüyordu.
Bu ölümlerin ço¤unda genetik bir neden de sözkonusuydu. ﬁimdi ‹ngiltere’de tehlikeli ilk 6 ay›
atlatan bir bebe¤in, en az›ndan kendi
çocuklar› olana kadar yaﬂama ﬂans› %
99 kadar. Bu, do¤al seçilim için gerekli yak›t›n yoklu¤u demek. Do¤al
seçilim olamaz, çünkü insanlar kolay kolay ölmüyor. Bunun da ötesinde, düzinelerle çocu¤u olan
çok fazla say›da insan olmad›¤›
gibi, hiç çocu¤u olmayan da
çok fazla insan yok. Ortalama,
2 çocuk ya da biraz az› kadar.
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Seçilim Bask›s›
Sürüyor mu?
Modern insan› biçimlendirmede do¤al seçilimin oynad›¤› rolle ilgili önemli yeni veriler de ortaya ç›kmakta. Homo cinsinin ortaya ç›k›ﬂ›ndan bu yana
seçilim bask›s›na maruz kalm›ﬂ iki düzineye yak›n gen belirlenmiﬂ bulunuyor ve bunlar›n bir k›sm›n›n da hâlâ
bask› alt›nda olabilece¤i düﬂünülüyor.
“Konuﬂma geni” olarak bilinen ve konuﬂma yetisi aç›s›ndan önemli rol oynayan FOXP2 bunlardan biri. Bu genin 200.000 y›l önce, yani Homo sapiens’in ilk zamanlar›nda ortaya ç›kt›¤›
bulunmuﬂ. Seçilim sürecindeki di¤er
genlerse biliﬂsel yetiler ve davran›ﬂlar,
yine baz›lar› da yüksek tansiyon, s›tma
ve AIDS gibi hastal›klara dirençle ba¤daﬂt›r›l›yorlar.
Oldukça ilginç yeni bir veri, laktaz
geniyle ilgili. Laktaz enzimi, sütteki
laktoz ﬂekerini parçalayan bir enzim.
Bu enzimi çok az ürettikleri için süt
içemeyen birçok kiﬂi var. Ancak içebilen büyük ço¤unlu¤un co¤rafi da¤›l›mlar› da ilginç bir ﬂekilde, evcilleﬂtirilmiﬂ
büyükbaﬂ hayvanlar›n yak›n do¤udan
yay›ld›¤› bölgelere karﬂ›l›k geliyor.
Sütle çok uzun zamand›r haﬂ›r neﬂir
olmuﬂ Avrupal›lar›n % 70’den fazlas›n›n, ayr›ca Afrika’n›n belli bölgelerinde yaﬂayanlar›n böyle bir sorunu yok.
Buna karﬂ›l›k Sahra Çölü’nün güneyi
ve güneydo¤u Asya bölgesinde bu yüzde çok düﬂük. Evrimsel uyum süreciyle yak›ndan iliﬂkili oldu¤u düﬂünülen
bu duruma iliﬂkin önemli bir genetik
kan›t, geçti¤imiz y›l içinde öne sürüldü. Harvard T›p Okulu’ndan genom
araﬂt›rmac›s› Joel Hirschhorn liderli¤indeki bir ekip, laktaz genini de içeren ve 1 milyondan fazla baz çifti
uzunlu¤unda bir DNA haplotipi (haplotip = kuﬂaktan kuﬂa¤a tek bir birim
olarak geçen, birbiriyle yak›ndan iliﬂkin gen kümesi) belirlediler. Haplotipin bu biçimi, Avrupal›lar›n ve Avrupa
kökenli Amerikal›lar›n yaklaﬂ›k
% 80’inde bulunmakla birlikte baz› Güney Afrika topluluklar› ve Çinlilerin
önemli bir yüzdesinde bulunmuyor.
Bu DNA segmentinin oldukça uzun olmas›, onun genetik rekombinasyonla
(rekombinasiyon = mayoz bölünme s›ras›nda, eﬂ kromozomlar aras›nda görülen genetik malzeme de¤iﬂtokuﬂu)

henüz parçalanmam›ﬂ oldu¤una, yani
‘gençli¤ine’ iﬂaret ediyordu. Ekibin
2004 Haziran›nda yay›mlanan makaleleri, ilginç baz› hesaplamalar› da içeriyordu. Bu hesaplamalara göre, sözkonusu DNA parças› 5.000 ila 10.000 y›l
öncesinden baﬂlayarak büyük bir seçilim bask›s›na maruz kalm›ﬂt›. Bu da,
süt hayvanc›l›¤›n›n yükseliﬂine karﬂ›l›k
gelen dönem.
Süt içebilmek güzel olsa da bir
ölüm kal›m meselesi de¤il. Ancak durum her zaman böyle olmayabilir. Günümüzde seçilim bask›s› alt›nda olan
genlerin ço¤unlu¤unun, büyük olas›l›kla mikrobik hastal›klara direnç sa¤layanlar› oldu¤u düﬂünülüyor. Bu hastal›klar içinde akla ilk gelen adaylarsa
AIDS ve s›tma.
Londra’daki University College’de
genetikçi olan Steve Jones, AIDS konusunda ﬂunlar› söylüyor: “ﬁempanzelere bir bak›n. HIV virüsünün bir biçimini taﬂ›makla birlikte ondan etkilenmiyorlar. Ama diyelim ki birkaç bin y›l
önce, ﬂempanzeler virüsle ilk enfekte
olduklar› zaman, iﬂler oldukça farkl›
olsa gerek. Virüs aralar›nda yay›ld›kça
belki de milyonlarcas› öldü, ama virüse karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k sa¤layan gene sahip
bir avuç ﬂempanze hayatta kalmay› baﬂararak ﬂimdiki ﬂempanzelerin atalar›
oldular... Ayn› ﬂeyin insanlar›n baﬂ›na
gelmeyece¤ini kim söyleyebilir? Belki
de bin y›l kadar sonra Afrika, günümüzde AIDS’e karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k taﬂ›yan
bir avuç insan›n torunlar›yla dolu hale
gelecek. Bu insanlar virüsü taﬂ›salar
da ona karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k kazanm›ﬂ olacaklar.

‹nsan evrimine iliﬂkin tahminler, ne
tür çevre koﬂullar›yla karﬂ›karﬂ›ya kalaca¤›m›z tart›ﬂmalar›yla da yak›ndan
ilintili. Baz› araﬂt›rmac›lara göre iklimsel koﬂullar›n de¤iﬂimi, geliﬂmiﬂli¤in ve
t›bb›n avantajlar›n› azaltarak yeni bir
do¤al seçilim dönemini baﬂlatabilecek.
‹ngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi’nden Peter Keightley bu konuda
ﬂunlar› söylüyor: “Sanayileﬂmiﬂ toplumlarda seçilim bask›lar›n›n gevﬂedi¤ini söylesek de bu ‘gevﬂeklik durumu’nu sürdürme becerimiz geçici olabilir. Enerji kaynaklar›m›z› tüketiyoruz, insan nüfusu h›zla art›yor ve iklim
de¤iﬂiyor. Tüm bunlar›n, içinde bulundu¤umuzdan daha büyük zorluklar ve
yeni seçilim bask›lar›na yol açmas› kaç›n›lmaz.”
Bilimcilerin ço¤u Dawkins gibi,
uzun-dönemli tahminlerden kaç›nma
e¤iliminde; bunun bir nedeni evrimin
iﬂleyiﬂ biçimi. Tyler-Smith’in iﬂaret etti¤i gibi, evrim bir hedefe yönelik olarak
de¤il, bulundu¤umuz nesil içinde hayatta kalma ve üreme koﬂullar›m›z›n
yarar›na olacak durumlar üzerinde, daha k›sa ad›mlarla iﬂliyor. Ötesini tahmin etmek, yine ço¤u bilimciye göre
bilimden çok, bilimkurgunun iﬂi.
Zeynep Tozar
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