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Bilim Müzesi’nin ‹ncisi
Y›lda milyonlarca insan›n u¤rak yeri
Londra Bilim Müzesi. Binlerce metrekarelik alanda binlerce cismin sergilendi¤i bir
yer. Yüz y›ll›k mikroskoplar, uzay elbiseleri, dev buhar makineleri ve hatta uçaklar
bunlardan yaln›zca bir k›sm›. Sözkonusu
cisimlerin hepsi bilimsel geliﬂme bak›m›ndan bir öneme sahip. Ayr›ca müzede hem
yetiﬂkin hem de çocuklara yönelik etkileﬂimli, modern sergiler de yer al›yor. Bunlar bilimsel kavramlar› ziyaretçilere anlatt›¤› gibi onlar› yeni bilimsel ve teknolojik
geliﬂmelerden haberdar ediyor ve daha da
önemlisi ziyaretçilerin konu hakk›ndaki
görüﬂlerine yer veriyorlar. Genetik olarak
de¤iﬂikli¤e u¤rat›lm›ﬂ yiyeceklerle ilgili
tart›ﬂmalar› ortaya koyan sergi; geneti¤in
insanlar›n sosyal yaﬂant›s›n› ne ölçüde belirledi¤ini inceleyen ‘Ben kimim?’ adl› di¤er bir sergi, yine örnekler aras›nda.
Bilim Müzesi’ne her gitti¤imde yeni ne var diye ﬂöyle bir tur atar›m etrafta. Böylesine büyük
bir yerde yeni olan her sergiyi görme ﬂans› her
zaman mümkün de¤il elbette, ama her ziyaretim
s›ras›nda en az›ndan bana yeni olan birﬂeyler bulmakta güçlük çekmiyorum. Son ziyaretimde kendimi, beni heyecanland›ran bir cismin önünde
buldum: James Watson ve Francis Crick’in
1953’te yapt›¤› DNA modeli. Önünde durdu¤um
bu model biyolojide - ve hatta bilimde - bir devrimin simgesi.
Watson ve Crick, DNA’n›n yap›s›n› bulmaya
giriﬂmeden önce, 1940’larda, bilim adamlar›
canl›lar›n her türlü iﬂlevlerinden genlerin sorumlu oldu¤unu biliyorlard› ama genlerin yap›s› hâlâ
bir s›rd›. Ellerinde genlerin düzenli bir yap›ya sa-
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hip oldu¤una dair kan›t da vard›; hatta yap›da ﬂeker, fosfat ve azotun bulundu¤undan da haberdarlard›. X-›ﬂ›nlar› kullanarak elde edilen görüntüler DNA’n›n sarmal yap›da oldu¤u konusunda
ipucu vermiﬂti; ancak üç-boyutlu yap›s› hakk›nda
hiç kimse elle tutulur bir model öne süremiyordu. Bilim adamlar› aras›nda da yaﬂam›n yap›taﬂ›
olan bu molekülü aç›klamak konusunda k›yas›ya
bir yar›ﬂ vard›; herkes di¤er bilimadamlar›n›n
hangi yönde ne kadar ilerledi¤ini ö¤renmeye çal›ﬂ›yor, arada s›rada aralar›ndan biri ya da birkaç› hakk›ndaki söylentiler ortal›¤› çalkaland›r›yordu. Yar›ﬂ›, DNA’n›n yap›s›n› ortaya
koyan bu modelle Watson ve Crick kazand›.
Bilim Müzesi’nde önümde bir camekan içindeki bu model 1962’de iki bilim
adam›na Nobel Ödülü’nü kazand›rd›. Ge-

risi çorap sökü¤ü gibi geldi. Bilim
adamlar› ‹nsan Genom Projesi’ni
planlamaya giriﬂti ve geçti¤imiz y›l
proje tamamland›. ‹nsan›n yan› s›ra,
baz› bitki ve hayvan türlerinin de genetik yap›s›n› anlamaya yönelik projeler gerçekleﬂtirildi. Derken bilim
adamlar› gen terapisi yoluyla genetik hastal›klar› tedavi etmeye baﬂlad›lar. Klonlama söz konusu oldu.
Bitkileri ve hayvanlar› gereksinimlerimiz do¤rultusunda genetik de¤iﬂikli¤e u¤ratmaya baﬂlad›k. Di¤er bir
deyiﬂle etraf›m›z› genetik bilimi ve
bu bilim dal›n›n uygulamalar›ndan
do¤an sonuçlar sard›.
‹ﬂin bir de topluma do¤rudan yans›mayan bir yönü var. 1980’lerden
baﬂlayarak biyoteknoloji bask›n bir
bilim dal› halini ald›. Biyoteknolojiyle u¤raﬂan bilim adamlar› araﬂt›rmalar› için daha kolay maddi
kaynak bulur oldular. Biyoteknoloji ‘ç›lg›nl›¤›’ di¤er dallara da s›çrad›. Arkeoloji ve hatta bilgisayar mühendisli¤i bu ‘ç›lg›nl›ktan’ nasibini ald›...
Bilim adamlar› yan›t arad›klar› sorulara bir de biyoteknoloji gözlü¤ünden bak›yor gibiydiler. Nitekim sorular›n›n bir k›sm› da yan›t buldu. Arkeologlar mumyalar hakk›nda tarihte sahip olmad›¤›m›z kadar bilgi sundular bizlere. Araﬂt›rmac›lar
ﬂimdilerde DNA bilgisayarlar›ndan bahsediyorlar.
‹ﬂte önünde durdu¤um bu
model böylesi bir de¤iﬂimin simgesi. Camekân
içinde, pasl› gibi gözüken,
metal parçalar›n›n bir
araya getirilmesinden
oluﬂturulmuﬂ mütevazi
üç-boyutlu bir model.
Pek çok soruya yan›t
bulmam›z› sa¤lad› belki, ama yan›t alamad›¤›m›z daha pek çok
soru var. Bunlar›n
baﬂ›nda bilinç geliyor. Tüm çabalara ra¤men,
genetik bilimi bilince bir aç›klama getiremedi.
Tarih kendini tekrar ediyor. Crick de dahil olmak
üzere pek çok bilim adam› bu kez bilinci anlamaya çal›ﬂ›yor. Yar›ﬂ›n h›z kazand›¤›n› söylemek için
henüz erken. Bilince iliﬂkin bir aç›klama getiren
bilim adam›n› bir Nobel Ödülü’nün bekledi¤ini
düﬂünmek hiç de yanl›ﬂ olmaz. Soru bunun ne zaman olaca¤›.
Watson ve Crick’in DNA modelini yapmas›yla
sonuçlanan süreç hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› aras›nda yer
alan, Crick’in ‹kili Sarmal adl› kitab›nda bulabilirsiniz.

