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Deneme yanılma sonuçta bir seçim olacağı için bilinçle gerçekleşebilecek işlemlerdir.
Deneme yanılma yapan doğa bilinç sahibi olmadığından yanıldığını ya da yanılmadığını
nasıl bilecektir? Bilinçsizlik yanıldığını ya da yanılmadığını bilmeme demek değil midir?
Doğada böyle bir bilinç mekanizması var mıdır? Belki de bu konuda doğal seleksiyona
(Doğal elenmeye) sığınılabilir. Fakat doğal seleksiyonun (elenmenin) bilinç gibi bir
özelliği olmadığı, sadece canlıların var oluşlarındaki mükemmel yapılarını (yaşam
avantajlarını) korumaya yönelik olduğunu, dıştan gelen zararlı etkenleri savunma
sitemleriyle en aza indirgeyerek bir bakıma zararlıları seçilebildiği, kompleks yapıların
oluşumu için gerekli olan bilinçli planlamaların yapılamayacağı evrimciler tarafından da
kabul edilen gerçeklerdir.

Uzun süreçli işlemler dizisi sonucunda bir amaca ulaşılmak isteniyorsa her şeyden
önce o amacın belirlenip bilinmesi gerekir ki işlem sonuçlarının amaca uygun olup
olmadığına karar verilebilsin; uygun olanlar saklanıp biriktirilebilsin. Eğer amaç
bilinmiyorsa oluşum sonuçlarının faydalı olup olmadığı bilinemeyecek, faydalıyla
faydasız, zararlıyla zararsız arasında fark olmayacak; canlılar tarafından kabul edilip
biriktirilmeyecek ve korunmayacaktır.

Trilyonlarca yıl geçse katrilyonlarca kez deneme yanılma yapılsa da; yanılma ya da
yanılmama, faydalı veya faydasız bilinmediğinden baştan belirlenmiş bir amaca yönelik
olumlu bir sonuca ulaşılması kesinlikle mümkün olmayacaktır.

Doğanın tasarruf ilkelerine riayet ettiği, asla israfta bulunmadığı ilkesi: Doğada ekoloji
denen öylesine muazzam bir sistem vardır ki hiç bir şey israf olmaz. Her şey yerli
yerindedir ve kullanılmaya hazırdır.

Ayrıca canlılar faydalı olmayan hiç bir olguyu vücutlarında barındırmazlar. Atmanın ya
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da tahrip etmenin bir yolunu ararlar ve bulurlar. Canlı vücutlarında kullanılmayan
organların zamanla güdükleşmesi bu oluşuma bir örnektir. Bu ilke evrim teorisinin en
büyük handikaplarından biridir. Henüz faydası olmayan ancak milyonlarca yıl süren
evrim süreci sonunda faydalı olacak bir oluşumun canlı vücutlarında bu kadar uzun süre
varlıklarını sürdürüp evrimleşmeleri mümkün değildir.
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