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Bilimin
Bilemedikleri
(ﬂimdilik)

‹nsanl›k milyonlarca y›ll›k bir süreç içinde uçsuz bucaks›z bir bilgi havuzu oluﬂturdu. Bilim,
özellikle geçti¤imiz yüzy›l içinde büyük s›çramalar göstererek bugünkü görkemli
uygarl›¤›m›z›n temelini oluﬂturdu. Ama yine de bilim, içimizi kemiren baz› önemli sorulara
henüz yan›t verebilmiﬂ de¤il. Ünlü Science dergisi taraf›ndan bu sorularla ilgili olarak
haz›rlanan geniﬂ bir paketi, okurlar›m›z için çevirdik.

Evren Neden Yap›l›?
Kozmologlar ikide bir, itile kak›la, ba¤›rt›la ça¤›rt›la hiç beklemedikleri kadar ﬂaﬂ›rt›c›
bir evrene sürüklenirler. 1500’ler ve 1600’lerde Kopernik, Kepler ve Newton, Dünya’n›n
pek çok y›ld›z›n çevresinde dolanan pek çok
gezegenden yaln›zca biri oldu¤unu göstererek Ortaça¤’›n o rahatlat›c› “kapal› ve küçük
bir kozmos” dogmas›n› yerle bir ettiler.
1920’lerde Edwin Hubble, evrenimizin sürekli olarak geniﬂledi¤ini ve de¤iﬂti¤ini gösterdi.
Bu önemli bulgu da, giderek evrenin de¤iﬂmedi¤i ve sonsuza dek varolaca¤› yolundaki düﬂüncenin y›k›lmas›na yol açt›. Ve son 20-30 y›l
içinde de kozmologlar, y›ld›zlar›, gökadalar›
ve insanlar› meydana getiren s›radan maddenin, evrenin tüm içeri¤inin ancak %5’i oldu¤unu belirlediler. Bu yeni kozmos anlay›ﬂ›n› sindirmeye çal›ﬂan kozmologlar, en temel soruya
yan›t bulmak zorundalar: Evren neden yap›l›?
Bu soru, y›llar geçtikçe daha garip bulgular
ortaya koyan gözlemlerden kaynaklan›yor.
1960’larda gökbilimciler, ﬂunu fark ettiler. Gökadalar öylesine h›zl› dönüyorlard› ki, içlerindeki y›ld›zlar›n toplam kütleçekiminin bunlar›n
da¤›l›p uzaya saç›lmas›n› engellemede yetersiz
kalmalar› gerekiyordu. O halde y›ld›zlar›n mer-

kezden kaç›p uzaklaﬂmalar›n› önleyen bir ﬂey
olmal›yd›: Ek bir kütleçekimi yaratan, ama görünemeyen madde. Yani “karanl›k madde”.
Bilimciler, uzaydaki bu karanl›k maddenin bir k›sm›n› evrende buldular. X-›ﬂ›n› teleskoplar›yla, ortal›kta hayalet gibi dolaﬂan gaz
bulutlar› belirlediler, önlerinden görünmez cisimler geçtikçe ›ﬂ›klar›n›n ﬂiddeti de¤iﬂen
uzak y›ld›zlar› gözlemlediler ve gökadalardaki
görünmez kütlenin uzay-zamanda yol açt›¤›
çarp›lmay› ölçtüler. Ve Büyük Patlama’dan

Daha Bilinecek Öyle ﬁey Var ki…
Kozmosun özelliklerinden toplumlar›n özelliklerine kadar uzanan
ﬂu 100 soru, hemen hemen bilimin tüm alanlar›n› kaps›yor.
Baz›lar›, yukar›da incelenen sorular›n parçalar›.
Baz›lar›ysa kendi baﬂlar›na önemli sorular.
Bu sorulardan baz›lar› önümüzdeki yüz y›l süreyle
bilimsel araﬂt›rmalar›n hedefi olmaya devam edecek.
Baﬂkalar›n›n yan›t›ysa k›sa sürede gelebilir.
Birço¤unun yan›t› da yeni sorular ortaya ç›karacak.
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sonra oluﬂmuﬂ ilk dev gaz bulutlar›ndaki elementlerin miktarlar›n›n gözlenmesi sayesinde
de s›radan maddenin yaln›zca %10’unun teleskoplarca görülebildi¤i sonucuna vard›lar.
Ancak, görülebilen s›radan maddenin tümünü 10’la çarpsak bile bu evrenin yap›lan›ﬂ
biçimini aç›klamaya yetmez. Gökbilimciler
güçlü teleskoplarla gökleri incelediklerinde
topakl› bir kozmos görürler. Gökadalar evrene düzgün biçimde da¤›lm›ﬂ de¤iller. Muazzam boﬂluklar› çerçeveleyen ince iplik ve lifler
halinde toplanm›ﬂlar. T›pk› gökadalar›n olmas› gereken h›zda dönmesine yetecek görünür
madde olmamas› gibi, tüm s›radan madde de
bu topakl› yap›y› aç›klamaya yetecek miktarda
olmaktan uzak. Kozmologlar›n vard›¤› sonuç,
bu dev kozmik yap›lar› henüz keﬂfedilmemiﬂ
bir tür parçac›ktan oluﬂan de¤iﬂik bir tür karanl›k maddenin inﬂa etti¤i. Araﬂt›rmac›lar bu
egzotik karanl›k maddenin, evrenin tüm içeri¤inin %25’ini oluﬂturdu¤unu hesapl›yorlar.
Yani, s›radan maddenin beﬂ kat›!..
Ama bu gizemli varl›k da daha da gizemli
bir baﬂka ﬂeyin yan›nda önemsiz kal›yor: Karanl›k enerji. 1990’l› y›llar›n sonlar›nda uzaklardaki süpernovalar› inceleyen bilimciler evTek evren bizimki mi?
Bir grup kuantum kuramc›s› ve evrenbilimci
(kozmolog), evrenimizin asl›nda daha büyük bir
evrenler köpü¤ünün bir parças› olup olmad›¤›n›
anlamaya çal›ﬂ›yor. Baﬂkalar›ysa bu s›nanmas›
güç sorunun felsefecilerin alan›na girdi¤i düﬂüncesindeler.
Kozmik ﬂiﬂmenin motoru ne?
Büyük Patlama’y› izleyen ilk anlarda evren
inan›lmaz bir h›zla geniﬂledi. Ama bu geniﬂlemeyi yapt›ran ne? Kozmik mikrodalga fon ›ﬂ›n›m›n›n
duyarl› ölçümleri ve öteki astrofizik gözlemler,
olas›l›klar›n s›n›r›n› daralt›yor.
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renin, fizik yasalar›n›n gerektirdi¤i gibi yavaﬂlamak yerine gitgide artan bir h›zla geniﬂledi¤ini keﬂfettiler. Yoksa evreni bir balon gibi ﬂiﬂiren bir tür “ters kütleçekim” kuvveti mi var?
Tüm iﬂaretler, yan›t›n “evet” olmas› gerekti¤ini gösteriyor. Kozmik fon ›ﬂ›n›m›, element
miktarlar›, gökada kümelenmeleri, kütleçekimsel merceklenme, gaz bulutlar›n›n özellikleri gibi çok de¤iﬂik olgular üzerinde yap›lan
ba¤›ms›z ölçümlerin hepsi, tutarl› ama garip
bir kozmos resmi üzerinde birleﬂiyor. S›radan
maddeyle, bilinmeyen egzotik parçac›klar evrenin içeri¤inin yaln›zca %30’unu oluﬂturuyor. Geri kalansa, karanl›k enerji diye adland›r›lan bu gizemli ters kütleçekim kuvveti.

Tüm bunlar›n anlam›, evrenin neden yap›l› oldu¤unu anlamak için giderek zorlaﬂan üç
soru setinin cevaplar›n› vermek zorunda olmam›z: S›radan madde neden yap›l›d›r ve nerede
bulunur? Uzayda ›ﬂ›¤›n büyük kütleli cisimlerce bükülmesini ölçen astrofizik gözlemler bunun yan›t›n› vermeye baﬂlad› bile. Peki, bu egzotik karanl›k madde denen ﬂey ne? Bilimcilerin bu konuda baz› düﬂünceleri var ve ﬂans da
yard›m ederse yerin derinlerine gömülü bir
karanl›k madde kapan› ya da yüksek güçlü bir
atom çarp›ﬂt›r›c› (parçac›k h›zland›r›c›s›) önümüzdeki 10 y›l içinde yeni bir tür parçac›¤›
bulmuﬂ olacak. Ve nihayet, karanl›k enerji nedir? Daha on y›l öncesine kadar ak›llara bile

gelmemiﬂ olan bu sorunun yan›t›, gözlenebilen tüm öteki olgular›n da ötesinde bildi¤imiz
fizi¤in erimini aﬂ›yor. Süpernovalarla kozmik
fon ›ﬂ›n›m›n›n giderek daha duyarl› ölçümleriyle, kütleçekimsel merceklenmenin ölçümü
için planlanan deneyler, karanl›k enerjinin
“durum denklemi”, yani kabaca “k›vam›” konusunda bilgi sa¤layacak. ﬁimdilikse karanl›k
enerjinin niteli¤i, herhalde fizikteki en karanl›k konusu. Ama yan›tland›¤›nda en çok ayd›nlatan› olacak.
Charles Seife, “What Is the Universe Made Of?”,
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Raﬂit Gürdilek

Evrende Yaln›z M›y›z?
Tüm bu uzayda yaln›z olmak m›? Pek olas›
de¤il. ﬁu say›lara bak›n: Gökadam›zda yüz milyar y›ld›z, görünen evrende yüz milyarlarca gökada ve Güneﬂ Sistemi’nin yak›nlar›nda halihaz›rda 150 gezegen keﬂfedilmiﬂ durumda. Bu, bizimki gibi bir teknolojiye sahip, milyarlarca y›ll›k evrim sürecinden geçmiﬂ bir yaﬂam›n oluﬂabilece¤i çok say›da ›l›k, kirli ve küçük havuzun
varl›¤› anlam›na geliyor. Asl›nda en önemli soru,
bizim bir gün bu yaﬂam biçimlerine ulaﬂ›p onlara “dokunabilece¤imiz” teknolojiye sahip olup
olamayaca¤›m›z. ﬁans›m›z yaver giderse bu, gelecek 25 y›l içinde gerçekleﬂebilir.
Dünya-d›ﬂ› Zeki Yaﬂam Araﬂt›rmalar› (SETI)
çal›ﬂanlar›, uzaklardaki benzer mant›kla çal›ﬂan
meslektaﬂlar›n› bulabilmek için yapt›klar› ‘modern av›n’ ilk 45 y›l›nda, ﬂanstan daha fazlas›na
gerek duymuﬂ olmal›lar. Radyogökbilimci Frank
Drake’nin Ozma Projesi, bu aray›ﬂtan y›lm›ﬂ
olanlar için büyük bir umut oldu. 1960 y›l›nda
Drake, West Virginia’da Green Bank’taki 26
metre çapl› radyo teleskopunu her birine birkaç
günlü¤üne olmak üzere, iki y›ld›za çevirdi. O zaman›n vakum tüpü teknolojisiyle, mikrodalga
tayf›n 0,4 megahertz’lik bölümünü tek kanalda
bir kerede tarayabiliyordu.
Yaklaﬂ›k 45 y›l sonra, California’daki Mountain View’de bulunan SETI Enstitüsü’nde, 10
y›ll›k Phoenix Projesi tamamland›. Phoenix araﬂt›rmac›lar› bu proje s›ras›nda, Puerto Rico’daki
350 metre çapl› teleskopu kullanarak 1800 megahertz güçte, ayn› anda 28 milyon kanalda 710
y›ld›z sistemini arad›lar. Yak›ndaki Dünya-d›ﬂ›
Geliﬂmiﬂ Zeki Toplumlardan Kaynaklanan Rad-

yo Yay›m› Arama (SERENDIP) projesi kapsam›ndaysa, gözleme yönelik çal›ﬂan öteki gökbilimcilerin, Arecibo da dahil olmak üzere kulland›klar› antenlerin al›c›lar›ndan da yararlanarak
Samanyolu’ndaki milyarlarca radyo kayna¤› tarand›. Baﬂka gruplarsa, uzayl›lar›n göndermiﬂ
olabilece¤i nanosaniye süreli parlamalar› aramak için daha küçük optik teleskoplar›n› gökyüzüne çeviriyorlar.

‹lk y›ld›z ve gökadalar ne zaman ve
nas›l oluﬂtular?
Bu konuda genel bir
tabloya sahipsek de
ince ayr›nt›lar› göremiyoruz. Uydu
ve yer teleskoplar›ndan alaca¤›m›z
veriler, baﬂka ayr›nt›lar›n yan›nda,
ilk y›ld›z neslinin evreni kaplayan hidrojen “sisi”ni ne zaman yakt›¤›n›, yan›s›ra bilmedi¤imiz baﬂka ayr›nt›lar› ayd›nlatabilir.

Ultra yüksek enerjili kozmik ›ﬂ›nlar nereden geliyor?
Kozmik ›ﬂ›nlar, belirli bir enerji düzeyinin
üzerinde olduklar›nda fazla uza¤a gidemeden
yok oluyorlar. Öyleyse nas›l oluyor da kozmik
›ﬂ›n avc›lar›, kayna¤› belli olmayan bu tür ›ﬂ›nlar› gökadam›zda saptayabiliyorlar?

Henüz herhangi bir ﬂey duyulmad›. Ancak
ﬂimdilik, örne¤in Phoenix, yaklaﬂ›k 100 milyar
y›ld›z aras›nda, yak›nda yer alan bir ya da iki Güneﬂ benzeri y›ld›z› tarayabildi. Böylesine seyrek
bir örneklemenin iﬂe yaramas› için, yay›n yapan
uygarl›klar›n çok say›da olmas› ya da araﬂt›rmac›lar›n çok ﬂansl› olmas› gerekir.
Gökada büyüklü¤ündeki bir samanl›kta bir
i¤ne bulmak için, SETI araﬂt›rmac›lar›, durmadan artan bilgi iﬂleme gücüne dayan›yorlar. Kuzey California’daki SETI Enstitüsü, 6 metrelik
antenlerden oluﬂan bir dizi yap›m›na henüz baﬂ-

lad›. Giderek ucuzlayan bilgisayar gücü, sonunda bu tür 350 teleskopu sanal teleskoplara çevirecek ve biliminsanlar›na ayn› anda çok say›da
hedefi arama olana¤› verecek. E¤er bilgi iﬂleme
gücünün 18 ayda bir ikiye katland›¤›n› öne süren Moore Yasas› gelecek 15 y›l için de geçerlili¤ini sürdürürse, SETI çal›ﬂanlar› bu anten dizisini ayn› anda birkaç bin de¤il, milyonlarca, hatta belki on milyonlarca y›ld›zda yabanc› sinyalleri aramak için kullanmay› planl›yorlar. E¤er gökadam›zda 10.000 geliﬂmiﬂ uygarl›k varsa, bu
süre içinde mutlaka birine rastlanacak.
Gelecek on y›llarda, teknolojinin sa¤layacaklar› daha fazla olacak. Ne var ki, SETI bunun yan›nda paraya da gereksinim duyacak. Bu, baﬂar›l› olamama olas›l›¤› yüksek görülen böyle bir
proje için kolay bir ﬂey de¤il. Ülkenin paras›n›
“küçük yeﬂil adamlar›” aramak için harcama düﬂüncesi, Amerikan Kongresinde dile getirildikten sonra kongre, 1993 y›l›nda NASA’dan SETI
çal›ﬂmalar›na verdi¤i deste¤i kesmesini istedi.
Evrim a¤ac›n›n bir baﬂka branﬂ›n› aramak, NASA’n›n vizyonunun d›ﬂ›nda kal›yor. On y›l› aﬂk›n
bir süredir, SETI yaln›z özel sermayeyle yürüdü.
Ancak, SETI Enstitüsü’nün planlad›¤› 35 milyon dolarl›k dizisi, on milyonlarca y›ld›z› SETI
çal›ﬂanlar›na ulaﬂt›racak Kilometre Kare Dizisi’nin yaln›zca bir prototipi. Bu nedenle, önde
gelen radyo gökbilimcilerin iﬂbaﬂ›nda olmas› gerekiyor. Yoksa, uzun süre daha evrende kendimizi yaln›z hissedece¤iz.
Kerr, R. A. “Are We Alone In the Universe?”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Alp Ako¤lu

Karadeliklerin Do¤as› Ne?
Belki de relativistik bir kütle, kendini kuantum-boyutlu bir cismin içine t›kmaya kalkt›. ‹ﬂte
size bir felaket tarifi. Ama biliminsanlar›, hâlâ tarifin ‘kullan›lacak malzemeler’ içeri¤ini bulmaya
çal›ﬂ›yorlar.

Kuasarlara güç veren ﬂey ne?
Evrendeki en güçlü enerji f›skiyeleri, güçlerini
olas›l›kla dev kütleli karadeliklerin içine dalan maddeden al›yorlar. Ancak bu f›skiyelerin süreklili¤ini
sa¤layan ﬂeyin ne oldu¤u konusunda, biliminsanlar›yla sokaktaki adam aras›nda pek fark yok!

Eylül 2005
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Neden ‹nsanlar›n
Genleri Bu Kadar Az?
Önde gelen biyologlar, 1990’lar›n sonlar›nda insan genomunun dizilimini ortaya ç›karmak için harekete geçtiklerinde, DNA’m›z›
oluﬂturan 3 milyon baz çiftinin içerdi¤i gen say›s› üzerinde bahse tutuﬂtular. Çok az› gerçek
say›y› kestirebildi. On y›l öncesine kadar, geleneksel görüﬂ, vücudumuzdaki iﬂlevleri yerine
getiren çok say›da hücresel iﬂlemin gerçekleﬂmesi için yaklaﬂ›k 100.000 gene gereksinimimiz oldu¤u yönündeydi. Ancak
projenin sonunda, genlerimizin
say›s›n›n yaln›zca 25.000 civar›nda, yani çok küçük bir çiçekli bitki olan suteresinin (Arabidopsis) gen say›s›yla ayn›, bir
solucan›nkindense (Caenorhabditis elegans) biraz daha
fazla oldu¤u ortaya ç›kt›.
Bu büyük sürpriz, genetikçiler aras›nda yayg›nlaﬂmakta
olan bir gerçe¤i güçlendirdi:
Bizim genomumuz ve di¤er
memelilerin genomlar›, san›ld›¤›ndan daha esnek ve karmaﬂ›kt›. Böylece, eski “bir gen /
bir protein” tezi çürütülmüﬂ oldu. Art›k birçok genin birden
fazla proteini yapabildi¤i biliniyor. Düzenleyici proteinler,
RNA, DNA’n›n ﬂifre içermeyen
parçalar›, hatta genomun kendisindeki kimyasal ve yap›sal de¤iﬂimler bile
genin nas›l, nerede ve ne zaman ‘ifade’ edilece¤ini belirleyebiliyorlar. Bütün bu ö¤elerin, genin ifade edilmesinde nas›l bir arada uyumlu
çal›ﬂt›klar›n› ortaya ç›karmak, biyologlar›n
önünde aﬂ›lmas› gereken engellerden biri.
Geçti¤imiz birkaç y›l içinde, insan genomunun bu kadar az genle bu kadar karmaﬂ›k bir
yap› oluﬂturabilmesinin ard›nda yatan nedenlerden birinin, mRNA üretimi s›ras›nda kullan›lan seçenekli kesme (alternative splicing), adl›
bir mekanizma oldu¤u anlaﬂ›ld›. ‹nsan genleri
hem protein yap›m› için gerekli ﬂifreleri taﬂ›yan DNA (ekson) parçalar›, hem de hiçbir ﬂifre
içermeyen DNA (intron) parçalar› içeriyor. Ki-

mi genlerde eksonlar›n farkl› bileﬂimleri, farkl›
zamanlarda etkin oluyor ve her bileﬂim farkl›
bir proteinin üretimiyle sonuçlan›yor.
Uzun bir süre boyunca, seçenekli kesme
sürecinin, DNA yaz›l›m› (transkripsiyon) s›ras›nda ender oluﬂan küçük bir atlamadan kaynakland›¤› düﬂünüldü. Ancak araﬂt›rmac›lar,
bu durumun genlerimizin yar›s›nda –kimilerine göre neredeyse tamam›nda– görülebildi¤ini
ortaya ç›kard›lar. Bu bulgu,
bu kadar az genle yüzbinlerce
farkl› proteinin üretiminin nas›l mümkün oldu¤unu aç›klama yönünde at›lm›ﬂ önemli bir
ad›m oldu. Ancak, DNA yaz›l›m sisteminin, belirli bir zamanda, genin hangi parças›n›
okuyaca¤›na nas›l karar verdi¤i, hâlâ gizemini koruyan bir
soru.
Ayn› ﬂey, belirli zamanlarda ve yerlerde, hangi genlerin
ya da gen tak›mlar›n›n etkin
hale gelece¤ini ya da etkinli¤ini durduraca¤›n› belirleyen
mekanizmalar için de geçerli.
Son araﬂt›rmalar, her genin,
iﬂlevini gerçekleﬂtirebilmek
için yüzlerce destek birime gereksinimi oldu¤unu gösteriyor. Bunlardan baz›lar›, kimyasal süreçlerle (örne¤in DNA’ya asetil ya da
metil gruplar› ekleyerek) geni etkin hale getiren ya da genin etkinli¤ini durduran proteinler. “Transkripsiyon faktörleri” adl› proteinlerse, genlerle daha do¤rudan etkileﬂimde bulunuyorlar ve denetimleri alt›ndaki gene yak›n
yerde bulunan ba¤lanma bölgelerine tutunuyorlar. Seçenekli kesmede oldu¤u gibi, ba¤lanma bölgelerinin farkl› kombinasyonlar›n›n
etkin hale getirilmesi de, genin ifade edilme sürecini en iyi biçimde kontrol alt›nda tutmay›
sa¤l›yor; ancak araﬂt›rmac›lar tüm bu düzenleyici ö¤elerin gerçekte nas›l iﬂledi¤ini ve seçenekli kesmeyle nas›l bir arada yer alabildiklerini henüz tam olarak anlayabilmiﬂ de¤iller.

Son on y›l içinde, gen ifadesinin düzenlenmesinde kromotin proteinlerinin ve RNA’n›n
ne kadar önemli roller oynad›klar›n› da anlaﬂ›ld›. Kromatin proteinleri, temelde kromozomlar› düzgün sarmallar halinde tutarak DNA’y› bir
anlamda paketlemiﬂ oluyorlar. Kromatin, hafifçe biçim de¤iﬂtirerek, farkl› genleri DNA yaz›l›m› sistemine sokabiliyor.
Genlerde RNA’n›n yönlendiricili¤i de önemli. ﬁu anda, geni kontrol eden di¤er ö¤elerle
birlikte, ço¤u 30’dan az baz çifti içeren küçük
RNA molekülleri de büyüteç alt›nda. Daha önceleri ilgilerini mRNA ve di¤er büyük RNA molekülleri üzerinde yo¤unlaﬂt›ran birçok araﬂt›rmac›, geçti¤imiz beﬂ y›l içinde, bunlar›n “mikroRNA” ve “küçük çekirdek RNA’s›” gibi daha
küçük akrabalar›na yönelmiﬂ bulunuyor. Ortaya ç›kan oldukça ilginç sonuçlara göreyse, karﬂ›m›za çeﬂitli biçimlerde ç›kan bu RNA molekülleri, ‘kapanma’ özelli¤ine sahip; aç›ld›klar›ndaysa gen ifadesini etkileyebiliyorlar. Bunlar, ayn› zamanda, organizmalar›n geliﬂimindeki hücre farkl›laﬂmas›nda da önemli bir rol oynuyorlar; ancak iﬂleme biçimleri tam olarak anlaﬂ›lm›ﬂ de¤il.
Araﬂt›rmac›lar, genlere iliﬂkin çeﬂitli mekanizmalar› tam olarak belirleyip tan›mlama yolunda büyük ad›mlar att›lar. Genetikçiler, evrim a¤ac›n›n farkl› dallar›nda yer alan organizmalar›n gen haritalar›n› ç›kararak düzenleyici
bölgelerin yerini belirliyor ve seçenekli kesme
gibi mekanizmalar›n nas›l evrildi¤ini kavramaya çal›ﬂ›yorlar. Bu araﬂt›rmalar›n, söz konusu
bölgelerin nas›l çal›ﬂt›¤›n› ayd›nlataca¤› umuluyor. Fareler üzerinde yap›lan –düzenleyici
bölgelerin ç›kar›lmas› ya da eklenmesi, RNA
üzerinde oynamalar yap›lmas› gibi– deneyler
ve bilgisayar modellemeleri de bu çal›ﬂmalar
için yararl› olacak. Ancak tüm bu geliﬂmelere
karﬂ›n, temel soru uzun süre çözülmeden kalacak gibi görünüyor: Tüm bu parçalar nas›l bir
araya geliyor da bizi bütün bir organizma haline getiriyor?

Madde, neden karﬂ›maddeden daha fazla?
Parçac›k fizikçilerine göre, madde ve karﬂ›madde neredeyse ayn› ﬂeyler. (Karﬂ›madde, maddenin, onunla ayn› kütleyi ve ayn› özellikleri,
ama ters elektrik yükü taﬂ›yan karﬂ›l›¤›na verilen
isim.) Maddenin çok yayg›n,
karﬂ›maddenin
de ender oluﬂununu aç›klamas›, olas›l›kla ince ayr›nt›larda
yat›yor.

Proton bozunur mu?
Herﬂeyin Kuram›’na göre kuarklar (ki protonlar› oluﬂtururlar) bir ﬂekilde leptonlara (örne¤in
elektronlara) dönüﬂebilirler; bu nedenle bozunma halindeki bir protonu yakalamak, parçac›k fizi¤inde yeni yasalar ortaya koyabilir.

çac›k ﬂu ana kadar bulunabilmiﬂ de¤il. Newton’un elmas›, karmaﬂ›k bir sorunun kayna¤› olarak yerini koruyor.
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Kütleçekiminin do¤as› nedir?
Kütleçekimi, kuantum kuram›yla uyuﬂmuyor; “standart model”e
oturmuyor. Kütleçekimini mümkün k›lan par-

Pennisi E. “Why Do Humans Have So Few Genes”
Science, Temmuz 2005
Çeviri: Tu¤ba Can

Neden zaman di¤er boyutlardan farkl›?
Zaman›n, öteki üç uzamsal boyut gibi bir boyut oldu¤u ve zamanla uzay aras›nda oldukça s›k› bir iliﬂki bulundu¤unu anlamak,
biliminsanlar›n›n bin y›llar›n› ald›. Görelielik kuram›yla ilgili denklemler anlaml› olsa
da, neden “ﬂimdi”ye iliﬂkin bir alg›m›z oldu¤u ya da neden zaman›n bu ﬂekilde ak›p
gitti¤i sorular›n› aç›klamada yetersiz kal›yorlar.
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Genetik Farkl›l›klar ve
Bireysel Sa¤l›k Birbiriyle
Ne Kadar ‹liﬂkili?
Doktorlar, anestezi s›ras›nda süksinil kolin
alan kimi hastalar›n normal biçimde uyan›rken, kimilerinin de geçici felç ve solunum sorunlar› yaﬂamas›n›n nedenlerini k›rk y›l önce
anlad›lar: Kimi hastalar, ilac›n yavaﬂ metabolize edilmesini (enzimler arac›l›¤›yla parçalanmas›n›) sa¤layan kal›t›msal bir özellik taﬂ›yorlard›. Sonra, biliminsanlar› yavaﬂ iﬂleyen süksinil kolin metabolizmas›n›n izini sürerek belirli
bir genin varyant›na (farkl› bir tipine) ulaﬂt›lar.
Yaklaﬂ›k 3500 insandan biri bu gen varyant›n›
taﬂ›yor, bu da o kiﬂiyi ilac›n ciddi yan etkisi bak›m›ndan yüksek risk alt›nda b›rak›yor.
Süksinil kolin bilmecesinin çözülmesi, vücudun ilaca tepkisiyle genetik farkl›l›k aras›nda kurulan ilk ba¤lant›lar aras›ndayd›. Bundan
sonra ilaç metabolizmas›ndaki küçük, ancak
artan oranda görülen farkl›l›klar genetikle iliﬂkilendirildi; bu da neden belirli ilaçlar›n kimi
hastalara yarar sa¤lad›¤›n›, kimilerinde etkisiz
kald›¤›n›, di¤erlerinde de zehir etkisi yaratt›¤›n› anlamam›za yard›m etti.
Günümüzde genetik farkl›l›¤›n, birçok hastal›¤a yakalanma riskinde de önemli rol oynad›¤› biliniyor. Alzheimer’dan gö¤üs kanserine
kadar, hastal›klara yakalanmay› art›ran riskler,
gen varyantlar›yla iliﬂkilendiriliyor ve bunlar,
kimi sigara tiryakilerinin neden akci¤er kanserine yakalan›rken kimilerinin yakalanmad›¤›
örne¤indeki gibi, nedenleri aç›klamaya yard›m
edebilir.
Bu geliﬂmeler, genetik testlerle hastal›k
riskleri, hastal›¤›n önlenmesi için önceden belirlenecek yollar ve tedavilerin belirlendi¤i bireysel t›p ça¤›n›n eﬂi¤inde, umutlar› biraz da
aﬂ›r› biçimde art›rd›. Ancak sorumlu DNA’y›
(tabii gerçekten sorumluysa) bulmak ve bu bilgiyi genetik testlerle ortaya ç›karmak, sa¤l›k
bilimlerinin ulaﬂmas› gereken önemli bir hedef.
Farkl› kanser tipleri, kalp krizi, lupus, depresyon gibi birçok hastal›k, görünüﬂe göre belirli genlerin, vüdumuza giren nikotin ya da
ya¤l› besinlerle etkileﬂimi sonucu ortaya ç›k›-

yor. Bu çoklu gen etkileﬂimleri, tek bir genden
kaynaklanan hemofili ve kistik fibroz gibi hastal›klarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha karmaﬂ›k ve
belirsiz. Tek bir genden kaynaklanan hastal›klarda, kliniklerde kan›tlanmam›ﬂ gen testlerine
maruz kalmadan istatistiksel analizler, dikkatli
deneyler tekrar tekrar yap›labiliyor. Ancak, tedavi yöntemlerini belirlemek daha az karmaﬂ›k
de¤il. Örne¤in biliminsanlar› geçen y›l, kan
kanserine karﬂ› kullan›lan dört ilaca gösterilen
dirençle iliﬂkili 124 farkl› gen buldular.

Kuarklardan daha küçük yap›taﬂlar› var m›?
Atomlar›n “bölünemez” oldu¤u söyleniyordu.
Ancak, daha sonra biliminsanlar› protonlar›, nötronlar› ve di¤er atomalt› parçac›klar›n›, sonra da,
bunlar› oluﬂturdu¤u anlaﬂ›lan kuark ve gluonlar›
keﬂfettiler. Acaba bunlardan da küçük, daha temel yap›taﬂlar› var m›?

soruyu yan›tlamak, evrendeki maddenin kökenini anlamak bak›m›ndan, çok önemli bir ad›m olacak.

Nötrinolar, kendilerinin karﬂ›parçac›klar› m›?
Bununla ilgili birtak›m deneyler
sessiz sedas›z yürütülmekte olsa da,
kimse nötrinolar için yöneltilen bu
temel sorunun yan›t›n› bilmiyor. Bu

Ancak, genler aras›ndaki etkilesimi belirlemek, iﬂin baﬂlang›ç noktas›. Zorluklardan biri,
özellikle ast›m ya da kimi çocukluk ça¤› kanserleri gibi belirli yaﬂta az say›da bireyi etkileyen, kal›t›mla do¤rudan ilgili olmayan ve araﬂt›r›lmas› zor hastal›klarda bu çal›ﬂmalar› tekrarlamak. Birçok klinik deneyde kat›l›mc›lardan düzenli olarak DNA örne¤i al›nm›yor. Bu
da biliminsanlar›n›n genlerle hastal›k ya da ilaca tepki aras›nda iliﬂki kurmalar›n› zorlaﬂt›r›yor. Bir seferde düzinelerce genin ‘ifade’sinin
incelenmesini sa¤layan “gen mikrodizilimi”
teknolojisiyle, de¤iﬂken ve tutars›z sonuçlar
al›n›yor. Üstelik maliyetleri de gen çal›ﬂmalar›n› engelliyor.
Yine de, kanser, ast›m, kalp hastal›klar› gibi baz› hastal›klarla ilgili genetik çözümleme

Etkileﬂim halindeki bütün elektron
sistemlerini aç›klayan
birleﬂik bir kuram var m›?
Yüksek s›cakl›k süperiletkenleri ve devasa manyetodirençli malzemelerin hepsinde elektonlar›n
birbirinden ba¤›ms›z de¤il, toplu
ve uyumlu hareketleri sözkonusu.
Ancak ﬂu anda bunu anlam›za yarayacak ortak bir yap› yok.

çal›ﬂmalar› son h›zda yol almakta. Psikiyatrik
hastal›klar gibi baﬂka alanlardaysa bu h›z daha
düﬂük. ﬁiddetli depresyon ya da ﬂizofreni hastalar›n›n, hangi ilac› hangi dozda alacaklar›n›
belirleyecek testlerden görecekleri yarar çok
büyük olsa da, bu hastal›klarda, ast›m gibilerinden farkl› olarak ilaca verilecek tepkiyi biyolojik olarak belirlemek zor. Bu gerçek, do¤al
olarak ilaç-genetik özellikler ba¤lant›s›n› ortaya koymay› da güçleﬂtiriyor.
DNA dizilimi daha iyi anlaﬂ›l›p teknolojiler
geliﬂtikçe sa¤l›¤› etkileyen genetik desen aç›¤a
ç›kacak gibi görünüyor. Genetik araçlar, hâlâ
yap›m aﬂamas›nda; örne¤in yayg›n hastal›klar›n arkas›ndaki genetik farkl›l›klar› ortaya ç›karacak “haploid genotip haritas›” kullan›labilecek, bu da genetik hastal›klar›n araﬂt›rmas›n›
h›zland›racak.
Sonraki aﬂama, klinik olarak karar vermeyi
sa¤lamak üzere DNA testleri tasarlamak ve
kullanmak olacak. Daha önce de yaﬂand›¤› gibi, böyle testleri standart uygulamalara dönüﬂtürmek zaman alacak. Kalp krizi, akut kanser
ya da ast›m ata¤› gibi acil durumlarda, böyle
testler ancak h›zl› sonuç al›nabilirse iﬂe yarayacak. Kapsaml› bireysel t›p, ancak ilaç ﬂirketlerinin talepleri sonucu ortaya ç›kacak, araﬂt›rma
ve geliﬂtirme alan›nda çok büyük yat›r›mlar gerektirecek. Birçok ﬂirket, genetik farkl›l›klar›
test etmenin ilaç piyasas›n› k›s›tlayaca¤› ve kâr› düﬂürece¤inden endiﬂeli.
Araﬂt›rmac›lar, hâlâ yeni f›rsatlar ar›yorlar.
May›sta, ‹zlanda’daki deCODE Genetics ﬂirketi, ilaç devi Bayer’in deney aﬂamas›nda b›rakt›¤› ast›m ilac›n›n, belirli gen varyantlar› taﬂ›yan
170’den fazla hastada, kalp krizi riskini azaltt›¤›n› duyurdu. ‹laç, bu genlerden biri taraf›ndan üretilen proteini hedef al›yor. Bu bulgu,
DNA dizilimi, ilaçlar ve hastal›klar yavaﬂ yavaﬂ
çözümlendikçe s›rada bekleyen birçok iyi haberin öncüsü gibi görünüyor.
Couzin J. “To What Extent Are Genetic Variation and
Personal Health Linked” Science, Temmuz 2005
Çeviri: Tu¤ba Can

Araﬂt›rmac›lar›n
üretebildi¤i en güçlü
lazer hangisi?
Kuramc›lar, yeterince güçlü bir lazer
alan›n›n, fotonlar› elektron-pozitron çiftlerine
parçalayabilece¤ini
söylüyor. Ancak hiç
kimse bu noktaya ulaﬂman›n mümkün olup
olmad›¤›n› bilmiyor.

Eylül 2005
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Fizik Yasalar›
Birleﬂtirilebilir mi?
‹deal olarak fizik, alt›nda yatan basitli¤i
ortaya ç›kararak karmaﬂ›kl›¤› ortadan kald›r›r. Örne¤in, Maxwell denklemleri klasik elektrik ve manyetizman›n çok say›da ve kar›ﬂ›k
olgular›n›n tümünü dört basit kuralla aç›klar.
Bunlar, “güzel” denklemler. Hepsinin, sembollerin karmaﬂ›k danslar› arac›l›¤›yla birbirini yans›tan garip bir simetrisi var.Bir ﬂair bir
Shakespeare sonesi karﬂ›s›nda ne duyuyorsa,
birlikte bu dört denklem bir fizikçiye de bir
zerafet, bütünsellik ve taml›k duygular› veriyor.
Parçac›k Fizi¤inin Standart Modeliyse, bitmemiﬂ bir ﬂiir. Asl›nda parçalar›n büyük ço¤unlu¤u yerli yerinde ve eksikli¤ine karﬂ›n
herhalde fizik literatüründeki en parlak eser.
Bilinen tüm maddeyi (kuarklar ve leptonlar
gibi tüm atomalt› parçac›klar›) ve bu parçac›klar›n birbiriyle etkileﬂmesine arac›l›k eden
tüm kuvvetleri büyük bir duyarl›l›kla aç›kl›yor. Bu kuvvetlerin bir tanesi, elektrik yüklü
cisimlerin birbirlerinin etkisini nas›l duyduklar›n› aç›klayan elektromanyetizma. ‹kincisi,
parçac›klar›n nas›l kimlik de¤iﬂtirdiklerini
aç›klayan zay›f çekirdek kuvveti, ya da k›saca
zay›f kuvvet. Üçüncüsüyse, kuarklar›n nas›l
birbirlerine yap›ﬂ›p protonlar› ve öteki bileﬂik
parçac›klar› oluﬂturdu¤unu aç›klayan ﬂiddetli
çekirdek kuvveti ya da k›saca güçlü kuvvet.
Ancak, maddeyi tarifi ne kadar sevimli olursa
olsun, standart model parçalardan oluﬂan bir
mozaik görünümünde ve parçalardan baz›lar›
–kütleçekimini aç›klayanlar-- eksik. Ama yine
de güzel baz› parçalar, modelin gerisinde daha da büyük bir ﬂey oldu¤unu iﬂaret ediyor.
T›pk› bir papirüs parças› üzerinde Sappho’nun ﬂiirlerinden bir kaç m›sra gibi.
Standart Model’in güzelli¤i simetrisinde
yat›yor. Matematikçiler modelin simetrisini
Lie gruplar› denen nesnelerle aç›kl›yorlar. Ve
Standart Model’in Lie gruplar›na ﬂöyle gözünün ucuyla bakan birisi bile ortadaki parçal›
manzaray› hemen fark eder: SU(3) x.SU(29 x
U(1). Bu parçalardan her biri, bir tür simetriyi temsil eder; ama bütünün simetrisi k›r›lm›ﬂ
durumdad›r. Say›lan do¤a kuvvetlerinin her

biri az biraz farkl› biçimde davran›r ve dolay›s›yla da her biri birbirinden biraz farkl› simetrilerle betimlenir.
Ama bu farkl›l›klar yüzeysel olabilir. Elektromanyetizma ve zay›f kuvvet hiç benzeﬂmezmiﬂ gibi görünür; ancak, 1960’l› y›llarda
fizikçiler yüksek s›cakl›klarda iki kuvvetin
“birleﬂtiklerini” (özdeﬂleﬂtiklerini) gösterdiler. T›pk› buz ve suyun ayn› oldu¤unun birlikte ›s›t›ld›klar›nda ortaya ç›kmas› gibi elektromanyetizma ve zay›f kuvvetin de asl›nda ayn›
ﬂey olduklar› anlaﬂ›l›yor. Bu iliﬂki, fizikçileri
güçlü kuvvetin de öteki iki kuvvetle birleﬂtirilebilece¤i ve SU(5) gibi tek bir simetriyle betimlenen daha geniﬂ tek bir kurama var›labilece¤i umuduna götürdü.

Araﬂt›rmac›lar mükemmel bir optik mercek
yapabilirler mi?
Bunu mikrodalgalarla
yapabildiler; ama görünen
›ﬂ›kla hiç baﬂaramad›lar.

verecek kadar s›cak ortamlarda henüz baﬂar›lamad›.
Yüksek s›cakl›k süperiletkenli¤inin gerisindeki eﬂleﬂme mekanizmas› ne?
Süperiletkenler içindeki elektronlar, çiftler
halinde dolaﬂ›yorlar. ‘0 y›ll›k yo¤un araﬂt›rmalara ra¤men bunlar› karmaﬂ›k, yüksek s›cakl›ktaki
materyaller içinde bir arada tutan›n ne oldu¤unu
kimse bilmiyor.

Oda s›cakl›¤›nda çal›ﬂan manyetik yar›iletkenler yapmak mümkün mü?
Bu düzeneklerin düﬂük s›cakl›klarda çal›ﬂabildi¤i gösterildi. Ama spintronik uygulamalara izin
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Birleﬂik bir kuram›n gözlenebilir sonuçlar› olmas› gerekir. Örne¤in, güçlü kuvvet de
gerçekten “elektrozay›f” kuvvetle ayn›ysa, o
zaman protonlar›n gerçekte kararl› olmamalar›, ender görülse de, arada bir kendi kendilerine bozunmalar› gerekir. Ama yap›lan birçok taramaya karﬂ›n kimse bir proton bozunmas› gözlemleyebilmiﬂ de¤il. Ayr›ca süpersimetri gibisinden, Standart Model’in simetrisini geliﬂtirme iddias›ndaki çeﬂitlemelerinin öngördü¤ü parçac›klardan kerhangi biri de gözlenebilmiﬂ de¤il. Daha da kötüsü, bir ﬂekilde
oluﬂturulabilse bile, bu birleﬂik kuram, kütleçekimini görmezden geldi¤i sürece yine de
tam say›lamaz.

Çalkant›l› ak›ﬂkanl›k ve granüllü malzemelerin dinami¤i için genel bir teori geliﬂtirebilir miyiz?
ﬁimdiye kadar, bunlar gibi “denge d›ﬂ› sis-

Kütleçekimi, sürekli sorun ç›karan bir
kuvvet. Bu kuvveti betimleyen görelilik kuram›, uzay ve zaman›n düzgün ve sürekli oldu¤unu varsayarken, üzerine oturdu¤u kuantum mekani¤i, yani atomalt› parçac›klar ve
kuvvetleri yöneten fizik kesintili ve s›çramal›
davran›ﬂlar betimler. Kütleçekim kuantum
kuram›yla öylesine uyumsuzdur ki, hiç kimse
tüm parçac›klar›, güçlü ve elektrozay›f kuvvetlerle kütleçekimi hep bir arada büyük bir
torba içine sokmay› baﬂaran tek bir kuram›
inand›r›c› biçimde kurmay› baﬂaramam›ﬂt›r.
Yine de fizikçiler ellerinde baz› ipuçlar› oldu¤unu düﬂünüyorlar. Bunlardan en umut verici olan› süpersicim kuram›.
Süpersimetri kuram›, her ﬂeyi tek bir kuram alt›nda tek bir simetriyle (örne¤in kuram›n bir türüne göre SO(32)) toplamak için bir
yol sundu¤undan kalabal›k bir yandaﬂ toplulu¤una sahip. Ancak 10 ya da 11 boyutlu bir
evren, henüz gözlenememiﬂ sürüyle parçac›k
ve do¤rulanmas› hiçbir zaman mümkün olamayacak a¤›r bir entelektüel yük gerektiriyor.
Sonuçta tüm kuvvetleri birleﬂtiren ve ancak
bir tanesi do¤ru olabilecek onlarca kuram olabilir ve bilimcilerin bunlar›n hangisinin do¤ru
oldu¤unu belirlemeleri mümkün olmayabilir.
Belki de tüm kuvvetleri ve parçac›klar› birleﬂtirme çabas› yaln›zca aptallara göre bir iﬂ.
Bu arada fizikçiler bir yandan proton bozunmalar› saptamaya çal›ﬂ›rken, bir yandan
da yeralt› kapanlar› ve CERN’de 2007 y›l›nda
devreye girdi¤inde de Büyük Hadron Çarp›ﬂt›r›c›s› (Large Hadron Collider – LHC) adl›
dev parçac›k h›zland›r›c›s›yla süpersimetrik
parçac›klar› aramaya devam edecekler. Bilimciler, LHC’nin Higgs bozonu adl› kuramsal
parçac›¤›n varl›¤›n› da ortaya ç›karaca¤›na
inan›yorlar. Bu parçac›k fizi¤i modelinde temel simetrilerle çok yak›n iliﬂki içinde olan
bir parçac›k. Ve fizikçiler bir gün tamamlanmam›ﬂ ﬂiiri tamamlayabilmeyi ve o ürkütücü
simetrisini resimleyebilmeyi umuyorlar.
Charles Seife, “Can the Laws of Physics Be United”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Raﬂit Gürdilek

temler” istatistiksel mekani¤in araçlar› karﬂ›s›nda direnebildi. Bu baﬂar›s›zl›k da fizi¤in ortas›nda koca bir boﬂluk oluﬂturuyor.
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‹nsan Ömrü Ne Kadar
Uzat›labilir?
Jeanne Calment, 1997 y›l›nda Fransa’n›n
güneyindeki bir huzurevinde yaﬂama veda etti¤inde, 122 yaﬂ›nda ve belgelenmiﬂ en uzun
ömürlü insan konumundayd›. Ancak Calment’›n hiç de ola¤an say›lamayacak olan bu
konumu, baz› biyolog ve nüfusbilimcilerin
tahminlerinin do¤ru ç›kmas› durumunda, birkaç ony›l içinde par›lt›s›n› yitirece¤e benzer.
‹nsanlarda ömür uzunlu¤una iliﬂkin e¤ilimlerden ç›kar›lan sonuçlar›n, mayadan fareye
birçok türde ortalama yaﬂam süresinin uzat›lmas› gerçe¤iyle birleﬂmesi, bir grup bilimciyi
ortalama insan ömrünün de 100-110 y›l civar›nda seyredece¤i konusunda ikna
etmeye yetmiﬂ durumda. (Günümüzde sanayileﬂmiﬂ ülkelerde 100 yaﬂ
veya üstünde olanlar›n oran› 10 binde 1 kadar.) Di¤erleriyse bu kadar
iyimser de¤il. Onlara göre de, baﬂka
türlerde bu aç›dan varolan esneklik
bizde olmayabilir. Bunun da ötesinde, ömür uzatmaya yönelik denemeleri insanlar üzerinde yürütmek,
hem uygulama hem etik aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda neredeyse olanaks›z görünüyor.
Bundan yaln›zca 20-30 y›l kadar
önce, yaﬂlanma konusunu kapsayan
araﬂt›rmalar oldukça dura¤an bir
alan oluﬂturuyordu. Ancak moleküler biyologlar, yaﬂam süresini uzatmak için yollar aramaya baﬂlad›ktan sonra, bu
sürenin oldukça de¤iﬂken olabilece¤ini gördüler. Sözgelimi, insülin almac›na benzer bir almac›n etkinli¤ini düﬂürmek, baz› solucanlar›n
ömrünü ikiye katlayarak onlar için inan›lmaz
bir de¤ere, 6 haftaya ç›kar›yordu. Ald›klar› besin miktar› büyük ölçüde düﬂürülen, ancak yine de besleyici niteli¤i yüksek yiyecekler verilen bir fare türününse normalden % 50 kadar
daha fazla yaﬂad›¤› ortaya ç›kt›.
Tabii bu etkilerin bir k›sm› türe özgü olabilir; bir solucan›n, yaﬂam› için kritik önem taﬂ›yan ve k›ﬂ uykusunu and›ran bir duruma geçebiliyor olmas› gibi. Ayr›ca, solucanlar ve meyvesinekleri gibi, yaﬂlanman›n en s›kl›kla gecik-

tirilebildi¤i türler, yaﬂam süresine iliﬂkin uygulamalara en çok yan›t veren türler olabilir.
Bu konudaki baﬂar›l› yaﬂlaﬂ›mlarsa, birkaç
kilit alana odaklanmaya baﬂlam›ﬂ durumda:
kalori al›m›n›n k›s›tlanmas›, bir protein olan
“insüline benzer büyüme fastörü-1” (IGF-1)
düzeyinin düﬂürülmesi ve vücut dokular›nda
oksidasyona ba¤l› olarak oluﬂabilecek hasarlar›n önlenmesi. Bu üç etkenin birbirlerine
ba¤l› olabile¤i düﬂüncesiyse henüz kesin bir
ﬂekilde do¤rulanm›ﬂ de¤il. (Ancak bilinen bir
gerçek, kalori k›s›tlamas›na tabi hayvanlar›n
IGF-1 düzeylerinin de düﬂük oldu¤u.)

Yüksek atom numaras›na sahip kararl› elementler var m›?
184 nötron ve 114 protonlu bir süpera¤›r
element, görece kararl› olsa gerek. Tabii fizikçiler onu elde edebilirlerse.

Cams› yap›lar›n özelli¤i nedir?
Camdaki moleküller, s›v›dakilere benzer ﬂekilde düzenlenmiﬂ olmakla birlikte, daha s›k› paketlenmiﬂ durumdad›rlar. S›v›n›n bitip cam›n baﬂlad›¤› yer neresi?

Suyun yap›s› nedir?
Araﬂt›rmac›lar, her
bir H2O molekülünün,
en yak›ndaki komﬂular›yla kaç ba¤ yapt›¤› konusunda birbirleriyle didiﬂmeye devam etmekteler.

Bu stratejilere yönelmek insanlar›n daha
uzun yaﬂamas›na yard›mc› olabilir mi? Ve
olup olamayaca¤›na nas›l karar verece¤iz?
Kanser ya da kalp hastal›klar›n›n tedavisi için
öne sürülen ilaçlardan farkl› olarak, yaﬂlanmaya karﬂ› uygulanacak yöntemlerin yararlar› sorgulanmaya daha aç›k. Bu da çal›ﬂmalar›
planlama ve yorumlamay› daha zor k›l›yor.
En basitinden güvenilirlik kesin de¤il. Kalori k›s›tlamas›n›n laboratuvar hayvanlar›nda
do¤urganl›k düzeyini düﬂürdü¤ü, ayr›ca daha uzun yaﬂamalar› sa¤lanm›ﬂ ‘laboratuvar
sineklerinin’ do¤al ortamda yaﬂayan soydaﬂlar›yla rekabet edemedikleri saptanm›ﬂ. Dahas›, özellikle de yaﬂlanma düzeyleri asgari

oldu¤u için çal›ﬂma sonuçlar›ndan en çok yarar görmesi beklenen genç gönüllülerden al›nan verileri toplamak öylesine uzun zaman
alacak ki, sonuçlar nihayet biraraya geldi¤inde, çal›ﬂmay› baﬂlatanlar çoktan ölüp gitmiﬂ
olacak!
Uzun yaﬂama becerilerini belki de atalar›ndan alm›ﬂ olan 100 yaﬂ ve üzerindekileri
kapsayan genetik çal›ﬂmalaraysa, olas› yeni
bak›ﬂ aç›lar›n›n bir kayna¤› gözüyle bak›l›yor. Birçok biliminsan›, ortalama insan ömrünün do¤al bir üst s›n›r› oldu¤una inanmakla
birlikte bu s›n›r›n 85 mi, 100 mü, 150 mi oldu¤u konusunda fikir birli¤i içinde
de¤iller.
En önemli ve yan›tlanmas› en güç
sorulardan biriyse, tüm bu yaﬂlanma
yavaﬂlatma, ömür uzatma çal›ﬂmalar›n›n ana hedefinin ne oldu¤u. Biliminsanlar› ister istemez yaﬂam›, en y›pranm›ﬂ döneminde uzatmak yerine,
yaﬂlanmay› yavaﬂlatacak ve yaﬂl›l›¤a
ba¤l› hastal›klar› d›ﬂlayacak yöntemleri ye¤liyorlar. Ancak yaﬂlanma sürecini yavaﬂlatman›n bile tahmin edilemeyecek kadar derin toplumsal etkileri olabilir.
Sonra, adalet sorunu da var. Yaﬂlanma önleyici yöntem ve tedaviler
ulaﬂ›labilir hale gelirse, ne ölçüde pahal› olacaklar? Bunlardan kimler yararlanabilecek? Maddi güçleri kendi yaﬂamlar›n› uzatmaya uygun bireyler olsa da ayn› ﬂeyi bunca populasyon için söylemek fazla iddial› olsa gerek. Gerçi, nüfusbilimciler ortalama yaﬂam süresinin, ony›llard›r oldu¤u gibi
t›rmanmaya devam edece¤ine inan›yorlar.
E¤er bu gerçekleﬂirse, yaﬂam süresindeki art›ﬂ›n ço¤u, kalp hastal›klar› ve kanserin önlenmesi gibi gerçekleﬂmesi daha mümkün
stratejilerle sa¤lanabilir. Bununsa, uzun bir
yaﬂam›n sonunu da daha dayan›labilir, daha
kolay hale getirece¤i kesin.
Couzin, J. “How Much Can Human Life Be Extended”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Zeynep Tozar

‘Anlaml›’ kimyasal sentezin
bir s›n›r› var m›?
Sentetik moleküller büyüdükçe, bunlar›n biçimlerini denetlemek ve iﬂe yarayacak say›da kopya elde etmek de o kadar güçleﬂir. Yarat›lar›n›n büyüyüp durmas›n› engellemek için, kimyac›lar›n yeni araçlara gereksinimleri olacak.
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ORGAN YEN‹LENMES‹N‹
KONTROL EDEN ﬁEY NE?
Otomobillerden farkl› olarak insanlar yaﬂamlar›n›n büyük k›sm›n› kendi orijinal parçalar›yla geçirmeyi baﬂar›rlar. Elbette organlar da bazen iflas eder, ancak en az›ndan ﬂimdilik motor tamiri ya da yeni bir su pompas›
için bir makine ustas›na gidemiyoruz. T›p
dünyas›, geçti¤imiz yüzy›llarda insan yaﬂam›n› k›saltan enfeksiyon gibi akut (k›sa dönemli) tehditlerin pek ço¤unu geri püskürttü.
ﬁimdiyse, sanayileﬂmiﬂ ülkelerdeki en önemli
sa¤l›k sorunlar›n›, kronik hastal›klar ve bozulan organlar oluﬂturuyor. Ve nüfus yaﬂland›kça bunun önemi daha da artacak. Organ ve
dokular› yeniden inﬂa eden rejeneratif t›p,
belki de 20. yüzy›l›n antibiyotiklerinin 21.
yüzy›ldaki karﬂ›l›¤› olacak. Bunun olabilmesi
için araﬂt›rmac›lar›n önce yenilenmeyi kontrol eden sinyalleri anlamalar› gerekiyor.
Araﬂt›rmac›lar yüzy›llar boyunca, vücudumuzdaki uzuvlar›n kendilerini nas›l yeniledi¤ini çözmeye çal›ﬂt›lar. Örne¤in, 1700’lerin
ortalar›nda ‹sviçreli araﬂt›rmac› Abraham
Trembley, tatl› suda yaﬂayan ve vücutlar› tüp
ﬂeklinde canl›lar olan hidralar›n, parçalara
do¤rand›klar›ndan yeniden bütün birer organizma haline gelebildiklerinden sözetmiﬂ. Dönemin di¤er biliminsanlar›, semenderlerin,
kopan kuyruklar›n›n yerine yenisini geliﬂtirebilme yeteneklerini incelemiﬂler. Bir yüzy›l
sonra, Thomas Hunt Morgan, 279 parçaya bölündü¤ünde bile kendisini yenileyebilen bir
yass› solucanlar olan planaryay› incelemiﬂ.
Ancak yenilenmenin, kontrol edilmesi zor bir
sorun oldu¤u karar›na varm›ﬂ ve planaryalar›
bir yana b›rakarak meyvesineklerine yönelmiﬂ.
Daha sonra biyolojide Morgan’›n izinde
ilerlenerek, genetik ve embriyonik geliﬂmeleri çal›ﬂmak için uygun olan hayvanlar üzerine
odaklan›lm›ﬂ. Ancak baz› araﬂt›rmac›lar yenilenmenin y›ld›zlar›yla çal›ﬂma konusunda ›srarc› davranarak, bu organizmalar›n geneti¤inin üstesinden gelmek için yeni stratejiler geliﬂtirmiﬂler. ﬁimdilerdeyse bu çabalar›n yan›s›ra, kendini yenileme örne¤i olarak üzerinde
çal›ﬂ›lan baz› yeni hayvanlar (zebra bal›klar›
ve baz› fare soylar› gibi), yenilenmeyi yönlen-

diren ve önleyen güçleri ortaya ç›karmaya
baﬂlam›ﬂ durumda.
Hayvanlar, organlar›n› yenilemek için üç
ana strateji kullan›yorlar. ‹lkinde, semenderlerin kalplerinde oldu¤u gibi, normalde bölünmeyen ve iﬂler durumdaki organ hücreleri
ço¤alarak, kaybolan dokuyu yeniden oluﬂturmak üzere geliﬂebiliyorlar. ‹kinci stratejide,
özelleﬂmiﬂ hücreler kendi temel iﬂlevlerini
yapmak yerine önce, özelleﬂme süreçlerini geriye çevirerek alm›ﬂ olduklar› ‘e¤itimi’ s›f›rl›yor, sonra da kaybolan k›sm› yeniden oluﬂturmak üzere yeniden özelleﬂiyorlar. Semenderler bu stratejiyle kopmuﬂ kol, bacak gibi
uzuvlar›n› iyileﬂtirip yeniden oluﬂturuyorlar.
Zebra bal›klar› da yüzgeçlerini yenilemede bu
yolu kullan›yorlar. Üçüncü stratejideyse, kök
hücre havuzlar› iﬂin içine giriyor ve gerekli
onar›m ve yenilemeleri yerine getiriyor.

‹nsanlar da bu mekanizmalardan belli bir
dereceye kadar yararlanmaktalar. Örne¤in karaci¤erin bir bölümünün ameliyatla al›nmas›ndan sonra geride kalan karaci¤er hücreleri, organ›n eski özgün ölçülerine gelmesi için
büyüme ve bölünme mesajlar› almaya baﬂl›yor. Araﬂt›rmac›lar, uygun bir biçimde ‘ikna’
edildiklerinde, baz› özelleﬂmiﬂ insan hücrelerinin, henüz olgunlaﬂmam›ﬂ bir evreye dönüﬂ
yapabildiklerini keﬂfetmiﬂler. Kök hücreler de
kan, deri ve kemiklerimizi yenilemeye yard›mc› oluyorlar. Öyleyse neden kalplerimiz yara
dokular›yla dolu, göz merceklerimiz neden
bulutlan›yor ve neden beyinlerimiz ölüyor?
Semender ve planarya gibi hayvanlar, embriyonik geliﬂim s›ras›nda vücut yap›s›n›n ﬂekillenmesini yönlendiren genetik mekanizmay› yeniden harekete geçirerek dokular› yeniFüzyon, her zaman “gelece¤in enerji kayna¤›” olarak m› kalacak?
Füzyon enerjisinden bir enerji kayna¤› olarak
yararlanmam›za, yaklaﬂ›k son 50 y›ld›r “yaln›zca
35 y›l kald›”(!) Ve öyle görünüyor ki, uluslararas› bir zeminde iﬂbirli¤i yap›lmad›¤› sürece en az
birkaç ony›l daha “yaln›zca 35 y›l kalmaya” devam edecek!

Fotovoltaik pillerin ulaﬂabildi¤i en büyük
verimlik nedir?
Geleneksel güneﬂ pilleri, güneﬂ ›ﬂ›¤›ndaki
enerjinin en fazla %32’sini elektri¤e çevirebiliyor.
Acaba araﬂt›rmac›lar bu s›n›r› aﬂabilecekler mi?
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Güneﬂ’in manyetik döngüsü, gücünü nereden al›yor?
Güneﬂ’in yaklaﬂ›k her 22 y›lda bir tamamlanan “güneﬂ lekesi döngüsü”nün, Güneﬂ’in farkl›
bölümlerindeki farkl› dönüﬂ h›zlar›ndan kaynak-

den oluﬂturuyorlar. Biz de embriyo döneminde uzuvlar›m›z› ﬂekillendirmek için benzer
yollar› kullan›yoruz; ancak olas›l›kla yenilenme için gerekli olan hücre bölünmesi kanser
riskini yükseltti¤inden, evrim süreci, bu yetene¤imizi yetiﬂkinlik döneminde uygulama özgürlü¤ünü elimizden alm›ﬂ olabilir. Bunun
yerine ad›mlar› h›zland›rmak daha fazla yara
dokusu anlam›na gelse de, enfeksiyonlar› geri püskürtmek için yaralar› h›zla iyileﬂtirme
yetene¤ini geliﬂtirmiﬂ olabiliriz. Semenderler
gibi canl›lar hem yaralar›n› iyileﬂtirebiliyorlar
hem de yepyeni dokular oluﬂturabiliyorlar.
Fibrotik doku oluﬂumunun önlenmesi, yenilenebilme ve yenilenememe aras›ndaki fark anlam›na gelebilir: Fare sinirlerine, yara oluﬂumu önlenecek ﬂekilde deneysel olarak hasar
verildi¤inde, sinir canla baﬂla kendini yenileyip uzabiliyor; ancak yara oluﬂursa sinirler
kuruyuﬂ gidiyor.
Yenilenmenin gizlerinin çözülmesi, yaralar› iyileﬂtirme sürecimizi, kendilerini yenileyebilen hayvanlar›nkinden ay›ran ﬂeyin ne oldu¤unu anlamam›za ba¤l›. Bu, ince bir fark olsa
gerek. Araﬂt›rmac›lar, bir fare soyunun üyelerinin, birkaç hafta içinde kulak deliklerini kapayabildiklerini belirlemiﬂler. Bu, tipik türlerin asla yapamad›¤› bir ﬂey. Bu etkinin temelini, görece makul say›daki genetik de¤iﬂikliklerin oluﬂturdu¤u düﬂünülüyor. Belki, yaln›zca bir avuç genimizde de¤iﬂiklikler yapmak,
bizleri de kendi kendimizi iyileﬂtirebilir, yenileyebilir duruma getirmeye yeterli olacak. Ancak biliminsanlar›, insanlarda bu süreci baﬂlatmakta baﬂar›l› olurlarsa, yeni sorular ortaya ç›kacak: Yenileme yetene¤ine sahip hücrelerin ç›¤r›ndan ç›k›p canlar› istedi¤i gibi etkinlik göstermesini engelleyen ﬂey ne? Yenilenen bölgelerin do¤ru boyutlarda, do¤ru biçimde ve do¤ru konumda olmalar›n› sa¤layan
denetim mekanizmas› ne? Araﬂt›rmac›lar bu
bilmeceleri çözebilirlerse, belki bir gün yaln›zca arabalar›m›z için de¤il, kendimiz için de
yedek parça sipariﬂi verebilir duruma gelece¤iz.
Davenport R.J., “What Controls Organ Regeneration”, Science, 1
Temmuz 2005
Çeviri: Meltem Yenal Coﬂkun

land›¤› düﬂünülüyor. Tek sorun, bu iﬂleyiﬂin bilgisayar benzetimlerinde (simülasyon) bir türlü
gerçekleﬂtirilememiﬂ olmas›. Ya bir ayr›nt›da sorun var, ya da herﬂeye s›f›rdan baﬂlamak gerekecek.
Gezegenler nas›l oluﬂur?
Toz ve buz parçalar›yla gaz kümelerinin, Güneﬂ onlar› yutup yok etmeden nas›l olup da biraraya gelerek gezegenleri oluﬂturduklar›
hâlâ tüm aç›kl›¤›yla bilinmiyor.
‹puçlar›, büyük olas›l›kla baﬂka
y›ld›zlar›n çevrelerindeki gezegen sistemlerinden gelecek.
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DER‹ HÜCRES‹ S‹N‹R HÜCRES‹
HAL‹NE NASIL GELEB‹L‹R?
T›pk› metalleri alt›na çevirecek bir iksir
aray›ﬂ›ndaki ortaça¤ simyac›lar› gibi, biyolojinin modern simyac›lar› da, normal deri
hücrelerini kök hücrelerine dönüﬂtürmek,
hatta tümüyle bir canl› oluﬂturmak için yumurta hücresi öncülü olan “oosit”leri nas›l
kullanacaklar›n› ö¤rendiler. Biliminsanlar›
art›k s›¤›r, kedi, fare, koyun, keçi ve domuz
gibi hayvanlar elde etmek amac›yla neredeyse rutin bir biçimde çekirdek transferleri yapabiliyorlar. Hatta, May›s ay›nda Koreli bir
ekibin aç›klamas›na göre, insan embriyonik
kök hücrelerinin bile transferi yap›lmakta.
Amaçlar›, bir ad›m daha ileri gitmek ve daha
önce tedavi edilemeyen hastal›klar için, kök
hücreler yoluyla tedavi yollar› geliﬂtirmek.
Ancak, ortaça¤ simyac›lar› gibi, bugünün
klonlama ve kök hücre biyologlar› da, tümüyle anlayamad›klar› süreçlerle u¤raﬂ›yorlar. Çünkü, çekirde¤i yeniden programlamak
için oositin içinde gerçekte neler oldu¤u hâlâ bir s›r ve biliminsanlar›n›n, hücrelerin
farkl›laﬂmas›n›, t›pk› do¤an›n geliﬂim program›n›n döllenen yumurtadan her seferinde
canl› bir bebek oluﬂturacak biçimde çeﬂitli
hücreler oluﬂturmas› gibi rahatça yönetebilmeleri için, ö¤renecekleri çok ﬂey var.
Araﬂt›rmac›lar, yar›m yüzy›ld›r oositin yeniden programlama yeteneklerini araﬂt›r›yorlar. 1957’de geliﬂim biyologlar› ilk olarak
yetiﬂkin kurba¤a hücrelerinin çekirde¤ini
kurba¤a yumurtalar›n›n içine yerleﬂtirebileceklerini ve genetik olarak tümüyle ayn›
olan düzinelerce iribaﬂ (kurba¤a yavrusu)
oluﬂturabileceklerini keﬂfettiler. Ancak 50
y›l geçmesine karﬂ›n oositlerin hâlâ anlayamad›¤›m›z s›rlar› var.
Yan›tlar, hücre biyolojisinin derinlerinde
yer al›yor. Biliminsanlar›, geliﬂmeyi kontrol
eden ve eriﬂkin hücrelerde genelde kapal›
olan genlerin, her nas›lsa, oositçe tekrar aç›labildi¤ini ve böylece hücrenin yeni döllenmiﬂ bir yumurtan›n potansiyeline sahip olabildi¤ini biliyorlar. Ancak bu açma-kapama
mekanizmas›n›n normal hücrelerdeki iﬂleyiﬂine iliﬂkin bilgileri daha az; özellikle de çe-

kirdek aktar›m› s›ras›nda meydana gelen bu
ola¤and›ﬂ› tersine çevrilmeye iliﬂkin bilgileri.
Hücreler farkl›laﬂt›¤›nda, DNA’lar› daha
s›k› paketleniyor ve art›k gerekli olmayan ya
da ifade edilmemesi gereken genler engelleniyor. DNA, histon ad› verilen proteinlerin
etraf›na s›k›ca sar›n›yor ve genler daha sonra, hücredeki protein üreten mekanizmalar›n onlara ulaﬂmas›n› engelleyen metil gruplar›yla iﬂaretleniyor. Pek çok çal›ﬂma, bu metil gruplar›n› uzaklaﬂt›ran enzimlerin, çekirdek transferinin baﬂar›ya ulaﬂmas›nda kritik
öneme sahip oldu¤unu göstermiﬂ; Ancak, gereksinim duyulan tek ﬂey de¤iller.

Buzul ça¤lar›na neden olan ﬂey ne?
Yaklaﬂ›k her 100.000 y›lda bir ortaya ç›kan
buzul ça¤lar›n›n, gezegenimizin Güneﬂ çevresinde ald›¤› yol boyunca bir ﬂekilde geçirdi¤i küçük
sars›nt›lar, yalpalamalar, e¤im de¤iﬂikliklerininden kaynakland›¤› düﬂünülüyor. Ancak
elimizdeki tomarlarca iklim kayd› bile,
bunun kesin nedenini aç›klayabilmemize
yeterli olamam›ﬂ durumda.

r›n›n nas›l tersyüz olduklar›na iliﬂkin yeni veriler
ortaya ç›karmaktalar. Ancak as›l mesele, bilgisayar benzetimlerini, manyetik alan›n yeterince fazla say›daki özelli¤iyle eﬂleﬂtirip, ikna edici bir
tablo ortaya ç›karmakta.

retler bulma ümidi, 1970’lerden beri giderek zay›fl›yor. Faylar›n dinami¤ini anlamada aﬂama kaydetmekte oldu¤umuz kesinse de, yak›n tahminleri rutine ba¤lamak, ﬂu an için bize biraz ulaﬂ›lmaz
görünen devrimsel ad›mlar›n at›lmas›na ba¤l›.

‹ﬂe yarar tahminler yap›lmas›na
olanak sa¤layacak deprem habercileri var m›?
Çok yak›nda
gerçekleﬂecek bir
depremle ilgili iﬂa-

Güneﬂ Sistemi’nin Dünya d›ﬂ›ndaki bir gezegeninde yaﬂam var m›, ya da var m›yd›?
Güneﬂ Sistemi içinde yaﬂam›n ya da geçmiﬂ yaﬂam›n aray›ﬂ›, ﬂu s›ralarda NASA’n›n gezegensel
keﬂif program›n›n temel itici gücü durumunda. Bu
program›n odak noktas›, yaﬂam›n oluﬂmas›na uygun olabilecek ilk dönemlerinde, bol miktarda suya sahip oldu¤u düﬂünülen Mars gezegeni.

Dünya’n›n manyetik alan›ndaki tersinmelere neden olan ﬂey ne?
Bilgisayar modelleri ve laboratuvar
deneyleri, Dünya’n›n manyetik kutupla-

Biliminsanlar› oositin s›rlar›n› çözebilirlerse, oositlerin kendini kullanmadan onlar›n becerilerini kopyalamak olas› hale gelebilecek. Böylece, bilim camias› hem oositlerin
elde edilmesinin zorlu¤undan kaynaklanan,
hem de kullan›mlar›n›n do¤urdu¤u etik sorunlardan kurtulmuﬂ olacak. Bu baﬂar›labilirse uygulamalar da çok geniﬂ olacak elbette. Laboratuvarlar, hastalardan al›nan hücreleri gençleﬂtirebilecek, belki daha sonra bunlar› ileri yaﬂ ya da hastal›k nedeniyle y›prananlar› onarmak üzere, yeni dokular haline
dönüﬂtürebilecekler.
Ancak, biliminsanlar› böylesi hücresiz bir
simyay› yaratabileceklerinden hiç de emin
de¤iller. Çünkü, yumurtan›n kendisi, hücre

bölünmesi s›ras›nda kromozomlara rehberlik eden protein yap›s›yla, gerekli genleri açmada anahtar bir rol oynuyor olabilir. Bu
durumda, bir hücrenin saatini geri döndürebilecek bir protein iksiri geliﬂtirmek, yine
kolay eriﬂilemeyecek bir nokta.
Oositin gücünü gerçekten kullanmak
için, araﬂt›rmac›lar›n kök hücrelerinin geliﬂimini yönetmeyi ve onlar› belirli dokular›
oluﬂturmak üzere yönlendirmeyi ö¤renmeleri gerekiyor. Kök hücreler, özellikle de embriyonik olanlar›, kendili¤inden düzinelerce
hücre tipi oluﬂtururlar; ancak, bu geliﬂmeyi
yaln›zca bir hücre tipi üretmek amac›yla
kontrol alt›nda tutmak zordur. Baz› araﬂt›rmac›lar, embriyonik kök hücrelerden, sinir
hücrelerinin baz› türlerinin neredeyse saf
kolonilerini üretmeyi baﬂarm›ﬂ olsalar da,
hiç kimse, sözgelimi Parkinson hastal›¤›nda
azalan dopamin üretici sinir hücrelerinin yerini alabilecek bir hücre reçetesi haz›rlayabilmiﬂ de¤il.
‹ﬂaretlerin, bir hücreyi kendi nihai kaderine yönlendirmek üzere birbirlerini nas›l etkiledi¤i, yeni yeni anlaﬂ›lmakta. Geliﬂimsel
biyolojideki onlarca y›ll›k çal›ﬂmalar bir baﬂlang›ç noktas› sa¤lam›ﬂ durumda: Biyologlar, geliﬂmekte olan bir hücrenin kemik ya
da kas hücresine dönüﬂürkenki kararl›l›¤›n›
kontrol eden temel genlerin baz›lar›n› belirlemek için mutasyona u¤ram›ﬂ kurba¤alar,
sinekler, fareler, civcivler ve bal›klar kulland›lar. Ancak, bir genin yoklu¤unda neyin
yanl›ﬂ gitti¤ini gözlemlemek, bir kültür taba¤›ndaki farkl›laﬂmay› düzenlemeyi ö¤renmekten çok daha kolay. Kabaca 25.000 insan geninin, dokular› oluﬂturmak üzere hep
birlikte nas›l çal›ﬂt›klar›n› anlamak ve olgunlaﬂmam›ﬂ bir hücrenin geliﬂimine rehberlik
etmeleri için do¤ru genleri devreye sokmak,
araﬂt›rmac›lar› daha on y›llarca meﬂgul edecek.
Vogel, G., “How Can a Skin Cell Become a Nerve Cell”,
Science, 1Temmuz 2005
Çeviri: Meltem Yenal Coﬂkun
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Tek Bir Beden Hücresi,
Nas›l Bütün Bir Bitkiyi
Oluﬂturabiliyor?
Bitkiler, yaﬂamda kalabilmek ve nesillerini
sürdürebilmek için büyük güçlüklere gö¤üs
germek zorundalar. Köklerini suya do¤ru uzatabilmeleri ve yapraklar›n› güneﬂe do¤ru çevirebilmeleri gibi s›n›rl› hareketlerinin yan›nda,
kendilerine eﬂ bulabilmek ya da avc›lar›ndan
korunabilmek için fazla seçenekleri yok. Bunu
telafi edebilmek için, de¤iﬂik hasar tamir mekanizmalar› ve sperm ile yumurta birleﬂmeksizin
üremelerini sa¤layacak stratejiler geliﬂtirmiﬂ durumdalar. Baz› bitkiler, kök-gövde ya da yumrular›ndan ç›kan filizler yard›m›yla üreyebilirlerken, baz›lar› daha kökten çözüm yollar› üretmiﬂler. Turunçgiller ailesinin üyesi olan a¤açlar›n büyük bir k›sm›nda, döllenmemiﬂ eﬂey hücrelerinin çevresini saran dokulardan embriyo
geliﬂimi görülüyor. Bu, hayvanlar alemi üyelerinin hiçbirinin asla baﬂaramayaca¤› bir ﬂey. Bir
ev bitkisi olan Bryophyllum, yapraklar›n›n kenarlar›ndan embriyo sürgünleri verebiliyor.
Biliminsanlar›, yaklaﬂ›k 50 y›l önce, havuç
hücrelerini benzer bir embriyo geliﬂimi konusunda ‘ikna edebileceklerini’ gördüler. O zamandan bu yana, kahve, manolya, gül ve mango gibi çok say›da bitkinin ço¤alt›lmas›nda, sözkonusu embriyo geliﬂtirme tekni¤i kullan›ld›. Bir Kanada firmas›, birkaç orman›n tamam›na, yaﬂamlar›na doku kültürlerinde baﬂlayan köknar a¤açlar› dikti. Ancak, t›pk› hayvanlar› klonlamakla ilgilenen araﬂt›rmac›lar gibi, sözkonusu botanikçiler de bu sürecin nas›l kontrol edildi¤ini tam
olarak anlayabilmiﬂ de¤iller. Cevab›n bulunmas›,
geliﬂim sürecinde hücrelerin kaderlerinin nas›l
belirlendi¤i ve bitkilerin nas›l olup da esnekliklerini yitirmedi¤i konular›n› ayd›nlatacak.
Biliminsanlar› henüz hangi hücrelerin embriyogenez (embriyo oluﬂturacak ﬂekilde geliﬂim gösterebilme) yetene¤ine sahip olduklar›
konusunda yeterli bilgiye sahip de¤iller. Geçmiﬂ
çal›ﬂmalar›n tüm bitki hücrelerinin eﬂit miktarda esnekli¤e sahip oldu¤unu kabul etmesine
karﬂ›n, yak›n zamana ait bulgular yaln›zca belirli hücre tiplerinin embriyolara dönüﬂebilme yetene¤ine sahip oldu¤unu gösteriyor. Ancak, bu
Do¤ada belli moleküllerin hep ayn› kimyasal
simetriye sahip olmas›n›n kökeni neye dayan›yor?
Moleküllerin bileﬂiminde yer alan atomlar, belirli karbon atomlar›n›n etraf›nda bulunma düzlemlerine göre, moleküllere sa¤a
ya da sola yönelimli kimyasal simetri özelli¤i kazand›r›yorlar. Do¤ada bulunan ço¤u biyomolekül, birbirinin ayna görüntüsü olarak kabul edilebilecek her iki simetriye de sahip olacak
ﬂekilde sentezlenebiliyor. Ancak, canl›lar›n bünyesinde yer alan aminoasitler sol yönelimli, ﬂeker
molekülleri de sa¤ yönelimli olarak sentezleniyor.
Bu tercihin kökeniyse, hâlâ bir s›r.
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hücrelerin de¤iﬂime geçiﬂten hemen önce nas›l
göründükleri bilinmiyor. Araﬂt›rmac›lar, bu görünümleri tespit edebilmek için yapt›klar› çal›ﬂmalardan baﬂar›l› sonuçlar alamad›lar. Embriyolar›n geliﬂmekte odlu¤u kültürlerin video kay›tlar›nda bile, filizlenmek üzere olan hücrelerde
herhangi bir görsel ipucu bulamad›lar. Belirli
gen ifadesi seyirlerine iliﬂkin boyama denemeleri de sonuçsuz kald›.
Asl›nda biliminsanlar›n›n elinde, bu süreçte
hangi moleküllerin rol oynuyor olabilece¤ine
iliﬂkin ipuçlar› mevcut. Örne¤in, oksinler olarak
bilinen bitkisel hormonlar›n yapay bir görevdeﬂi olan 2,4-diklorofenoksiasetik asit adl› bitki öldürücü ilac›n, kültüre al›nm›ﬂ bitki hücrelerinin
uzamas›na, hücre duvar› sentezine ve yeni embriyolar oluﬂturmak üzere bölünmeye baﬂlamalar›na neden oldu¤u biliniyor. Bitki bünyesinde
çok çeﬂitli görevleri olan oksinlerin de, vücut
hücrelerinden embriyo geliﬂimi süreci üzerinde

etkili olabilece¤i düﬂünülüyor. En az›ndan
Bryophyllum bitkisinde yapraklar›n kenarlar›ndan ç›kan embriyolar, büyük olas›l›kla, yaprak
uçlar›nda yüksek miktarda bulunan oksin hormonlar›n›n etkisi alt›ndalar. Yak›n zamanda yap›lan çal›ﬂmalar ayr›ca, Arabidopsis bitkisinde
bulunan baz› genlerin normalden daha düﬂük
ya da daha yüksek oranlarda ifadesinin, normal
görünümlü yaprak hücrelerinde embriyogenezi
uyarabildi¤ini ortaya koydu.
Eﬂey hücrelerinden ba¤›ms›z embriyo geliﬂiminin gizeminin çözülebilmesi, bitkilerin büyümeyi kontrol alt›nda tutarken bir yandan da geliﬂim kurallar›na karﬂ› esnek kalabilmelerini
sa¤layan hücresel ﬂalterleri konusunda biliminsanlar›na çok de¤erli bilgiler verebilir. Geliﬂim
biyologlar›, bu mekanizmalar›n bitkilerde ve
hayvanlarda ne ﬂekilde de¤iﬂiklik gösterdi¤ini
ö¤renebilmek için can at›yorlar. Bu mekanizmalar›n ayd›nl›¤a kavuﬂmas› ayr›ca, ekonomik aç›dan önem taﬂ›yan bitkilerin, laboratuvar koﬂullar› alt›nda yeni tiplerinin de geliﬂtirilebilmesini
sa¤layaca¤› için, büyük olas›l›kla üreticileri ve
tüketicileri de son derece mutlu edecek.
Vogel, G. “How Does a Single Somatic Cell Become A Whole Plant”,
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Deniz Candaﬂ

Proteinlerin nas›l katlanacaklar›n› tahmin
edebilmek olas› m›?
Protein moleküllerinin biyolojik etkinlikleri, düz zincirli hallerinin belirli ﬂekillerde katlanmas› sonucu belirleniyor. Bir
protein molekülünün katlanabilmesi için
neredeyse sonsuz say›da olas›l›k bulunuyor. Ancak, proteinler onlarca mikrosaniye (mikrosaniye : saniyenin milyonda biri)
kadar k›sa bir süre içinde bu kombinasyonlardan
hangisi seçeceklerine karar verebiliyorlar. Ayn› iﬂi
bir bilgisayar›n yapabilme süresiyse, 30 y›l.
‹nsan vücudunda kaç protein bulunuyor?
Genlerimizi saymak zaten yeterince zor ve

uzun bir süreç oldu. Bu genlerden sentezlenen
proteinlerin farkl› biçimlerde belirli bölgelerinden
kesilip bünyelerine yeni etkin gruplar› ekleyebilme
yeteneklerini de düﬂünecek olursak, vücudumuzda
bulunan proteinlerin say›s›n› belirlemek ﬂimdilik
olanaks›z görünüyor.
Proteinler, eﬂlerini nas›l buluyorlar?
Proteinlerin birbirleriyle etkileﬂimi, bir anlamda yaﬂam›n merkezine oturuyor. Eﬂ moleküllerin
saniyeler içinde ve belirli konumlarla bir araya nas›l gelebildiklerini anlayabilmek için, araﬂt›rmac›lar›n, hücrelerin biyokimyas› ve yap›sal düzenlenmesiyle ilgili daha çok yol almalar› gerekiyor.
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Dünyan›n Derinlerinde
Neler Oluyor?
Levha tektoni¤i devrimi, gezegenin jeolomagma yeryüzüne ç›kabiliyordu. Ancak, 670
jisinin anlaﬂ›lmas›na yapt›¤› katk›larla, jeoloji
km’lik s›n›r bölgesinin kendisinde ne s›cak
bilimi için gerçekten de çok anlaml›yd›. Ama,
kayalar yukar› do¤ru ç›k›yor, ne de so¤umuﬂ
t›pk› bir saat kulesinin içindeki düzene¤in nakayalar dibe bat›yordu. Taraftarlar› daha az
s›l kuruldu¤unu ve iﬂledi¤ini bilmeden, yalolan bir baﬂka görüﬂe göreyse, manto, aﬂa¤›n›zca kulenin d›ﬂ yüzündeki saatin iﬂleyiﬂini
dan yukar›ya do¤ru ‘çalkalan›yor’, magmagörebilmemiz gibi, dünyan›n da derinlikleringaz sütunlar› çekirdek-manto s›n›r›ndan baﬂde nas›l ve neden iﬂledi¤ini anlamam›z gerelayarak tüm mantoyu katediyordu.
ken daha pek çok ﬂey olmal›. Yerin alt›nda
Dünyan›n iç k›sm›n›n, giderek geliﬂen sis6300 km derinli¤e uzanan, t›pk› gezegensel
mik görüntülemeyle 40 y›l boyunca incelenbir ›s› motoru gibi çal›ﬂan bir kaya ve demir
mesi, nas›l çal›ﬂt›¤› hakk›ndaki tart›ﬂmalar›
y›¤›n› var. Yüzeyin her yerini itip kakan tekyat›ﬂt›rmaks›z›n, “motorun” karmaﬂ›kl›¤›n›
tonik levhalarsa birçok yolla bilgi aktar›r,
ama kendilerini çal›ﬂt›ran ﬂeyin ne oldu¤u gibi konularda ketum davran›rlar.
Yar›k
Yerbilimciler, levha tektoni¤i alan›nda çal›ﬂan öncü meslektaﬂlar›nkm
Litosfer
dan, dünyan›n iç yap›s›na ait oldukça
0
10
basit bir ﬂema miras ald›lar. Bu ﬂemada Dünya bir so¤an gibiydi. Dünyan›n
derinlerine gönderilen sismik dalgalaÜST MANTO
r›n, tablosunu çizdi¤i yap› ﬂöyleydi:
Levhalar›n k›r›kl› ç›k›kl› yüzeylerinin
alt›nda 2800 km’lik kayaç bir manto;
km
onun da alt›nda, merkezinde kat› demir0
40
den bir çekirdek içeren 3470 km’lik bir
erimiﬂ demir katman›. Manto 670 km derinlikten baﬂlayarak üst ve alt katmanlara
ayr›l›yor, alttaki katman›n taban bölümü
MANTO GEÇ‹ﬁ
de birkaç yüz kilometrelik bir baﬂka katBÖLGES‹
man› bar›nd›r›r görünüyordu.
km
0
Daha sonraki dönemde so¤an
67
modeli yeni eklemelerle varl›¤›n› koALT MANTO
rudu. ‹ç iﬂleyiﬂle ilgili olarak öne ç›kan resim, dünyay›, 670 km derinlikten baﬂlayarak, çekirdekle birlikte
üç tabakal› bir makine biçiminde gössavunan
görüﬂü
teriyordu. 670 km’nin üstünde, manto
güçlü ç›kard›. Görüntüleme, ﬂimdi aç›kça
bir çaydanl›¤›n dibinde kaynayan suya benzer
gösteriyor ki, 670 mutlak bir engel de¤il. K›biçimde, yavaﬂça çalkalan›yordu: Okyanus-orta çarp›ﬂmalar›nda batan katmanla, zorlanatas› s›rtlar›ndan ç›kan kaya parçalar› ve ›s›, iç
rak da olsa s›n›r›n içine giriyorlar. “Tabakak›s›mlar›n so¤umas› ve yeni kabuk yap›m›na
land›r›lm›ﬂ Dünya”n›n savunucular›, savunhizmet ederken, so¤uyarak batan eski levha
duklar› içine girilmezlik s›n›r›n›, yeni geliﬂparçalar› da derin-deniz yar›klar›na gömülümeler uyar›nca 1000 km ya da daha derinleyordu. 670 km’nin hemen üzerinde Hawaii
re düﬂürdüler. Bir olas›l›k da, yaln›zca çok
adalar›n›n oluﬂumunda oldu¤u gibi, ›s›nan
israrc› levha parçalar› ve magma sütunlar›Hücre ölümünün kaç biçimi var?
1970’lerde, programlanm›ﬂ hücre ölümünün
(apoptoz), doku ölümünden farkl› oldu¤u nihayet
kabul edildi. ﬁimdiyse baz› biyologlar, hücre
ölüm öyküsünün, san›ld›¤›ndan da karmaﬂ›k oldu¤unu söylüyorlar. Hücre ölümleri için söz konusu olabilecek yeni yollar› keﬂfetmek, kanser ve
dejeneratif hastal›klar için daha iyi tedavi yollar›n›n önünü açabilir.
Hücre içi trafi¤in düzenli ak›ﬂ›n› ne sa¤lar?
Hücrelerin içindeki zarlar, birbirlerine yap›ﬂmaks›z›n ya da yollar›n› ﬂaﬂ›rmaks›z›n, besin
maddelerinin hücre içindeki çeﬂitli bölümlere ile-

timinden ve bu bölümlere giriﬂ ç›k›ﬂ›ndan sorumludur. Zarlar›n bu iﬂlemleri nas›l hiç ﬂaﬂ›rmadan gerçekleﬂtirdi¤ini kavrayabilmek, kistik fibroz gibi hastal›klar› yenmeye yard›mc› olabilir.
Hücresel bileﬂenlerin, DNA'dan
ba¤›ms›z olarak kendilerini kopyalamas›n› ne sa¤l›yor?
Sentrozomlar, eﬂlenmiﬂ kromozomlar› birbirinden ay›r›p çekmeye
ve di¤er hücre içi organellerinin zamanlar› geldi¤inde DNA’n›n rehberli-

n›n kar›ﬂmas›na izin veren esnek, yar›geçirgen bir s›n›r olmas›.
Günümüzde sismik görüntüleme, Afrika
ve Pasifik’in alt›nda piston gibi duran iki büyük “manto at›¤› y›¤›n›”n› da ayd›nlatmaya
çal›ﬂ›yor. Araﬂt›rmac›lar›n, bu y›¤›nlar›n neden burada olduklar›yla ilgili tart›ﬂmalar› ﬂu
sorulara odaklanm›ﬂ durumda: Bu y›¤›nlar,
›s›lar› mantonun ortalama ›s›s›ndan daha fazla oldu¤u için, bu bölgelere do¤ru kendiliklerinden mi yükselmiﬂler? Yoksa daha yo¤un
olduklar› için dal›yorlar m›? Belki de, pasif bir
biçimde, komﬂu ak›mlarca, yukar› do¤ru
taﬂ›n›yorlar(?). K›smi ergimeye u¤ram›ﬂ
mercek biçimli kayalar, magma sütunlar›n›n alt s›n›rlar›n› çiziyor olabilir ya da olmayabilir. Manto türevi kayalardaki element ve izotoplar› inceleyen jeokimyac›lar,
milyarlarca y›ld›r, mantoda kar›ﬂ›ma direnmekte olan 5 rezervuar›n izlerini bulmuﬂlar. Ama, bu rezervuarlar›n mantonun hangi kesiminde yer ald›klar›na dair bir ipuçlar› henüz yok.
Giderek karmaﬂ›klaﬂan gezegensel mekanizmay› nas›l parçalar›na ay›rabilir ve motorunu çal›ﬂt›ran ﬂeyin ne oldu¤unu nas›l
bulabiliriz? Bu iﬂ için büyük bir bilimsel sab›r ve kararl›l›k gerekiyor. Unutulmamal› ki,
levha tektoni¤i henüz yar›m yüzy›l› aﬂk›n bir
zamand›r geliﬂmekte.
Geliﬂmiﬂ sismometrelerin yayg›nlaﬂmas›yla
birlikte, sismik görüntüleme daha da geliﬂecek. Sismik veriler s›cakl›k ve içerik etkilerini
zaten halihaz›rda ay›rt edebiliyorlar; bu da,
manto yap›s›n›n çok daha karmaﬂ›k oldu¤unu,
daha ﬂimdiden gösteriyor. Laboratuvarda çal›ﬂan “mineral fizikçileri”, mantonun derinlerindeki kaya yap›s›n› daha iyi anlayacak, bu sayede sismik verilerin yorumlanmas›na yard›mc›
olacaklar. Ve bu iﬂle ilgili modellemeciler de
sismik veriler, mineral fizi¤i verileri ve incelikli sismik gözlem verilerini kullanarak bu büyük makinenin bir benzerini yapacaklar. Bunun bir 40 y›l daha almas› bekleniyor.
Richard A. Kerr, “How Does Earth’s Interior Work”,
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Serpil Y›ld›z

¤i olmaks›z›n kendilerini kopyalamalar›na yard›mc› olur. Bu ba¤›ms›zl›k,
hâlâ aç›klanabilmiﬂ de¤il.
RNA’n›n farkl› biçimleri genom
iﬂleyiﬂinde ne rol oynar?
RNA, genetik bilgiyi nesilden
nesle aktarma potansiyelinden, gen
ifadesini durdurabilmeye kadar uzanan baﬂdöndürücü bir rol çeﬂitlili¤ine geçiﬂ yap›yor. Bilim insanlar›, bu
çok yönlü molekülün dilini tamamen
anlayabilmek için, adeta birbirleriyle
çekiﬂiyorlar.
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Bilincin Biyolojik
Temeli Nedir?
Yüzy›llar boyunca, insan bilincinin do¤as›
üzerine tart›ﬂmalar, filozoflar›n özel alan›yla s›n›rl› kald›. Ancak, son y›llarda bilinç üzerine yaz›lm›ﬂ çok say›da kitap bir gösterge olarak kabul edilirse, de¤iﬂim ortada: art›k biliminsanlar›
da oyuna girmiﬂ durumda.
Bilincin do¤as›, sonunda felsefi bir sorun olmaktan ç›k›p, deneyler yoluyla çözülebilecek bilimsel bir sorun haline geldi mi? Bu konuyla ilgili birçok soru gibi bunun da yan›t›, sorunun
kime soruldu¤una ba¤l› olarak de¤iﬂiyor. Ancak, bu çok eski, “kaygan” soruya duyulan bilimsel ilginin önem kazand›¤› görülüyor. ﬁimdiye kadar bu konuda çok say›da kuram öne sürülmüﬂ olsa da, sa¤lam verilere az rastlan›yor.
‹nsan bilinci konusundaki tart›ﬂmalar, 17.
yüzy›l›n ortalar›nda, bedenle zihnin tümüyle
farkl› malzemelerden yap›lm›ﬂ oldu¤unu öne
süren Frans›z filozof René Descartes’tan büyük
ölçüde etkilenmiﬂti. Descartes’a göre bunun nedeni, bedenin hem zaman hem de uzayda var
olmas›, zihninse uzaysal bir boyutunun olmamas›yd›.
Günümüzde, insan bilincini aç›klamaya yönelik bilimsel temelli yaklaﬂ›mlar, genellikle
Descartes’›n çözümünü reddediyor; kuramlar›n
ço¤u, bedeni ve zihni, ayn› ﬂeyin farkl› yönleri
olarak ele al›yor. Bu bak›ﬂ aç›s›na göre, bilinç,
beyindeki sinir hücrelerinin özelliklerinden ve
düzenleniﬂinden kaynaklan›yor. Ancak, nas›l?
Biliminsanlar›, nesnel gözlem ve ölçümlere ba¤l› kalarak, bilincin kiﬂisel ve öznel dünyas›na
nas›l eriﬂebilirler?
Yaralanma sonucu bilinçlerini yitirmiﬂ nöroloji hastalar›ndan, bununla ilgili ipuçlar› elde
edilmiﬂ. Evrimsel geçmiﬂi eskiye dayanan beyinkökündeki belli yap›lar zarar gördü¤ünde, insanlar bilinçlerini tümüyle yitiriyor, komaya ya
da bitkisel yaﬂama giriyorlar. Bu yap›lar, bilincin en önemli anahtar› olabilir; ancak tek kayna¤› olmad›klar› biliniyor. Araﬂt›rmac›lar, bilincin farkl› yönlerinin, beynin farkl› bölümlerince
“üretildi¤ini” san›yorlar. Örne¤in, beyinkabu¤unun (serebral korteks) görmeden sorumlu bölgelerinin zarar görmesi, yaln›zca görsel fark›ndal›kta ilginç kay›plara yol açabiliyor. D.F. olarak bilinen ve üzerinde ayr›nt›l› çal›ﬂmalar yap›-

lan bir nöroloji hastas›, nesnelerin biçimlerini
ya da dikey duran bir disk üzerinde bulunan ince bir çizgi biçimindeki deli¤in yönünü belirleyemiyor. Ancak, bir kart al›p kart› bu delikten
içeri sokmas› istendi¤inde, bunu çok kolay bir
biçimnde yerine getiriyor. Kart› delikten sokabilmek için, D. F.’nin, deli¤in yönünü bilmesi
gerekiyor. Ancak, D. F., bunu bildi¤ini bilmiyor.
Zekice düzenlenmiﬂ deneyler, beyni hasar
görmemiﬂ insanlarda da bilinçli ve bilinçsiz bilgiler aras›nda benzer kopmalara yol açabilir.
Araﬂt›rmac›lar, bu deneyler s›ras›nda deneye kat›lanlar›n beyinlerini tarayarak, bilinçli deneyimler için gereken beyin etkinliklerine iliﬂkin ipuçlar› elde etmeyi umuyorlar. Maymunlar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar da, bilincin, özellikle de
görsel fark›ndal›¤›n baz› yönlerine ›ﬂ›k tutabilir.
Bu çal›ﬂmalarda kullan›lan deneysel yaklaﬂ›mlardan biri, bir maymuna, bir an bir ﬂey, bir an
baﬂka bir ﬂey gibi görünen bir optik illüzyon yaratan görsel bir uyar›c› sunmak. (Bu tür uyar›c›lar›n en bilinen örneklerinden biri “Necker
Kübü”.) Maymunlar, bu uyar›c›n›n hangi versiyonunu gördüklerini belirtmek üzere e¤itilebiliyorlar. Bu s›rada, araﬂt›rmac›lar da maymunda
Neden baz› genomlar gerçekten büyükken
ötekiler çok s›k›ﬂ›k?
Balon sal›¤›n›n genomu 400 milyon bazdan
oluﬂurken, bir akci¤erli bal›¤›nki 133 milyar baz
uzunlu¤unda. Ço¤alt›lan DNA örnekleri bu ve bunun gibi büyüklük farklar›n›n varl›¤›n› aç›klayam›yor.

Telomer ve sentromerlerin genomun iﬂlevindeki rolü ne?
Bu kromozom yap›lar›, yeni teknolojiler onlar› s›ralamay› baﬂarana kadar gizemli kalacaklar.
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Genomlar›m›z›n içinde bu kadar “›v›r z›v›r”
ne iﬂe yar›yor?
Genlerin aras›ndaki DNA’n›n, genom iﬂlevi ve
yeni türlerin evrimindeki önemi giderek daha iyi
anlaﬂ›l›yor. Karﬂ›laﬂt›rmal› s›ralama, mikrodizi
çal›ﬂmalar› ve laboratuvar çal›ﬂmalar›, genom bi-

alg›lama süreci boyunca belirli s›rayla etkinleﬂen sinir hücrelerini belirlemeye ve alg›laman›n
rotas›n› çizmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu sinir hücrelerinin, kendilerini bilinçli görsel fark›ndal›kta rol
oynayan sistemlere götürece¤ini; sonunda da,
gözün a¤tabakas›na çarpan belli özellikteki fotonlar›n, nas›l olup da (sözgelimi, bir gülü) görme deneyimine dönüﬂtü¤ünü aç›klayabilmeyi
umuyorlar.
ﬁu s›ralar, bilincin yaln›zca belli parçalar›n›
ele alan deneyler yürütülüyor. Bu deneylerden
yaln›zca çok az› bilinçli insan zihninin en gizemli yönünü hedef al›yor: benlik duygusu. Bu
konudaki deneysel çal›ﬂmalar›n baﬂlam›ﬂ olmas› önemli bir aﬂama. Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›,
bilincin, sinir hücrelerinin karmaﬂ›k etkileﬂimlerinden nas›l ortaya ç›kt›¤›n› kavramam›za yetmezse bile, en az›ndan bir sonraki aﬂamada sorulacak sorular›n daha incelikli olmas›n› sa¤layacak.
Sonunda, araﬂt›rmac›lar, bilincin yaln›zca biyolojik temelini de¤il, neden var oldu¤unu da
anlamay› isteyecekler. Bilincin ortaya ç›kmas›na
neden olan seçilim bask›lar›n› ve bu özelli¤imizi hangi baﬂka canl›larla paylaﬂt›¤›m›z› ortaya
ç›karmaya çal›ﬂacaklar. Elbette, bu, bilincin nas›l tan›mland›¤›na göre de¤iﬂir; ancak, kimi
araﬂt›rmac›lar, bilincin yaln›zca insanlara özgü
olmad›¤›ndan ﬂüpheleniyorlar. Bilincin biyolojik ipuçlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›, bu sorunun
çözülmesine yard›mc› olabilece¤i gibi, bilincin
yaﬂam›n ilk y›llar›nda nas›l geliﬂti¤ine de ›ﬂ›k tutabilir. Bu tür ipuçlar›, hasta yak›nlar›n›n, tedaviye cevap vermeyen sevdiklerinin gelece¤i konusunda verecekleri kararlar aç›s›ndan bilgilenmelerine de yard›mc› olacakt›r.
Çok yak›n bir geçmiﬂe kadar, bilinç konusunu ele almak, akademik aç›dan belli bir konuma
gelmemiﬂ (örne¤in bir Nobel ödülünü çantaya
indirmemiﬂ) araﬂt›rmac›lar için ak›ll›ca bir kariyer hamlesi say›lmazd›. Bu durum de¤iﬂiyor; bugün, bilinç araﬂt›rmalar›na daha çok genç araﬂt›rmac› kat›l›yor. Yan›tlanmam›ﬂ sorular, daha
uzun y›llar onlar› meﬂgul edecek.
Miller, G. “What is the biological basis of consciousness”.
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Asl› Zülâl

limcilerinin çöpün aras›nda çok say›da genetik
mücevher bulmalar›na yard›m ediyor.
Yeni teknolojiler, dizilim ç›karma maliyetlerini ne kadar düﬂürecek?
Yeni aletler ve kavramsal geliﬂmeler, DNA diziliminlerini ortaya ç›karman›n
maliyetini önemli ölçüde
düﬂürüyor. Bu düﬂüﬂ, t›ptan
evrimsel biyolojiye kadar
birçok alandaki araﬂt›rmalar›n ilerlemesini sa¤l›yor.
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Yaﬂam, Dünya Üzerinde Nerede
ve Ne Zaman Ortaya Ç›kt›?
Biliminsanlar› son 50 y›ld›r, dünya üzerinde
yaﬂam›n nas›l bir anda ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤i
sorusuna canla baﬂla cevap ar›yorlar. Bir k›s›m
araﬂt›rmac› bu soruya son aﬂamadan yaklaﬂarak, günümüzdeki yaﬂamdan baﬂlay›p en ilkel
atalara do¤ru gitmeyi, di¤erleri de ilk ad›mdan
yola ç›kmay› ye¤liyor ve 4,5 milyar y›l yaﬂ›ndaki Dünyam›z üzerinde cans›z kimyasallar›n yaﬂayan varl›klara dönüﬂmek üzere nas›l bir yoldan geçti¤ini bulabilmek için u¤raﬂ›yorlar.
Günümüzden geriye do¤ru yap›lan çal›ﬂmalar›n en büyük destekçisi fosil kay›tlar›. Paleontologlar›n bulgular› aras›nda, günümüzden 3,4
milyar y›l öncesine ait mikrobik organizmalar›n
fosilleri bulunuyor. Daha yaﬂl› kayaçlara ait
kimyasal analizlerse, fotosentez yapan canl›lar›n dünya üzerinde 3,7 milyar y›ldan bu yana
var olduklar›n› gösteriyor. Araﬂt›rmac›lar, bizlere yaln›zca izlerini b›rakabilmiﬂ olan bu organizmalar›n, günümüz canl›lar›n›n hepsinde var
olan temel özellikleri birebir paylaﬂt›¤›n› düﬂünüyorlar. Serbest yaﬂayan canl›lar›n tümü, genetik ﬂifrelerini DNA içeri¤inde sakl›yor ve kimyasal tepkimeleri yürütmek için çeﬂitli proteinleri kullan›yorlar. DNA’n›n ve proteinlerin devaml›l›¤› birbirlerine o kadar hassas dengelerle
ba¤l› ki, ilk önce hangisinin ortaya ç›kt›¤› üzerinde fikir yürütmek çok zor. Tabii ki her iki organik molekülün ayn› prebiyotik (yaﬂam öncesi)
çorbadan hemen hemen ayn› anda ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤i de bir olas›l›k.
Konuya iliﬂkin deneylerse, erken yaﬂam
formlar›n›n, günümüz canl›lar›n›n yap›s›nda yer
alan üçüncü bir moleküle dayal› olabilece¤ini
öne sürüyor: RNA. Bir zamanlar yaln›zca basit
bir hücre içi habercisi oldu¤u düﬂünülen RNA,
asl›nda çok yönlü bir molekül. Genetik bilgiyi
taﬂ›makla yükümlü olmas›n›n yan›nda bir protein gibi de iﬂlev görebilen RNA’n›n, genleri aç›p
kapatarak iﬂlevleri üzerinde etki gösteren, ya da
proteinler gibi organik moleküllere ba¤lanabilen çeﬂitli türleri bulunuyor. Laboratuvar deneyleri de, RNA’n›n pekâlâ kendini eﬂlemiﬂ ve ilkel bir hücreyi canl› tutabilmek için gereken di¤er tüm iﬂlevleri baﬂar›yla yerine getirmiﬂ olabilece¤ini öneriyor.
Biliminsanlar› yaﬂam›n, bildi¤imiz yüzünün
Organlar ve organizmalar, büyümelerini ne
zaman durduracaklar›n› nerden biliyorlar?
Bacaklar›n›za
bir bak›n. Sa¤ ve
sol baca¤›n›z›n hemen hemen ayn›
uzunlukta oldu¤unu
göreceksiniz. Öte
yandan minicik bir
farenin ya da kocaman bir filin kalbi, gö¤üs kafeslerine tam uyum
gösterecek boyutta. Genlerin hücre boyutlar› ve
say›lar› üzerinde ne ﬂekilde s›n›rlama yapabildi¤i, araﬂt›rmac›lar› hâlâ ﬂaﬂ›rtmaya devam ediyor.

ﬂekillenmesinden önce böyle bir “RNA devri”nden geçti¤ini, RNA’dan çok daha baﬂar›l›
tepkime yürütücüleri olan proteinlerin ve daha
güvenilir bir genetik ﬂifre saklay›c›s› olan
DNA’n›nsa sonradan ortaya ç›karak, do¤al seçilim sayesinde görevi devrald›¤›n› düﬂünüyorlar.
Bir k›s›m araﬂt›rmac›ysa, prebiyotik dünyan›n cans›z kimyasallar›ndan, RNA dünyas›na
geçiﬂin nas›l oldu¤una yan›t ar›yorlar. Bu yöndeki en önemli ad›m, 1953 y›l›nda Stanley Miller ve Harold Urey taraf›ndan yap›lan ünlü deney. Miller ve Urey, dünyan›n ilkin atmosferinde var oldu¤u düﬂünülen amonyak, metan ve
di¤er gazlar› bar›nd›ran bir kar›ﬂ›m haz›rlay›p

bu kar›ﬂ›mdan elektrik ak›m› geçirerek, amino
asitlerin ve canl›l›¤›n temel yap›taﬂlar› olan baz›
önemli moleküllerin üretilebilece¤ini buldular.
Günümüzde birçok biliminsan›, ilkin atmosferde karbondioksit gibi baﬂka gazlar›n da yüksek miktarlarda bulunup bulunmad›¤› üzerinde
tart›ﬂ›yor. Yak›n zamanda yap›lan deneylerse,
canl›l›¤›n yap›taﬂlar›n›n büyük bir bölümünün
bu koﬂullar alt›nda oluﬂabilece¤ini gösteriyor.
Bir baﬂka düﬂünce de, göktaﬂlar› ve kuyrukluy›ld›zlar arac›l›¤›yla uzaydan Dünya’ya organik
bileﬂiklerin taﬂ›nm›ﬂ olabilece¤i.
Yaﬂam›n söz konusu yap›taﬂlar›n›n ilkel yaﬂam formlar›n› oluﬂturacak ﬂekilde nerede bir
araya gelmeye baﬂlam›ﬂ olabilece¤iyse, baﬂl›baﬂ›na bir tart›ﬂma konusu. 1980’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren, yaﬂam›n ilk ad›mlar›n›n, derin deGenom üzerindeki oluﬂan ve mutasyon olmayan de¤iﬂiklikler nas›l kal›t›labiliyor?
Araﬂt›rmac›lar, “epigenetik” ad› verilen bu
süreçle ilgili olarak gittikçe daha fazla örne¤e
rastlamaktalar; ancak de¤iﬂiklikleri ortaya ç›karan ve kalmalar›n› sa¤layan etkenleri henüz bulabilmiﬂ de¤iller.
Embriyonun simetrisi nas›l belirleniyor?
Embriyoyu çevreleyen ve sürekli hareket halinde olan sil (kirpikçik) benzeri yap›lar, embriyonun sa¤›n› ve solunu ay›rdetmesini sa¤l›yor. Ancak biliminsanlar›, neredeyse bir küre ﬂeklinde
olan hücrelerin üst, alt, yan, ön ve arka gibi yön-

nizlerdeki taban deliklerinden ç›kan, mineralce
zengin kaynar sularda at›lm›ﬂ olabilece¤i görüﬂü yayg›nlaﬂt›. Günümüzde canl›l›¤›n› devam ettiren en ilkel mikroplar›n çok s›cak sularda bile
baﬂar›yla yaﬂ›yor oluﬂu da, bu görüﬂü destekleyen en büyük kan›t kabul edildi. Ancak, çal›ﬂmalar sonucunda bu mikroplar›n yaﬂayan fosiller olmad›klar›n›n anlaﬂ›lmas›, bu “s›cak baﬂlang›ç” düﬂüncesinin, biraz olsun serinlemesine
neden oldu. Belki de bu canl›lar, kendilerinden
daha az dayan›kl› canl›lardan evrimleﬂerek, s›ca¤a karﬂ› böyle bir direnç geliﬂtirmiﬂlerdi. RNA
gibi narin bir molekülün bu denli yüksek s›cakl›klarda nas›l olup da hasar görmeden hayatta
kalabildi¤i de, ayr› bir giz... Tüm bunlara karﬂ›n,
s›cak baﬂlang›ç varsay›m›n›n yerini alabilecek
tek bir güçlü varsay›m daha geliﬂtirilemedi.
Deneysel çal›ﬂmalar, art›k RNA temelli hücrelerin üreyebilecekleri ve evrimleﬂebilecekleri
koﬂullar üzerine yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›. ABD
Ulusal Havac›l›k ve Uzay Dairesi NASA ve Avrupa Uzay Ajans› ESA, kuyrukluy›ld›zlar› ziyaret
edecek uzay sondalar› yard›m›yla, bir zamanlar
dünyaya ulaﬂm›ﬂ olabilecek organik kar›ﬂ›mda
yer alan maddeler listesini daraltmay› hedefliyor.
En heyecan vericisiyse, hiç kuﬂkusuz
Mars’ta yaﬂama ait izlerin aranmas› çal›ﬂmalar›.
K›rm›z› gezegene yak›n zamanda yap›lan keﬂif
görevleri, gezegenin bir zamanlar s›v› sulardan
oluﬂan s›¤ denizlere sahip oldu¤unu gösteriyor.
Bu da, Mars’›n bir zamanlar canl›l›¤a karﬂ› misafirperver davranm›ﬂ olabilece¤inin bir göstergesi. Gelecek Mars görevleriyse, yeralt›nda saklanan yaﬂam formlar›n› ya da soyu tükenmiﬂ
canl›lara ait fosilleri aramaya yo¤unlaﬂacak.
E¤er canl›l›k izine ulaﬂ›labilirse, bu büyük keﬂif,
yaﬂam›n her iki gezegen üzerinde birbirinden
ba¤›ms›z olarak ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤i ya da
bir gezegenden di¤erine bir ﬂekilde yay›lm›ﬂ
olabilece¤i; her durumda evrende yaln›z olmad›¤›m›z anlam›na gelecek. Belki de, steril dünyam›z, milyarlarca y›l önce Marsl› mikroplar› taﬂ›yan bir kuyrukluy›ld›z taraf›ndan “enfekte”
edilmiﬂti...
Zimmer, C. “How and Where Did Life on Earth Arise”
Science, 1 Temmuz 2005.
Çeviri: Deniz Candaﬂ

lerinin ilk belirleniﬂinin nas›l gerçekleﬂti¤ini bulmaya u¤raﬂ›yorlar.
Kol-bacak gibi vücut uzant›lar›, yüzgeçler,
yüzler nas›l geliﬂiyor ve evrimleﬂiyor?
Burun uzunlu¤u ya da kanat aç›kl›¤› gibi koﬂullar› belirleyen genler, uzun vadeli do¤al ve
eﬂeysel
seçilimlere
ba¤l›. Bu seçilimlerin
ne ﬂekilde iﬂledi¤ini
anlamak, geliﬂime ba¤l› evrimleﬂmenin mekanizmas›n›n da anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak.
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Türlerin Ola¤anüstü
Çeﬂitlili¤inin Kayna¤› Ne?
Karalar›n ve denizlerin her kar›ﬂ› say›s›z
bitki, hayvan ve mikroorganizmayla dolup taﬂ›yor. Tüm bu canl›lar, güneﬂ ›ﬂ›¤›n› yaﬂam›n
yak›t› olacak enerjiye çevirerek, karbon ve
azot gibi elementlerin organik ve inorganik
maddeler aras›nda çevrimini sa¤layarak, ve
yeryüzünü ﬂekillendirerek, dünyan›n ilerleyiﬂini belirliyor.
Biyologlar, tropikler gibi baz› bölgelerdeki ola¤anüstü tür çeﬂitlili¤ine karﬂ›n, yüksek
enlemlerde yer alan bölgelerde bu çeﬂitlili¤in
neden belirgin oranda azald›¤›n›n nedenini,
y›llard›r anlamaya çal›ﬂ›yorlar. Türlerin birbirleriyle ya da çevreleriyle olan iliﬂkilerinin,
türler üzerindeki insan etkisinin, av-avc› iliﬂkilerinin ve besin a¤› iliﬂkilerinin tür çeﬂitlili¤i üzerinde büyük rol oynad›¤› su götürmez
bir gerçek. Ancak, tüm bunlar›n ve ilk anda
akla gelmeyen di¤er koﬂullar›n, çeﬂitlili¤i ﬂekillendirmek üzere nas›l birlikte çal›ﬂt›klar›
hâlâ bir gizem.
Araﬂt›rmac›lar›n yararlanabilece¤i kaynaklar›n baﬂ›nda gelen tür veri tabanlar›n›n
içerik bak›m›ndan büyük ölçüde eksik olmalar›, çal›ﬂmalarda büyük sorun yarat›yor.
Dünyam›z üzerinde var olan bitki ya da hayvan türlerinin gerçek say›s›n› henüz bilmiyoruz. Mikro-dünyan›n sakinleri olan organizmalar›n tür çeﬂitlili¤i ya da tür say›s› konusundaysa, tahmin bile yürütülemiyor. Bir di¤er zorluksa, türlerin evriminin birkaç günden milyonlarca y›la kadar uzanabilmesi nedeniyle, izlenebilecek tekbiçim bir zaman ölçe¤inin bulunmamas›. Baz› durumlarda tür
içi çeﬂitlili¤in, çok yak›n akraba olan iki farkl› tür aras›ndaki çeﬂitlilik kadar zengin olabilmesi, ve ne tür genetik de¤iﬂimlerin yeni bir
tür oluﬂumuyla sonuçlanaca¤› gibi verilerin
net bir ﬂekilde aç›klanmam›ﬂ olmas› da, di¤er
y›ld›r›c› gerçekler.
Türlerin çeﬂitlili¤ini neyin ﬂekillendirdi¤ini anlayabilmek, kapsaml› arazi çal›ﬂmalar›ndan fosilbilim incelemelerine, laboratuvar deneylerine, genom karﬂ›laﬂt›rmalar›na ve etkin
istatistik çözümlemelerine kadar uzanan bir
disiplinleraras› çaba gerektiriyor. Birleﬂmiﬂ
Milletlerin “Milenyum Projesi” gibi dünya çaErgenli¤e geçiﬂi ne sa¤l›yor?
Embriyonun geliﬂim sürecindeki ve do¤um
sonras›ndaki beslenmenin, gizemli biyolojik saatimiz üzerinde son derece etkili oldu¤u düﬂünülüyor. Baz› d›ﬂ koﬂullar›n de ergenli¤e geçiﬂ yaﬂ›
üzerinde etkili oldu¤u biliniyor. Ancak, çocukluktan ergenli¤e geçiﬂin tam olarak neyle tetiklendi¤ini henüz hiç kimse bilmiyor.
Kanserlerin esas sorumlusu kök hücreler mi?
En haﬂin kanser hücrelerinin kök hücrelere
benzerli¤i son derece dikkat çekici. E¤er kanserler gerçekten de kendilerini kaybetmiﬂ kök hücreler nedeniyle ortaya ç›k›yorsa, bir hücrenin ne

B‹L‹M ve TEKN‹K 50 Eylül 2005

p›ndaki baz› genom envanter çal›ﬂmalar› veri
tabanlar›n›n zenginleﬂtirilmesine yard›mc› olsa da, yüzeyden çok fazla derine inmeye yeterli olmayacaklar› bir gerçek. Geliﬂimde rolü
derece “kök hücre” özelli¤i taﬂ›yor olabilece¤inin belirlenmesi, tümörlerin daha erken
teﬂhis edilebilmesini ve daha
etkili biçimde yok edilebilmesini sa¤layacak tekniklerin geliﬂtirilmesine yard›mc› olabilir.
Kanserler, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
kontrolüne karﬂ› dirençli mi?
Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin tepkisi tümör geliﬂimini bir ölçüye kadar bast›rabilse de, tümör hücrelerinin büyük bir k›sm› bu tepkilerle son derece baﬂar›l› bir biçimde baﬂaç›kabili-

olan genlerin evrime ne ﬂekilde katk› sa¤lad›¤› konusunda çal›ﬂan “geliﬂimsel evrim” adl›
yeni bilim dal› da, yaﬂam›n tarihine ›ﬂ›k tutma yolunda di¤er çal›ﬂmalara destek ç›kaca¤a benziyor.
Fosilbilimciler, belirli canl›lar›n da¤›l›m›nda geçti¤imiz bin y›l boyunca görülen geniﬂleme ve daralmalar› izleme çal›ﬂmalar›nda
önemli geliﬂmeler kaydediyorlar. Görülen o
ki, co¤rafi da¤›l›mlar, türleﬂme üzerinde büyük rol oynuyor. Bu tür çal›ﬂmalar›n devam›,
toplu yokoluﬂlar›n kökenleri ve bu do¤al felaketlerin yeni türlerin oluﬂumu üzerindeki
etkileri konular›nda daha fazla bilgi sa¤layabilir.
Araﬂt›rmac›lar, bitkiler ve hayvanlar üzerine yap›lan arazi çal›ﬂmalar› sonucunda, habitat›n d›ﬂ görünüﬂ, davran›ﬂ ve özellikle de
eﬂeysel tercihler üzerindeki etkilerinin, türleﬂmenin h›z› üzerinde büyük rol oynad›¤›n›
gördüler. Evrim biyologlar›ysa, birbirinden
ayr› olan populasyonlar›n yeniden bir araya
gelmesinin, genomlar›n birbirinden ayr›lmas›n› engellemesi nedeniyle, türleﬂmeyi geciktirebildi¤ini ortaya koydular. Türleﬂme üzerinde etkisi olan di¤er durumlar da, mutasyon h›zlar› ve baz› alellerin (alel : bir karakter üzerinde ayn› ya da farkl› yönde etkili
olan, iki ya da daha fazla genden her biri) bir
nesilden di¤erine geçiﬂ oranlar›ndaki farkl›l›k gibi moleküler güçler.
Baz› durumlarda da, ekosistemin kendi
içindeki tür çeﬂitlili¤inde farkl›l›klar görülebiliyor. Örne¤in, s›n›rlar› belirli olan ekosistemlerin “kenar” bölgelerinde, s›kl›kla iç bölgelerden daha az say›da tür bar›nabiliyor. Evrimsel biyologlar›n ﬂimdiki görevi, tüm bu etkenlerin, farkl› organizma topluluklar›nda
nas›l farkl› ﬂekillerde bir arada çal›ﬂt›¤›n› anlayabilmek. Tür çeﬂitlili¤ini nelerin ﬂekillendirdi¤ini kavrayabilmek, yokoluﬂlar›n do¤as›n› anlayabilmek ve bunu yavaﬂlatabilmeye
yönelik stratejiler planlayabilmek aç›s›ndan
son derece önemli.
Pennisi, E. “What Determines Species Diversity”,
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviren: Deniz Candaﬂ

yor. Bu savunma mekanizmas›, kansere karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k tedavileri geliﬂtirebilmeyi uman araﬂt›rmac›lar›n kafas›n› kar›ﬂt›r›yor.
Kanserin, tedavi yerine kontrol
edilebilmesi olas› m›?
Baz› ilaçlar, kan damarlar›n›n geliﬂimini durdurmak gibi yollarla kanserli hücrelerin yak›t teminini kesebiliyor. Bu ﬂekilde de, kanser geliﬂimini kolayl›kla kontrol edebilmeye ve hatta baz› durumlarda geri çevirebilmeye yard›mc› oluyorlar. Ancak, bu ilaçlar›n ne süreyle
etkili kalabildikleri henüz bilinmiyor.
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Hangi Genetik De¤iﬂiklikler
Bizi ‹nsan Yapt›?
Bizi insan yapan›n ne oldu¤unu keﬂfetmek, her kuﬂaktan antropolog için bir u¤raﬂt›r. Ünlü paleoantropolog Louis Leakey, alet
yapma becerilerinin insan› insan yapt›¤›n› düﬂünmüﬂ ve 1960’larda Tanzanya’da taﬂtan yap›lma aletlerin yan›nda hominid (insans›) kemikleri buldu¤unda, bunlar› alet yapabildi¤i
ve kullanabildi¤i kabul edilen insan türünün
ilk üyeleri olan homo habilis olarak etiketlemiﬂti. Ancak daha sonralar› primatolog Jane
Goodall ﬂempanzelerin de aletler kulland›klar›n› kan›tlad› ve bugün araﬂt›rmac›lar H. habilis’in gerçekten Homo’ya ait olup olmad›¤›n›
tart›ﬂ›yorlar. Daha sonraki çal›ﬂmalar, iki
ayakl›l›k, kültür, dil, mizah ve elbette türümüzün do¤uﬂtan gelen benzersiz özelli¤i olan
büyük bir beyine sahip olma gibi özellikleri
dikkate al›yorlar. Ancak bu özelliklerin pek
ço¤u, en az›ndan belli bir dereceye kadar, di¤er canl›larda bulunabiliyor. Örne¤in, ﬂempanzelerin basit de olsa bir kültürleri var, papa¤anlar konuﬂabiliyor, baz› farelerse g›d›kland›klar›nda sanki k›k›rd›yorlar.
Kuﬂku götürmeyen tek ﬂey, t›pk› di¤er
tüm türler gibi insanlar›n da, kendi evrimsel
geçmiﬂlerinin ﬂekillendirdi¤i, kendine özgü
bir genoma sahip oldu¤u. Bu sayede, antropolojinin temel sorusu, yeni bir düzeye yükseltilebiliyor: Bizi insan yapan genetik de¤iﬂiklikler nedir?
Eldeki insan genomu ve belirmeye baﬂlayan primat genomu bilgisiyle, bizleri en yak›n
akrabalar›m›zdan ay›rmaya yard›mc› olacak
genetik de¤iﬂiklikleri tam olarak saptayabilece¤imiz bir döneme giriyoruz. ﬁempanze gen
diziliminin kaba bir tasla¤› yay›mland› bile ve
daha ayr›nt›l› hali k›sa zamanda bekleniyor.
Makak genomu neredeyse tamamlanm›ﬂ durumda; orangutan genomunun üzerindeki çal›ﬂmalarsa devam ediyor. Tüm bunlar, primat
a¤ac›nda kilit noktalardaki atalara iliﬂkin genotipi ortaya ç›karmaya yard›m edecek.
Aç›kland›¤› kadar›yla, insanlarla ﬂempanzeler aras›ndaki genetik farkl›l›klar, olas›l›kla
çok büyük. Üstelik, birçok kez tekrarlanan,
DNA’m›z›n yaklaﬂ›k yaln›zca %1,2’sinin ﬂempanzelerinkinden farkl› oldu¤unu gösteren isYang›, bütün kronik hastal›klarda temel rol
oynuyor mu?
Eklem iltihaplar›nda yang›n›n oynad›¤› rol
tart›ﬂ›lmaz. Peki ya kanser ve kalp hastal›klar›nda? Zaman geçtikçe, yan›t›n
“evet”e do¤ru daha kesin bir
ﬂekilde kay›yor. Bu durumda
geriye kalan sorular, “neden”
ve “nas›l”.
Prion hastal›klar›n›n mekanizmas› ne?
Prionlar› yanl›ﬂ katlanm›ﬂ
proteinler olduklar›n› kabul

tatisti¤e karﬂ›n. Her 100. bazdaki bir de¤iﬂiklik, binlerce geni etkileyebiliyor ve eklenen ve
ç›kanlar› da sayarsan›z yüzde farkl›l›¤› çok
daha büyük oluyor. Peki, insanlar ve ﬂempanzeler aras›ndaki 40 milyon olas› dizilim farkl›l›klar› belgelenirse, bu ne anlama gelecek?
Pek ço¤u büyük olas›l›kla basitçe, beden ya
da davran›ﬂ üzerine çok az etkisi olan, 6 milyon y›ll›k genetik sürüklenmenin bir sonucu.
Ancak di¤er küçük de¤iﬂiklikler dramatik sonuçlara sahip olabilir.
Farkl›l›klar›n yar›s› bir insandan çok bir
ﬂempanzeyi tan›mlayabilir. Bunlar›n tümünün nas›l düzenlenece¤i bir soru iﬂareti. Bir
yol, insanlarda do¤al seçilimle tercih edilen
genleri s›f›rlamak. ‹nsanlar›n ve di¤er primatlar›n DNA’lar›ndaki seçilimin gizli iﬂaretlerini
araﬂt›ran çal›ﬂmalarda, özellikle hasta ve hastal›¤a neden olan mikrop etkileﬂimi, üreme,
koku alma, tat alma gibi duyularla ilgili olan,
düzinelerce gen belirlenmiﬂ.
Ancak tüm bu genler, bizleri kuzenlerimizden köken olarak ay›rmaya yard›mc› olmuyor. Genomlar›m›z, bizlerin s›tmaya tepki
olarak evrim geçirdi¤imizi gösteriyor; ancak,
bizi insan yapan, s›tmadan korunabilmemiz
de¤il. Bu yüzden baz› araﬂt›rmac›lar, anahtar
roldeki özellikleri zay›flatan klinik mutasyonlarla iﬂe baﬂlay›p, daha sonra genlerin evrimietmek, ne yaz›k ki bu konudaki tüm sorular›n yan›tlar›n› vermiyor. Sözgelimi, sindirim sisteminden beyine nas›l gidiyorlar? Ya da buraya bir kez
ulaﬂt›ktan sonra hücreleri nas›l öldürüyorlar?
Bunlar gibi yan›t bekleyen baﬂka
sorular da var.
Omurgal›lar, enfeksiyonlarla savaﬂmada do¤uﬂtan var olan ba¤›ﬂ›kl›k
sistemlerine ne ölçüde
güveniyorlar?
Omurgal›larda do¤uﬂta
var olan ba¤›ﬂ›kl›k sistemi,

ni izlemiﬂler. Bu yaklaﬂ›mla belirlenen genler
bulunuyor. Örne¤in, MCPH1 ve ASPM mutasyona u¤rad›¤›nda mikrosefaliye (kafa, kafa
çevresi ve beynin normalden küçük olmas›
durumu) neden oluyor; FOXP2 konuﬂma bozukluklar›na neden oluyor ve bu genlerin
hepsi de ﬂempanze evriminin tersine, insan
evrimi s›ras›nda seçilim bask›s› belirtisi gösteriyor. Bu yüzden, insanlar›n büyük beyinli olma ve konuﬂabilme özelliklerinin evriminde
rol oynam›ﬂ olabilirler.
Ancak bu tür genlerin bile ne yapt›klar›ndan tümüyle emin olmak genelde zor. Bir
gendeki mutasyonun neden oldu¤u bozukluklar› incelemek ve genlerin iﬂlevini ortaya
ç›karmak üzere, organizmay› bir ya da daha
fazla geninden yoksun b›rakarak yap›lan klasik deneyler de etik nedenlerden ötürü insanlar ve maymunlarla yap›lam›yor. Bu yüzden
çal›ﬂman›n büyük ço¤unlu¤u, çok say›da insan ve maymunun genom ve fenotiplerinin
(genetik yap›n›n belirledi¤i, ancak d›ﬂ etkilerin de söz sahibi oldu¤u gözle görülür özellikler) karﬂ›laﬂt›rmal› incelemesini gerektiriyor. Baz› araﬂt›rmac›lar, maymunlarla ilgili
genom bilgilerini fenotipik bilgilerle karﬂ›laﬂt›rmak için “büyük maymun fenomu projesi”
ni tamamlamaya çal›ﬂ›yorlar. Baz›lar›ysa, iﬂlev
ipuçlar›n›n en iyi do¤al insan çeﬂitlili¤ini kurcalayarak, yaﬂayan insanlardaki mutasyonlar›
biyoloji ve davran›ﬂlardaki ince farkl›l›klarla
karﬂ›laﬂt›rarak toplanabilece¤ini savunuyorlar. Her iki strateji de lojistik ve etik sorunlarla yüzyüze; ancak geliﬂmeler yok de¤il.
Tüm bunlar›n yan› s›ra, yaln›zca insanlara
özgü özellikleri tümüyle anlamak, DNA’dan
daha fazlas›n› kapsayacak. Biliminsanlar› sonunda do¤a kadar yetiﬂtirmenin de önemli bir
rol oynad›¤› karmaﬂ›k dil, kültür ve teknolojinin uzun zamand›r tart›ﬂ›lan özelliklerine geri
dönüﬂ yapabilirler. Genom ça¤›nda olmam›za
karﬂ›n, insan› insan yapan›n, genlerden çok
daha fazlas› oldu¤unu da kabul ediyoruz..
Culotta E., “What Genetic Changes Made Us Uniquely Human”,
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Meltem Yenal Coﬂkun

sonradan kazan›lan (uyumsal) ba¤›ﬂ›kl›k tepkilerinden önce gelen bir sistem. Bu önceli¤in canl›ya kazand›rd›¤› avantajlar aç›k de¤il; ama bunu
çözmeye yönelik çal›ﬂmalar yürütülmekte.
Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin “belle¤i”,
varolmak için antijenlere sürekli maruz kalmay› m› gerektiriyor?
Baz› araﬂt›rmac›lara göre,
evet. Ama farelerle yap›lmakta
olan deneyler buna karﬂ›görüﬂler de ortaya ç›karmaya baﬂlam›ﬂ
durumda.
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An›lar Nas›l Saklan›r ve
Yeniden Nas›l Aç›¤a Ç›kar?
Bildi¤imiz herﬂey, iki kula¤›m›z›n aras›ndaki bir-birbuçuk kiloluk sinirsel kütle içinde paketlenmiﬂ duruyor. Dünya hakk›ndaki yararl›
ya da önemsiz gerçekler, yaﬂamlar›m›z›n tarihi,
bisiklete binmekten tutun da çocu¤umuzu kedilere süt vermeye ikna etmeye kadar edindi¤imiz
her türlü beceri... Her birimizi tek ve benzersiz
k›lan, yaﬂam›m›za süreklilik katan, sahip oldu¤umuz an› ve yaﬂant›lar›m›z. An›lar›m›z› belle¤imizde nas›l depolad›¤›m›z› anlamaksa, kendimizi anlamaya do¤ru at›lm›ﬂ önemli bir ad›m say›lmal›.
Sinirbilimciler bu çabay› üstlenmiﬂ ve anahtar rol üstlenen beyin bölgeleriyle birlikte olas›
moleküler mekanizmalar› belirleme konusunda
ﬂimdiden büyük aﬂamalar kaydetmiﬂ durumdalar. Yine de ayd›nlat›lmay› bekleyen birçok soru, moleküler araﬂt›rmalarla genel beyin araﬂt›rmalar› aras›nda da durup duran koca bir uçurum var.
Bellekle ilgili modern anlamdaki çal›ﬂmalar›n, genellikle 1957 y›l›nda yay›mlanan ve bir
nöroloji hastas› olan H.M. ile ilgili araﬂt›rmayla
do¤du¤u kabul ediliyor. Kronik (sürekli) sara
hastal›¤› olan H.M.’ye 27 yaﬂ›ndayken son çare
olarak beyin ameliyat› yap›larak, beynin her iki
temporal (ﬂakak) lobundan büyük parçalar al›nm›ﬂt›. Ameliyat sara aç›s›ndan iﬂe yaram›ﬂ, ama
belle¤e iliﬂkin beyinsel iﬂlevlerde büyük kayba
yol açm›ﬂt›. H.M. ameliyat sonras› dönemde hiçbirﬂeyi ‘kaydedemez’ olmuﬂtu ve ne olaylar›, ne
de karﬂ›laﬂt›¤› insanlar› hat›rlayabiliyordu. Bu
olay, hipokampus ad› verilen yap›y› da içeren
temporal lob bölgesinin (medial temporal lob MTL) yeni durumlar› kaydetmeyle ilgili çok
önemli bir rol üstlendi¤ini göstermiﬂti. Daha ayr›nt›l› incelemeler, belle¤in yekpare bir yap›s› olmad›¤›n› da ortaya koydu. Kendisine aynayla
gerçekleﬂtirilen ‘hileli’ bir çizim testi verilen
H.M., bir önceki deneyimi hakk›nda hiç birﬂey
hat›rlamad›¤› halde 3 gün içinde epeyi aﬂama
kaydetmiﬂti. Anlaﬂ›l›yor ki, beyin sözkonusu oldu¤unda “nas›l”› hat›rlamak “ne”yi hat›rlamakla ayn› ﬂey de¤il.
Hayvanlarla yap›lan deneyler ve beyin görüntüleme teknikleri sayesinde bilimciler art›k
yaln›zca belle¤in de¤iﬂik biçimleri de¤il, her biHamile kad›nlar›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemi fetusu
neden reddetmez?
Son araﬂt›rmalar gösteriyor ki hamile kad›nlar›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri, genlerinin yar›s›n› babas›ndan
alm›ﬂ oldu¤u halde fetusu ‘yabanc›’ olarak alg›lam›yor; daha do¤rusu
onun yabanc› oldu¤unu ‘anlam›yor’. Ancak Nobel ödüllü
Peter Medawar’›n, 1952’de bu soruyu ilk olarak
gündeme getirdi¤inde söyledi¤i gibi, “karar henüz temyize gitmedi.”
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rinde hangi beyin yap›lar›n›n rol oynad›¤› konusunda da bilgi sahibi olmuﬂ durumdalar. Bu, yine de inatç› baz› aç›klar olmad›¤› anlam›na gelmiyor. MTL’nin gerçekten de “aç›k bellek”te (istemli olarak an›msanarak sözlü olarak ifade edilebilecek an›lardan oluﬂan bellek) önemli rol oynad›¤› do¤rulanm›ﬂsa da bölge, gizemli bir karakutu olarak kalmakta direniyor. Çünkü an›lar›n beyinde kodlanmas› ve geri ça¤r›lmas› s›ras›nda, içerdi¤i çeﬂitli yap›lar›n birbirleriyle nas›l
etkileﬂti¤i henüz çözülememiﬂ durumda. Bunun da ötesinde MTL, hat›rlanan ﬂeylerin nihai
deposu konumunda da de¤il. Bilinen ﬂu ki, bu
tür an›lar›n uzun-dönemli depo yeri, beyin korteksi. Ama bunun nas›l gerçekleﬂti¤i, an›lar›n
kortekste ne ﬂekilde temsil edildi¤i aç›k de¤il.
Bundan yaklaﬂ›k bir yüzy›l önce, ünlü ‹spanyol nöroanatomici Santiago Ramón y Cajal, bir
yaﬂant›n›n an› stütüsüne dönüﬂmesi için sinir
hücrelerinin, birbirleriyle ba¤lant›lar›n› güçlendirmeleri gerekti¤ini öne sürmüﬂtü. O zamanki
yerleﬂik düﬂünce, yetiﬂkin beyninde herhangi
yeni bir sinir hücresinin oluﬂamayaca¤› yönünde oldu¤u için, Cajal da do¤al olarak, anahtar
de¤iﬂikliklerin varolan sinir hücreleri aras›nda
gerçekleﬂmesi gerekti¤i sonucuna varm›ﬂt›. Yak›n bir geçmiﬂe kadarsa bilimciler, bunun nas›l
gerçekleﬂebilece¤ine iliﬂkin ipuçlar›na sahip de¤ildiler.
Ancak 1970’li y›llardan bu yana, yal›t›lm›ﬂ
sinir sistemi dokular› üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarla, belle¤in oluﬂumunda rol oynayan çok say›da molekül belirlenmiﬂ durumda. Hem aç›k,
hem de örtülü bellekte (istemli olarak an›msan›p sözlü olarak ifade edilemeyen, an› ya da becerilerimizi, onlar›n tekrarlanmas›yla depolayan
Bir canl›n›n biyolojik saatini düzenleyen
nedir?
“Biyolojik saat genleri”, birçok canl›da ve vücudun birçok bölümünde ortaya
ç›kmaya baﬂlad›. ﬁimdi as›l soru,
bütün bu genlerin birbirleriyle nas›l bir uyum içinde olduklar› ve sonuçta saatlerin hepsini ayn› zamana ayarlayan etkenin ne oldu¤u..
Göç eden canl›lar
yollar›n› nas›l bulur?
Kuﬂlar, kelebekekler ve balinalar her y›l binlerce kilometreye ula-

bellek) iﬂlev gören birçok molekül de var; üstelik deniz sümüklüböcekleri, kemiriciler ve sirkesinekleri gibi birbirinden çok farkl› hayvan
gruplar›nda. Araﬂt›rmac›lar, bu koﬂullarda belle¤in oluﬂturulmas›nda iﬂlev gören moleküler mekanizmalar›n geniﬂ bir yelpazede korunmuﬂ olabilece¤ini söylüyorlar. Bu yöndeki çal›ﬂmalardan ortaya ç›kan önemli bir sonuç ﬂu: Birkaç
dakikal›k ömre sahip k›sa-dönemli bellek, sinir
hücreleri aras›nda sinaps ad› verilen ba¤lant›
noktalar›n› güçlendirici kimyasal de¤iﬂiklikleri,
uzun-dönemli bellekse protein sentezini ve belki de yeni sinapslar›n inﬂas›n› gerektiriyor olabilir.
Çal›ﬂma sonuçlar›n› genel beyin araﬂt›rmalar›na ba¤lamaksa büyük iddia taﬂ›yan bir iﬂ. Olas› bir köprü, sinaps bölgesini güçlendirmekten
geçen bir süreç. Baz› kemiricilerin hipokampuslar›ndan kesitler al›narak incelenmiﬂ olan bu
sürece, belle¤in fizyolojik temeli gözüyle bak›l›yor. Bunu günün birinde tam ve kesin biçimde
do¤rulayacak olan çal›ﬂmaysa, kesinlikle büyük
bir at›l›m olarak de¤erlendirilecek.
Bu arada, yavaﬂ yavaﬂ baﬂka sorular da gündeme gelmeye baﬂlad›. Yak›n geçmiﬂte yap›lan
bir çal›ﬂma, bir hayvan›n yeni bir ﬂey ö¤rendi¤i
s›rada ortaya ç›kan sinirsel örüntülerin, daha
sonra uyku s›ras›nda bir tür “playback” sürecinden geçti¤ini gösterdi. Bu durumun, an›lar› ve
belle¤i pekiﬂtirmede bir rolü olabilir mi? Di¤er
baz› çal›ﬂmalarsa, belle¤imizin genelde sand›¤›m›z kadar güvenilir olmad›¤›n› ortaya koymuﬂ
durumda. Belle¤i bu kadar ‘kaygan’ yapan ne?
Bu konudaki ipuçlar›ndan birinin, an›lar›n her
hat›rlamada de¤iﬂikli¤e u¤rama ‘k›r›lganl›¤›na’
sahip oldu¤u yolundaki tart›ﬂmal› görüﬂü yeniden gündeme getiren yeni çal›ﬂmalardan gelebilece¤i düﬂünülüyor. Önemli bir nokta da, hipokampusun tam anlam›yla bir sinir hücresi kreﬂi
konumunda oldu¤unun 1990’larda gösterilmesiyle, yetiﬂkin beyninde yeni sinir hücresi oluﬂamayaca¤› yönündeki bask›n düﬂüncenin yerle bir
olmas›. Bilinmeyen, bu yeni do¤muﬂ hücrelerin
ö¤renme ve belle¤i ne ölçüde destekledikleri.
Miller, G. “How Are Memories Stored and Retrieved”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Zeynep Tozar

ﬂabilen yolculuklar yap›yorlar. Y›ld›zlar›n konumu ya da manyetik alan gibi ipuçlar›ndan yararland›klar›n› bilmekle birlikte, ayr›nt›lar bizim için
gizemini koruyor.
Neden uyuyoruz?
‹yi bir uykunun, organ ve kaslar› tazelemede ya da hayvanlar› karanl›kla birlikte gelen tehlikelerden
korumada iﬂe yarad›¤›n› biliyoruz.
Ama uykunun as›l gizemi büyük
olas›l›kla, biz horul horul uyurken
bile etkin olan beynin içinde bir
yerlerde sakl›.
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Toplumlarda ‹ﬂbirli¤i
Nas›l Geliﬂti?
Charles Darwin türlerin kökeniyle ilgili
ünlü kuram› üzerinde çal›ﬂ›rken, kar›ncalardan insanlara kadar toplumsal yaﬂam› seçmiﬂ
bütün hayvanlarda, grup içindeki bireylerin
ço¤unun, genel yarar için çal›ﬂt›¤›n› görerek
ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Bu onun, uzun dönemde hayatta
kalmak için birey yarar›n›n anahtar rol oynad›¤› düﬂüncesine tersti. Darwin “‹nsan›n Türeyiﬂi” (Descent of Man) kitab›n› yazd›¤› s›ralarda, baz› yan›tlar elde etmiﬂti bile. Do¤al seçilimin akrabalar aras›nda baz› fedakarl›klar›
tetikledi¤ini ve bunun da ‘ailenin’ üreme potansiyelini art›rd›¤›n› ileri sürerek “karﬂ›l›kl›l›k” fikrini de ortaya att›: Birbiriyle akraba olmayan ama birbirlerini tan›yan bireylerden
her ikisi de fedakar (altruistik) ise, karﬂ›l›kl›
yard›mlaﬂma sözkonusuydu. Yüzy›l boyunca
süren çal›ﬂmalar ve toplumsal türler üzerine
geliﬂtirilen çeﬂitli fikirlere karﬂ›n iﬂbirli¤inin
nas›l ve neden geliﬂti¤inin ayr›nt›lar› hâlâ bir
yan›t bekliyor. Bu sorular›n yan›tlanmas›, insan davran›ﬂlar›n› evrimsel aç›dan aç›klamaya, sözgelimi bo¤ulmakta olan bir yabanc›
için neden yaﬂam›m›z› tehlikeye att›¤›m›z gibi
sorulara yan›t vermeye yard›mc› olacak.
Hayvanlar birbirlerine çeﬂitli biçimlerde
yard›m ederler. Balar›lar› gibi toplumsal hayvanlarda akrabal›k iliﬂkileri yard›mlaﬂmay›
destekler. Diﬂiler, bask›n diﬂiye yard›mc› olmak için üremekten vazgeçebilir. Ayr›ca, yap›lan ortak iﬂler, birbiriyle akraba olmayan bireylerin birlikte çal›ﬂmas›na olanak sa¤lar.
Sözgelimi erkek ﬂempanzeler, bir çete gibi,
potansiyel riske ra¤men birbirlerini y›rt›c›
hayvanlara karﬂ› korur. Cömertlik, insanlar
aras›nda yayg›nd›r. Baz› antropologlara göre,
kiﬂinin akraba ve yak›nlar›na güvenme e¤iliminde yaﬂanan evrim, insanlar›n dünyan›n
hakimi olmas›na yard›m etti. Birlikte çal›ﬂma
becerisi, atalar›m›za daha fazla besin, daha
çok korunma, daha iyi çocuk bak›m› gibi üremeye yönelik baﬂar› için gereken konularda
yard›mc› oluyordu.
Bununla birlikte, bu dayan›ﬂman›n derecesi farkl›l›klar gösterebiliyor; sözgelimi “hilekarlar”, en az›ndan k›sa dönemde di¤er insanNeden rüya görürüz?
Freud’a göre rüyalar›m›z, bilinçalt› isteklerimizin d›ﬂa vurumuydu. Günümüzdeyse sinirbilimciler, rüyalar›n ortaya ç›kt›¤› REM uykusu s›ras›ndaki beyin etkinli¤inin, ö¤renmek için çok gerekli oldu¤unu düﬂünüyor. Yoksa rüya görmek ö¤renmenin bir yan ürünü mü?
Dil ö¤renmek neden baz› dönemlerde daha kolay?
Küçük çocuklar›n (bebekler de
dahil) zihinsel etkinliklerinin görüntüleme teknikleriyle incelenmesi, yetiﬂkinlerin dil ö¤renmek için temel-

lar önünde bir ad›m öndeymiﬂ gibi görünüyor. Yine de dayan›ﬂma, uzun dönemde türler
için etnik, politik, dini, hatta aileler aras› çekiﬂmelere karﬂ›n, daha bask›n bir hayatta kalma stratejisi gibi görünüyor.
Evrimsel biyologlar ve hayvan davran›ﬂlar› üzerine araﬂt›rma yapanlar, toplumsallaﬂma için gereken çevresel ve davran›ﬂsal etkilerin yan›s›ra, dayan›ﬂman›n genetik temelleri
ve moleküler etmenler üzerine çal›ﬂ›yorlar.
Sinirbilimciler, tarla farelerinden s›rtlanlara
dek pek çok memelinin beynindeki kimyasallarla toplumsal stratejileri aras›ndaki anahtar
ba¤lant›lar› inceliyorlar. Baﬂkalar›ysa daha
matematiksel bir yolla, asl›nda ekonomi alan›
için geliﬂtirilmiﬂ “evrimsel oyun kuram›”n›, iﬂbirli¤ini nicelleﬂtirmek ve farkl› koﬂullarda orler ve kurallarla bo¤uﬂurken, çocuklar›n dili nas›l kolayl›kla ‘kapt›¤›n›’ aç›¤a ç›karabilir.
Feromonlar insan davran›ﬂlar›n› etkiliyor
mu?
Hayvanlar›n birço¤u haberleﬂmek için, özellikle de çiftleﬂme dönemlerinde havada uçuﬂan
kimyasallardan yararlan›r. Kimi
tart›ﬂmal› araﬂt›rmalar, insanlar›n da feromonlar› kulland›¤›n›
gösteriyor. Bu feromonlar› belirlemek, toplumsal yaﬂam›m›z› nas›l etkilediklerini anlamak için
yeni bir yol olabilir.

taya ç›kacak davran›ﬂsal sonuçlar› öngörmede uygulamaya sokuyor. Oyun kuram›, adil
olmak için do¤uﬂtan gelen istekleri aç›¤a ç›karmada iﬂe yaram›ﬂ durumda. Sözgelimi,
oyuncular›n, kendilerine bir yarar› olmasa bile adil olmayan davran›ﬂlar› cezaland›rmak
için zaman ve enerji harcad›klar› saptanm›ﬂ.
Benzer çal›ﬂmalar gösteriyor ki iki insan yaln›zca bir kez karﬂ›laﬂm›ﬂ bile olsalar, birbirlerine karﬂ› adil davranma e¤ilimi gösteriyorlar.
Bu davran›ﬂlar› aç›klamak zor, çünkü bunlar
dayan›ﬂman›n asl›nda kiﬂisel ç›karlara yönelik
oldu¤u aç›klamas›yla uyuﬂmuyor.
Bu oyunlardan yola ç›k›larak geliﬂtirilen
kuramlar henüz kusursuz olmaktan uzak.
Bunlar, sözgelimi duygular›n dayan›ﬂma üzerindeki rolünü gere¤ince kapsayabilmiﬂ de¤il.
Yine de kuramc›lar, oyun kuram›n›n yeterli
düzeye ulaﬂmas›yla, karmaﬂ›k toplumlar› yönlendiren etmenler üzerinde daha berrak bir
görüﬂe sahip olaca¤›na inan›yorlar.
Tüm bu çabalar, Darwin’in dayan›ﬂma ve
iﬂbirli¤i üzerinde yapt›¤› gözlemlerin üzerine
birﬂeyler inﬂa etmesine yard›mc› oluyor. Darwin’in öngördü¤ü gibi, karﬂ›l›kl›l›k güçlü bir
uyum takti¤i. Ama istisnalar da yok de¤il..
Günümüz araﬂt›rmac›lar›na göre, iyi bir
bellek önkoﬂul. Öyle görünüyor ki karﬂ›l›kl›l›k, yaln›zca kimin yararl› ve yard›mc› oldu¤u,
kimin olmad›¤›n› akl›nda tutabilenlerce uygulan›yor. ‹nsanlar, yüzleri ömürleri boyunca
ak›llar›nda tutacak kadar geniﬂ bir belle¤e sahipler ve bu ﬂekilde, y›llard›r görmedikleri biri için ömür iyi ya da kötü duygu besleyebiliyorlar. Di¤er türler içinse karﬂ›l›kl›l›k bu ba¤lamda daha s›n›rl› zamana yay›lm›ﬂ durumda.
Darwin, kendi kiﬂisel gözlemleriyle s›n›rl›
oldu¤u için dayan›ﬂma davran›ﬂlar›n› genel
bir çerçevede de¤erlendirebilmiﬂti. ﬁimdiyse
oyun kuramlar› ve ilgili birçok konu üzerinde
çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar, Darwin’in fikirlerini geliﬂtirip iﬂbirli¤i kuram›na yeni boyutlar katmay› umuyorlar.
Pennisi, E. “How Did Cooperative Behavior Evoleve”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Gökhan Tok

Genel anestezi nas›l iﬂliyor?
Biliminsanlar› ilaçlar›n tek tek sinir hücreleri
üzerinde ne tür etkiler yapt›¤›n› çözmeye çal›ﬂ›yorlar. Ama, bilinçsiz duruma nas›l geçti¤imizin
mekanizmas›n› aç›klamak çok da kolay de¤il.
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Biyolojik Veriler Denizinden
Büyük Resimler
Nas›l Ortaya Ç›kacak?
Biyoloji, betimsel veriler bak›m›ndan oldukça zengin ve zenginleﬂmeye de devam
ediyor. Örnek toplamak için geliﬂtirilen
DNA dizilimi, mikro ›ﬂ›nlar, otomatik gen iﬂlevi çal›ﬂmalar› gibi geniﬂ ölçekli çal›ﬂmalar,
yeni bilgiler elde etmeye yar›yor. Biyomekanikten ekolojiye dek pek çok alt alanda araﬂt›rmalar say›sallaﬂt›kça daha kesin ve daha
bol bilgiye ulaﬂ›labiliyor. ﬁimdi ortaya ç›kan
soru ﬂu: Biyolojinin bütün alanlar›nda akan
bu verilerin ›ﬂ›¤›nda, biliminsanlar› sistemlerin ve organizmalar›n nas›l iﬂledi¤ini anlay›p, bunlar› aç›klayabilecek mi? Bütün bu verilerin bir elemeden geçirilmesi, düzenlenmesi, derlenmesi ve en önemlisi, araﬂt›rmac›lar›n öngörülerde bulunmas›n› sa¤layacak
hale getirilmesi gerekiyor.
Bu noktada, “sistemler biyolojisi” devreye giriyor. Henüz çok iyi tan›mlanmam›ﬂ ve
yolunu bulmaya çal›ﬂan bu yeni yaklaﬂ›m, on
y›llard›r ortaya ç›kmakta olan moleküler,
hücresel, çevresel ve canl›lara yönelik gözlemlerin ortaya ç›kar›lan noktalar›n› birleﬂtirmeyi amaçl›yor. Bu yaklaﬂ›m›n yandaﬂlar›
matematik, mühendislik ve bilgisayar bilimlerini kullanarak biyolojiyi daha nicel bir hale getirmeyi hedefliyor ve bu alanda ilerlemenin, yaln›zca bu ﬂekilde olabilece¤ini savunuyorlar. Biyot›bb›n, özellikle de hastal›klar›n, risk faktörünü belirlemede büyük yarar sa¤layaca¤›n› öne sürüyorlar.
Bu alan, insan genom projesinin bitirilmesinden sonra büyük ilerleme kaydetti. ‹nsan kal›t›m›n›n biyokimyas› tan›mland› ve ölçüldü. Bu da araﬂt›rmac›lara, yaﬂam›n di¤er
yanlar›n› da bilinir k›lmak için esin kayna¤›
oldu.
Moleküler genetikçiler, gen a¤›n›n iﬂleyiﬂini geniﬂ biçimde ortaya koymay› hayal ediyor, sözgelimi, tek bir DNA zincirinin farkl›
proteinleri nas›l belirledi¤ini, ya da proteinlerin farkl› koﬂullarda ne tür çeﬂitlilikler gösterdi¤ini göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Hücre biyologlar›, hücrenin sa¤l›¤› için geçerli kuralﬁizofreniye neden olan ﬂey ne?
Araﬂt›rmac›lar ﬂizofreniye neden olan genin
izini sürüyorlar. ﬁizofrenik hastalarla normal kiﬂilerin paylaﬂt›klar› özelliklerin araﬂt›r›lmas›yla
da ipuçlar› elde edilebilece¤i düﬂünülüyor.
Otizmin nedeni ne?
Bu bozuklu¤un temelinde çevresel faktörler
kadar, birçok genin de etkisi var. Erken tan› için
biyolojik iﬂaretleyiciler, var
olan tedaviyi geliﬂtirmek
için yararl› olabilir; ama
tam bir tedavi için daha çok
yol al›nmas› gerekiyor.
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lar›n karmaﬂ›k iletiﬂim yap›lar›n› basitleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. Geliﬂim biyologlar›n›n çabas›ysa, embriyodaki bir avuç hücrenin nas›l
çok say›da kemik, kan ve deri dokusuna dönüﬂtü¤ünün etrafl› bir resmini çizmek. Sistemler biyolojisi yandaﬂlar›, bu zor bulmacalar›, yaln›zca bu disiplinin çözebilece¤i ﬂeyAlzheimer hastal›¤›n› ne
kadar uzakta tutabiliriz?
Bu ileri yaﬂ hastal›¤›n›n, genelde oldu¤undan
bir 5-10 y›l kadar geç ortaya ç›kmas›, milyonlarca yaﬂl› için hayat› çok daha kolaylaﬂt›rabilir. Araﬂt›rmac›lar, ﬂu s›ralarda
hormon ya da antioksidanlarla tedavinin, ya da
zihinsel ve fiziksel egzersizlerin iﬂe yaray›p yaramayaca¤› üzerinde çal›ﬂ›yorlar.
Ba¤›ml›l›¤›n biyolojik temeli ne?
Ba¤›ml›l›k, beynin “ödül devresi”nde gerçekleﬂen bir aksakl›kla yak›ndan ilgili. Ama bu kar-

ler olarak görüyor. Ayn› ﬂey, sinirbilimciler
için de söylenebilir; karmaﬂ›k beyin köﬂelerinde gizli üst düzey düﬂüncelerin nas›l oluﬂtu¤unu çözmek de onlar›n iﬂi. Küresel ›s›nma gibi ekolojik de¤iﬂikliklerin nas›l oldu¤unu anlamak içinse, çevrebilimcilerin, fiziksel
oldu¤u kadar biyolojik veriye de ihtiyaçlar›
var.
Sistem biyologlar› bugün görece basit a¤lar üzerinde çal›ﬂ›yorlar. Sözgelimi, bira mayas›n›n bir karbonhidrat olan galaktozu hangi metabolik yolla parçalad›¤›n› ortaya ç›kar›ld›. Baﬂka araﬂt›rmac›lar, baz› genetik yaz›l›m etkenlerinin gen ifadesini zaman içinde
nas›l de¤iﬂtirdi¤ini ortaya ç›karmak amac›yla, deniz kestanelerinin de içinde oldu¤u bir
grup deniz canl›s›n›n embriyonik dönemde
geçirdikleri ilk birkaç saati ayr›nt›s›yla ortaya koydular. ﬁu s›ralarda yap›lmakta olan
bir çal›ﬂma kapsam›ndaysa, hücrelerdeki haberleﬂme a¤lar› ve basit beyin devrelerinin
modelleri oluﬂturuluyor.
Ancak bu alandaki geliﬂmeler, biyolojik
örüntüleri bilgisayar modellerine aktarman›n güçlü¤ü nedeniyle oldukça yavaﬂ ilerlemekte. Bilgisayar a¤ programlar›n›n kendileri de asl›nda ﬂu durumuyla yetersiz; sonuçlar› araﬂt›rmac›lar›n anlay›p yorumlayaca¤› bir
tablo durumuna getirebilmeleri için, bu
programlar›n da iyileﬂtirilmesi gerekiyor.
ﬁimdilerde dünyan›n çeﬂitli yerlerindeki
yeni kurum ve kuruluﬂlar matematik, bilgisayar bilimleri ve biyoloji aras›nda disiplinleraras› ba¤lar kurmak için u¤raﬂ vermekte.
Ancak çal›ﬂmalar, henüz baﬂlang›ç döneminde. Yo¤un disiplinleraras› çal›ﬂma ve geliﬂtirilmiﬂ bilgisayar teknolojisinin araﬂt›rmac›lara, yaﬂam›n iﬂleyiﬂiyle ilgili kapsaml› ve yeterince ayr›nt›l› bir resim sunup sunamayaca¤›n› ise, kimse henüz söyleyemiyor.
Pennisi, E. “How Will Big Pictures Emerge
From a Sea of Biological Data”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Gökhan Tok

maﬂ›k davran›ﬂ biçiminin ortaya ç›kmas›nda kiﬂilik özellikleri de rol oynuyor.
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Kendili¤inden Biraraya
Gelme Sürecinin S›n›rlar›n›
Ne Kadar Zorlayabiliriz?

Bugünlerde birçok biliminsan› do¤an›n
gizlerini çözmeye çal›ﬂmakla meﬂgul. Örne¤in, kimyac›lar yeni yap›lar ortaya ç›karmaya
çal›ﬂ›yorlar. ﬁimdilik, yapay gökbilim ya da
yapay fizik yok. Ama molekülleri biraraya getirmek için yeni yollar yaratmak, kimyac›lara
iyi geliyor. Asl›nda 100 y›ld›r bunu, atomlar
aras›ndaki elektron paylaﬂ›m›yla oluﬂan güçlü
kovalent ba¤lar kurarak ya da bu ba¤lar› k›rarak gerçekleﬂtiriyorlard›. Bu ipucunu kullanarak, hoﬂlar›na giden moleküler birleﬂimlerde binlerce atomu biraraya getirmenin yolunu ö¤rendiler.
Çevremize bak›nca gördü¤ümüz do¤an›n
sadeli¤iyle karﬂ›laﬂt›r›l›nca, bu karmaﬂ›kl›k
düzeyi gerçekten etkileyici. Hücreden sedir
a¤açlar›na kadar her ﬂeyin yap›s›, küçük moleküllerin çok say›da zay›f ba¤larla biraraya
getirilmesiyle kurulmuﬂ durumda. Ünlü DNA
sarmal›ndan, H2O moleküllerinin birbirlerine
ba¤lanarak oluﬂturduklar› suya kadar, her ﬂeyin oluﬂumunu hidrojen ba¤lar›, van der Waals kuvvetleri ve π - π etkileﬂimleri gibi zay›f
etkileﬂimler yönetiyorlar. Bu tür “ince ayar”
kuvvetler, molekülleri gütmek yerine yap›lar›n çok karmaﬂ›k bir hiyerarﬂide kendi kendilerine biraraya gelmelerini olas› k›l›yor. Lipitler zar hücrelerini oluﬂturmak, hücreler dokular›, dokular da organizmalar› yaratmak

için biraraya geliyorlar. Günümüzde kimyac›lar, do¤an›n rutin biçimde, kolayl›kla yap›yormuﬂ göründü¤ü bu karmaﬂ›kl›¤›n yan›na bile
yaklaﬂabilmiﬂ de¤iller. Acaba, bu karmaﬂ›k yap›lar›n nas›l kendili¤inden biraraya geldiklerini ö¤renebilecekler mi?
Bunun için baﬂlang›ç dü¤mesine bas›ld›
bile. Geçti¤imiz 30 y›l içinde, kovalent olmayan ba¤ yapman›n temel kurallar›n› ö¤renmek yolunda önemli ad›mlar at›ld›. Bu kurallardan ilki “benzerler birbirini tercih eder”.
Bu kural›n varl›¤›n›, lipit moleküllerini suda
hücrelerin çevresini kaplama görevi gören
çift tabakal› zarlar oluﬂturmak üzere kapal›
bir ortama do¤ru iten susevmez (hidrofobik)
ve susever (hidrofilik) etkileﬂimler aras›nda
görebiliriz. Bunlar suyla herhangi bir etkile-

ﬂimden kaç›nmak için, ya¤l› kuyruk k›s›mlar›n› biraraya getirip kutupsal baﬂlar›n› suyun
üstünde tutmaya çal›ﬂ›rlar. Bir di¤er kural
“kendili¤inden biraraya gelme enerjik bak›m›ndan uygun tepkimelerce yönetilir”. Bir
baﬂka deyiﬂle, “do¤ru molekül bileﬂenlerini
b›rak, onlar karmaﬂ›k dizili yap›lar içinde kendili¤inden biraraya gelirler”.
Kimyac›lar tüm bu kurallar›, görece “gösteriﬂsiz” karmaﬂ›kl›k düzeylerinde kendili¤inden biraraya gelen sistemler tasarlamada kullanmay› ö¤rendiler. ‹laç taﬂ›y›c› lipozomlar,
hastalarda kanserli hücrelere ilaç ulaﬂt›rmada
kullan›l›yor. ‹ki kararl› evre aras›nda ileri ge-

Ahlak Beyinle S›k› S›k›ya Ba¤lant›l› m›?
Bu soru felsefeciler için büyük bir yap-bozdur. ﬁimdilerde nörologlar beyin görüntüleme
yöntemiyle, beyin devrelerinin muhakeme becerisini de içerdi¤ini ortaya ç›kard›klar›n› söylüyorlar.
Makinelerden Ö¤renmenin S›n›rlar› Ne?
Bilgisayarlar dünyan›n en iyi satranç ustalar›n› yendiler ve isteyenlerin ‹nternet’ten ulaﬂabilecekleri bir bilgi zenginli¤ine sahipler. Ancak soyut düﬂünebilme becerisi, tüm makinelere hâlâ
çok uzak.

ri sal›nan bir moleküler anahtar görevi gören
ve kendili¤inden biraraya gelen “rotaxane”
molekülleri, gelecekte molekül temelli bilgisayarlar›n anahtarlar› da olmaya aday.
Ancak, bilgisayar devrelerinin sürekli olarak küçültülmesi ve nanoteknolojinin yükseliﬂiyle birlikte, bu karmaﬂ›kl›¤›n art›r›lmas› gereksinimi de büyüyor. Bilgisayar çiplerinin
küçülmesi e¤iliminin egemenli¤iyle birlikte,
bu denli küçük parçalar›n üretim maliyetleri
de h›zla art›yor. Bilgisayar ﬂirketleri parçalar›
istenen boylarda küçültüyorlar. Bununla birlikte bir noktada, bunlar› tasarlamak daha
ucuz hale gelecek ve tümüyle kimyasal olarak
üretilebilecekler.
Kendili¤inden biraraya gelme, çok çeﬂitli
nanoyap›lar üretebilmek için de tek pratik
yaklaﬂ›m. Bununla birlikte, ö¤elerin do¤ru biçimde kendili¤inden biraraya geldiklerinden
emin olmak, pek kolay bir iﬂ de¤il. ‹ﬂbaﬂ›ndaki kuvvetler çok küçük oldu¤undan, kendili¤inden biraraya gelen moleküller istenmeyen
uyumsuzluklar gösterebilir ya da kaç›n›lmas›
mümkün olmayan eksiklere yol açabilir. Bu ilke üzerine kurulacak yeni sistem, hatalar›
kald›rabilecek ya da onarabilecek beceride olmal›. Biyolojide bu duruma uygun örnekleri
DNA sarmal›nda bulabiliriz. Enzimler hücre
bölünmesi s›ras›nda DNA iplikçi¤ini kopyalarken A yerine T koymak gibi bir hata oluﬂabilir. Bu hatalar›n baz›lar› kal›r; ancak ço¤u, yeni sentezlenen iplikçikleri denetleyen ve kopyalama hatalar›n› düzelten DNA onar›m enzimlerince yakalan›r.
Bu tür stratejileri taklit etmeye çal›ﬂmak
kimyac›lar için kolay olmayacak. Ama e¤er,
baﬂ›ndan sonuna kadar daha karmaﬂ›k, daha
düzenli yap›lar yapmay› istiyorlarsa biraz daha “do¤a gibi” düﬂünmeyi ö¤renmeleri gerekecek.
Kaynak: Service R.,F., “How Far Can We Push Chemical
Self-Assembly”, Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Elif Y›lmaz

Cinsel E¤ilimin Biyolojik Kökleri Nedir?
Çevresel etkilerin eﬂcinselli¤e katk›s›n›n, büyük oranda do¤um öncesi hormon oranlar›yla
ilintili olabilece¤i düﬂünülüyor; bu nedenle sorunun yan›tlanmas›, “eﬂcinsel genleri” avlamaktan
daha fazlas›n› gerektiriyor.

Kiﬂili¤in Ne Kadar› Kal›tsal?
Kiﬂilik özellikleri genlerden etkilenir, çevre
de genetik etkileri de¤iﬂtirir. Göreli katk›lar hâlâ
tart›ﬂmal›.
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Geleneksel Bilgi ‹ﬂlemenin
S›n›rlar› Neler?
Bilgi iﬂlemenin s›n›r› konusu, ilk bak›ﬂta
bir mühendislik problemi gibi görünüyor. Bir
yongaya, onu eritmeden ne kadar enerji verilebilir? Bir silisyum bellekteki veri bitini ne
kadar h›zl› çevirebilirsiniz? Bilgisayar›n›z›, bir
odaya s›¤abilmesi koﬂuluyla ne kadar büyük
yapabilirsiniz? Bu sorular çok da önemli görünmüyor.
Gerçekte, bilgi iﬂleme bir bilgisayar inﬂa
etmekten çok daha temel bir konu. Princeton’da çal›ﬂan matematikçiler Alonzo Church
ve Alan Turing’in 1930’larda, kabaca, bit ve
baytlar› kapsayan hesaplamalar›n Turing makinesi olarak bilinen ‘ideal’ makineyle yap›labilece¤ini göstermeleriyle bunun fark›na var›ld›. Bu keﬂif, bütün klasik bilgisayarlar›n temelde ayn› olduklar›n› göstererek, biliminsanlar› ve matematikçilerin bilgi iﬂlemeyle ilgili
temel sorular›n›, bilgisayar mimarisinin
önemsiz ayr›nt›lar› içinde bo¤ulmadan sormalar›na olanak sa¤lad›.
Örne¤in, kuramc›lar ﬂimdi bilgi iﬂlemeyle ilgili problemleri geniﬂ kategorilerde toplayabiliyorlar. Bunlar geniﬂ anlam›yla, adlardan oluﬂan bir listeyi alfabetik s›raya
sokma gibi kolayca çözülebilen, P problemleri olarak düﬂünülebilir. NP problemlerinin çözümü çok daha zor olsa da, sonuca
ulaﬂ›ld›¤›nda, denetlemesi görece kolayd›r.
Buna örnek olarak, dolaﬂan bir sat›c› problemi gösterilebilir. Problem, sat›c›n›n bir dizi yere u¤ramas› için en k›sa rotay› belirlemek. Bir yan›t bulabilmek için gerekli olan
tüm bilinen algoritmalar, çok fazla bilgi iﬂleme gücü gerektirir ve klasik bilgisayarlar,
bunun basit versiyonlar›n›n bile üstesinden
gelemeyebilir.
Matematikçiler, bu tür NP problemlerinden en zor olanlar›n›n h›zl› biçimde ve kestirme yoldan üstesinden gelinebilmesi için, bu
problemlerin hepsinin parçalanmas› gerekti¤ini gösterdiler. Sonuçta, NP problemlerinin
P problemlerine dönüﬂmesi gerekiyor. Ancak,
böyle bir kestirme olup olmad›¤› (P=NP) belirsiz. Biliminsanlar› olmad›¤›n› düﬂünüyor;
ancak bu, matematikte yan›tlanmam›ﬂ en büyük sorulardan biri.
Sistematik
bilimcilerin
üzerinde anlaﬂaca¤›
bir yaﬂam a¤ac› bir
gün olacak m›?
Daha iyi morfolojik, moleküler ve istatistiksel yöntemlerin
varl›¤›na karﬂ›n, araﬂt›rmac›lar›n a¤açlar›
birbiriyle uyuﬂmuyor. Herhangi bir görüﬂe tam
kat›l›m olmas› beklenemese de, görüﬂ birli¤inin
artmas› olanaks›z de¤il.
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1940’larda, Bell Laboratuvarlar›’nda çal›ﬂan biliminsan› Claude Shannon, bitlerin yaln›zca bilgisayarlar için olmad›¤›n› gösterdi.
Bitler ayn› zamanda, bir nesneden di¤erine
akan bilgiyi tan›mlamada kullan›lan temel birimlerdi. Bir bitin bir yerden bir yere ne kadar h›zl› gidebilece¤ini, bir iletiﬂim kanal›nda
ne kadar bilginin taﬂ›nabilece¤ini ve bir biti
bellekten silmek için ne kadar enerji gerekece¤ini belirleyen fizik yasalar› var. Klasik bilgi iﬂleyen makinelerin hepsi, bu yasalara tabi.
Bilginin de beynimizde ileri geri titreﬂir gibi
görünmesi, bilgi yasalar› uyar›nca, düﬂüncelerimizin de bit ve baytlarla iﬂlendi¤i anlam›na
geliyor olabilir mi? Biz yaln›zca bilgisayarlar

m›y›z? Bu, rahats›zl›k verici bir düﬂünce.
Ancak, klasik bilgi iﬂlemenin ötesinde bir
gerçek var: Kuantum. Kuantum kuram›n›n
olas›l›klara dayanan do¤as›, atomlar›n ve öteki kuantum nesnelerinin bilgi kuram›nda oldu¤u gibi yaln›zca ikili sistemdeki 0 ya da
1’le s›n›rl› olmamas›, 0 ve 1’lerin ayn› anda
olabilece¤i anlam›na da geliyor. Dünyan›n
her yerindeki fizikçiler, bir veritaban›ndaki
belli bir kayd› çok az sorguyla bulma gibi, s›radan bilgisayarlarla yap›lmas› olanaks›z iﬂlemleri yapt›rmak için, bu ve baﬂka kuantum
etkileriyle çal›ﬂan basit kuantum bilgisayarlar
yap›yorlar. Ancak biliminsanlar›, kuantum bilgisayarlar› bu kadar güçlü yapan kuantummekaniksel özellikleri ve yararl› bir ﬂeyler ortaya ç›karabilecek kadar büyük bir kuantum
bilgisayar› yapman›n yolunu bulmaya çal›ﬂ›yorlar.
Kuantum dünyas›n›n ilginç mant›¤›n› ö¤renerek ve bunu bilgi iﬂlemede kullanarak, biliminsanlar› atomalt› dünyan›n kurallar›n› derinlemesine araﬂt›r›yorlar. Belki de, yaln›zca
bilgi iﬂleme gücünü art›rmak gibi ‘basit’ bir
gerekçe, kuantum krall›¤›n›n anlaﬂ›lmas›na
yol açacak.
Seife, C. “What are the Limits of Conventional Computing?”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Alp Ako¤lu

Yeryüzünde kaç canl› türü bulunuyor?
Gökyüzündeki bütün y›ld›zlar› saymak m›?
Olanaks›z. Yeryüzündeki bütün türleri saymak?
Aynen. Ancak, içinde bulundu¤umuz biyoçeﬂitlilik krizi, bunu yine de denememizi gerektiriyor.
Tür nedir?
Evrimsel veriyle karmaﬂ›klaﬂm›ﬂ “basit” bir
kavram. Daha aç›k bir tan›m› uzak gelecekte yap›labilir.
Birçok türde neden ve nas›l yan geçiﬂ olur?
Önceden ender oldu¤u düﬂünülse de, özellikle mikroplar aras›ndaki gen de¤iﬂtokuﬂu, çok s›k

gerçekleﬂiyor. Ancak, genlerin neden ve nas›l bu
denli hareketli oldu¤unu henüz bilmiyoruz.
LUCA (en son evrensel ortak atam›z)
kimdi?
Tüm karmaﬂ›k organizmalar›n 1,5 milyar yaﬂ›ndaki
“anas›” konusunda çok say›da düﬂünce var. Durmadan
yenileri keﬂfedilen ilkel mikroplar, karﬂ›laﬂt›rmal› genomikteki geliﬂmeyle birlikte,
yaﬂam›n derin geçmiﬂini çözmemize yard›mc› olacak.
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SEÇ‹C‹ OLARAK BA⁄IﬁIKLIK
TEPK‹LER‹M‹Z‹ KAPATAB‹L‹R M‹Y‹Z?
Geride b›rakt›¤›m›z birkaç on y›l içinde organ naklinde deneysellikten rutine geçildi. Yaln›zca ABD’de her y›l 20.000’den fazla kalp, karaci¤er ve böbrek nakli gerçekleﬂtiriliyor. Ancak nakil yap›lacak kiﬂiler için de¤iﬂmeyen birﬂey var: ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lamak için yaﬂam boyu ciddi yan etkileri olabilen kuvvetli
ilaçlar kullan›lmas›. Araﬂt›rmac›lar uzun zamand›r ba¤›ﬂ›kl›k sistemini, nakilleri reddetmemesi için kand›rman›n yollar›n› ar›yorlar. Ancak bunu vücudun tüm savunmalar›n› köreltmeden gerçekleﬂtirmek gerekiyor ve ne yaz›k
ki ﬂu ana kadar çok az baﬂar› elde edilebildi.
Araﬂt›rmac›lar›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u rakip
oldukça diﬂli. Baz› nadir olgularda ba¤›ﬂ›kl›k
tolerans› oluﬂabiliyor. Yani, nakil yap›lan hasta
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lay›c› ilaçlar› almay›
b›raksa da, bedenleri yabanc› organ› reddetmiyor. Ancak araﬂt›rmac›lar›n elinde, bu tolerans› sa¤lamak için moleküler ve hücresel düzeyde neler oldu¤unu gösterecek net bir resim
yok. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemiyle oynamak biraz mekanik bir saatle oynamaya benziyor. Yaln›zca
bir k›sm› kurcaland›¤›nda tüm mekanizma bozulabiliyor. Ayr›ca, tolerans sa¤lamak üzere tasarlanan ilaçlar› deneme aç›s›ndan da büyük
bir engel var: Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lay›c›
ilaçlar geri çekilmeden, iﬂe yaray›p yaramad›klar›n› anlamak çok zor. Bu geri çekmekse, organ›n reddedilme riskini do¤uruyor. E¤er araﬂt›rmac›lar, ba¤›ﬂ›kl›k sistemine nakil organlar›n› tolere etmeyi ö¤retmenin yolunu bulurlarsa,
bu bilgi, otoimmün hastal›klar›n (ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin organizman›n kendi yap›lar›na karﬂ›
yan›t oluﬂturmas› durumunda oluﬂan hastal›klar.) tedavisi için anlaml› olacak.
Science dergisinde 60 y›l önce yay›mlanan
bir haber, sonradan bir maratona dönüﬂen nakil tolerans› sa¤lama yar›ﬂ›nda baﬂlang›ç noktas› olmuﬂ. Wisconsin Üniversitesi’nden Ray
Owen, çift yumurta ikizi s›¤›rlar›n bazen bir
plasentay› paylaﬂt›klar›n› ve birbirlerinin k›rm›z› kan hücreleriyle do¤duklar›n› belirtmiﬂ. “Kar›ﬂ›k kimerizm” olarak adland›r›lan bu durumda s›¤›rlar görünüﬂte bir sorun olmadan yabanc› hücreleri tolere etmiﬂler. Kimerizm, allojeneik (ayn› türün bireyleri aras›nda) kök hücre nakli sonras› al›c› ve verici hücrelerinin bir

arada bulunmas› durumu. Al›c›da oluﬂan tüm
kan yap›c› ve lenfoid hücreler tümüyle verici
hücrelerinden kaynaklan›yorsa tam kimerizmden; hem verici hem de al›c›n›n hücreleri birlikte bulunuyorsa kar›ﬂ›k kimerizmden söz ediliyor.)
Birkaç y›l sonra, Birmingham Üniversitesi’nden Peter Medawar ve ekibi, kar›ﬂ›k kimerizmli çift yumurta ikizi s›¤›rlar›n, birbirlerinin
deri nakillerini kolayca kabul ettiklerini göstermiﬂ. Medawar ilk baﬂlarda kendi çal›ﬂmas›n›n
Owen’›n çal›ﬂmas›yla iliﬂkisini de¤erlendirmemiﬂ; ancak bu ba¤› gördü¤ünde, henüz rahimde olan do¤mam›ﬂ farelere farkl› soydan farelerden ald›¤› dokular› enjekte etmeye karar
vermiﬂ. Araﬂt›rmac›lar, 1953’te Nature dergisinde yay›mlanan bir yaz›da, do¤umdan sonra
bu farelerden baz›lar›n›n farkl› soylardan al›nan deri nakillerini reddetmedi¤ini göstermiﬂ-

Çiçekler nas›l evrimleﬂti?
Darwin’in “büyük muamma” olarak niteledi¤i bu soru, bizler için de hemen hemen ayn› niteli¤i taﬂ›yor.

verimli ürünlerin elde edilmesinde iﬂe yarayabilir.

Bitki büyümesi nas›l denetleniyor?
Sözgelimi, k›z›la¤açlar 100’lerce metre uzunlu¤a ulaﬂabilirken, boyu 10 cm’yi
aﬂmayan a¤açlar bile
var. Bu fark›n nedenlerini anlamak, daha

ler. Bu etkili deney, pek çok biliminsan›n›n kariyerini nakil konusuna adamas›na önderlik etmiﬂ ve bu tür çal›ﬂmalarla, otoimmün hastal›klara çare bulunabilece¤i umutlar› yükselmiﬂ.
Büyük ço¤unlu¤u farelerle çal›ﬂan ba¤›ﬂ›kl›kbilimcileri, ﬂimdiye kadar, tolerans›n arkas›nda çeﬂitli ayr›nt›l› mekanizmalar oldu¤unu
belirttiler. Örne¤in ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, kendine
karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k ataklar›n› bask›layan “düzenleyici” hücreleri salabiliyor; zararl› ba¤›ﬂ›kl›k
hücrelerini intihar etmeye ya da anerji denilen,
durgunluk, enerji üretiminde eksiklik ya da
belli bir antijene karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k tepkisinin olmamas› biçimindeki iﬂlev bozuklu¤una zorlayabiliyor. Asl›nda araﬂt›rmac›lar art›k bu süreçleri yürüten genler, almaçlar ve hücre iletiﬂimiyle ilgili ince ayr›nt›lar› biliyorlar. Ancak, hâ-

Neden bütün bitkilerin, bütün hastal›klara
karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›klar› yok?
Bitkiler, genel ba¤›ﬂ›kl›k tepkisi verebilmenin yan›s›ra, belirli hastal›k yap›c›lar› hedefleyen moleküler “niﬂanc›”lara da sahipler. Bitkibilimcilerin merak
etti¤i, farkl› bitki türlerinin, hatta birbirleriyle yak›n akraba olan türlerin bile
neden farkl› savunma ordular›na sahip
olduklar›. Bu sorunun yan›t›, daha dayan›kl› ürünler al›nmas›n› sa¤layabilir.

lâ ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin nas›l çal›ﬂt›¤›n› çözmek
ve onu ustaca yönetmenin güvenli yollar›n›
bulmak gerekiyor.
Nakil araﬂt›rmac›lar›, tolerans sa¤lamak
için üç temel stratejiyi takip ediyorlar. Birincisinde, Medawar’›n deneyinde oldu¤u gibi, kimerizmden yararlanmaya çal›ﬂ›yorlar. Araﬂt›rmac›lar, organ ba¤›ﬂ›nda bulunan kiﬂinin ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerinin yeni ev sahibine nakli tolere etmeyi ö¤retmesi umuduyla, hastay› vericinin kemik ili¤iyle aﬂ›l›yorlar. Ancak baz›lar›,
nakledilen organla birlikte gelen, vericiye ait
ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerinin de al›c›ya tolerans ö¤retebilece¤ini iddia ediyor. ‹kinci stratejide, T
hücrelerine nakledilen dokudaki yabanc› antijenleri gördüklerinde anerjik olmay› ya da intihar etmeyi ö¤reten ilaçlar kullan›l›yor. Üçüncü
yaklaﬂ›msa, belirli ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerinin kendilerini kopyalamas›n› engelleyen ve ayr›ca, sitokin denen, hücreleraras› iletiﬂimden sorumlu
doku hormonlar›n› salg›layarak reddetmeyi
bask›layabilen T düzenleyici hücrelerinin üretimini etkiliyor.
Tüm bu stratejiler ortak bir sorunla yüzyüzeler: Yaklaﬂ›m›n baﬂar›l› m› yoksa baﬂar›s›z m›
oldu¤unu de¤erlendirmek oldukça zor. Çünkü
bir kiﬂinin nakledilen bir organ› tolere edip etmedi¤ini gösteren güvenilir biyoiﬂaretleyiciler
bulunmuyor. Bu yüzden tolerans› de¤erlendirmenin tek yolu, ilaç tedavisini durdurmak; ki
bu da, hastan›n vücudunun nakil organ› reddetmesi riskini do¤uruyor. Benzer ﬂekilde, etik
endiﬂeler de, araﬂt›rmac›lar›n tolerans sa¤lamada kullan›lacak ilaçlar›, ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
bask›lay›c› tedaviyle birlikte denemelerini gerektiriyor. Bu durumda da, ilac›n etkinli¤i zay›flayabiliyor; çünkü ilaçlar›n kendilerinden
bekleneni yapmas› için tümüyle çal›ﬂan bir ba¤›ﬂ›kl›k sistemine gereksinim var.
E¤er araﬂt›rmac›lar, ba¤›ﬂ›kl›k tolerans›n›
güvenli ve seçici bir biçimde sa¤lamak üzere
50 y›ll›k maceralar›n› tamamlayabilirlerse, binlerce nakil al›c›s›yla birlikte, otoimmün hastal›klar›n kontrolü için de umutlar bir hayli artacak.
Cohen, J., “Can We Selectively Shut Off Immune Responses”,
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Meltem Yenal Coﬂkun

Strese dayan›kl› bitkilerdeki çeﬂitlili¤in temeli ne?
Kurakl›k, so¤uk gibi
zorlay›c› çevresel etkilere dayan›kl› olan bitkilere gereksinimimiz var.
Ancak birbirleriyle karmaﬂ›k etkileﬂim içinde
bulunan genlerin say›s›
o kadar çok ki, kimse
henüz hangi birinin nas›l
çal›ﬂt›¤›n› ortaya koyabilmiﬂ de¤il.
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Kuantum Belirsizli¤i ve Yerel
Olmama Durumu Alt›nda Daha
Derin ‹lkeler Mi Yat›yor?
“Kuantum mekani¤i çok etkileyici” diye
yazm›ﬂt› Albert Einstein 1926’da. “Ama içimden bir ses bunun henüz çok da gerçek bir ﬂey
olmad›¤›n› söylüyor.” Kuantum kuram› y›llar
içinde geliﬂtikçe bu iç ses gittikçe sessizleﬂti fakat tamam›yla susmad›. Hala ac›mas›z bir m›r›lt› kuantum kuram› için yap›lan övgülerin arka
plan›nda duyuluyor gibi.
Kuantum kuram› 19. yüzy›l›n sonlar›nda
do¤du ve modern fizi¤in en önemli dayanaklar›ndan biri haline geldi. Bu kuram inan›lmaz
derecede küçük boyuttaki dünyan›n, atomlar›n, elektronlar›n ve benzer parçac›klar›n tahmin edilemez, tuhaf davran›ﬂlar›n› tan›mlay›p
aç›klamaya yönelik. Yine de bu alandaki baﬂar›, rahats›zl›klarla birlikte var oluyor. Kuantum mekani¤indeki denklemler çok güzel iﬂliyor, ne var ki çok anlaml› de¤iller.
Kuantum denklemlerine nas›l bakarsan›z
bak›n, onlar küçük cisimlere sezgilere karﬂ› gelecek hareketler yapt›r›yorlar. Sözgelimi “üst
üste binme” böyle bir ﬂey. Ayn› anda do¤ru
olamayacak iki ﬂey bu dünyada birlikte var olabilir. Kuantum kuram›n›n matemati¤i bize bir
atomun ayn› anda bir kutunun hem sa¤ yan›nda hem de sol yan›nda ayn› anda var olabilece¤ini söylüyor. Bu durum, atom gözlemlenmedi¤i ve kurcalanmad›¤› sürece geçerli. Ama gözlemci kutuyu açt›¤›nda ve atomun nerede oldu¤unu anlamaya çal›ﬂt›¤›nda bu üst üste binme durumu bozuluyor ve atom birdenbire nerede olaca¤›n› seçiyor.
Bu düﬂünce bugün de Erwin Schrödinger’in üst üste binme durumunu hicvetmek
için yar› canl› yar› ölü bir kedi tan›mlad›¤› 80
y›l öncesinde oldu¤undan daha az ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Nedeni kuantum teorisinin “olmak” eyleminin anlam›n› de¤iﬂtirmesi. Klasik dünyada bir
nesnenin kat› gerçekli¤i vard›r. Bir gaz bulutu
bile her biri iyi tan›mlanm›ﬂ konum ve h›zlara
sahip küçük bilardo toplar›na benzeyen parçac›klarla aç›klanabilir. Kuantum kuram› bu kat›
gerçekli¤i y›kar. Asl›nda, kuantum kuram›n›n
matemati¤inden do¤an ünlü belirsizlik ilkesi,
nesnelerin konumlar›n›n ve momentlerinin belirsiz ve bulan›k oldu¤unu söyler ve biri hakSoylar›n tükenmesine ne neden oldu?
Dinozorlar› dev bir göktaﬂ› çarpmas›n›n yok
etti¤i düﬂünülüyor. Ancak yokoluﬂla ilgili baﬂka
etkenlerin belirlenmesinde bugüne kadar pek baﬂar›l› olunamad›. Bu iﬂte daha sinsi etkenlerin
de parma¤› varsa, bunlar› ortaya ç›karmak
epeyce zaman alacak
gibi görünüyor.
Soylar›n tükenmesini önleyebilir miyiz?
Tehlike alt›ndaki birçok türü kurtarmak için,
ülke politikalar› ve ekonomik aç›dan uygun yön-
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k›nda bilgi sahibi olmak di¤eri hakk›ndaki bilginin kaybedilmesi demektir der.
‹lk kuantum fizikçileri, bir nesnenin asl›nda olas›l›k dalgalar› içinde oldu¤unu ve bir
araﬂt›rmac› ölçüm yapt›¤›nda gerçe¤e dönüﬂtü¤ünü söylüyorlard›. “Kopenhag yorumu” olarak adland›r›lan bu aç›klama ancak gerçe¤in
kat› cisimler oldu¤u de¤il olas›l›k dalgalar› oldu¤u kabul edilirse bir anlam taﬂ›r. E¤er öyleyse bile bu durum, kuantum kuram›n›n bir baﬂka garipli¤ini yerel olmama durumunu aç›klamakta yetersiz kal›yor.
1935’te Einstein bugün bile genel görüﬂe
meydan okuyan bir senaryo geliﬂtirdi. Bu düﬂünce deneyine göre iki parçac›k birbirlerinden uza¤a uçuyor ve gökadan›n karﬂ›t uçlar›na ulaﬂ›yorlar. Ancak bu iki parça “dolan›k”,
yani aralar›nda kuantum mekaniksel bir ba¤
var. Öyle ki parçac›klardan biri ikizine ne oldu¤unu an›nda hissediyor. Biri üzerinde bir ölçüm yap›ld›¤›nda di¤eri de ayn› anda etkileniyor. Sanki çok uzak mesafelerden birbirleriyle
aç›klanamayan mistik bir iletiﬂim kurar gibi.
Bu “yerel olmama” durumu da asl›nda kuantum kuram›n›n laboratuarlarda s›nanm›ﬂ matematiksel bir sonucu. Bu “sinsi eylem” mesafeleri ve zaman›n ak›ﬂ›n› hiçe say›yor ve dolan›klar ölçüldükten sonra da dolan›k kal›yorlar.
Bir seviyede kuantum kuram›n›n tuhafl›¤›
hiç de öyle sorun falan de¤il. Matematiksel çat›s› bu garip durumu gayet iyi tan›ml›yor.

E¤er biz insanlar fiziksel gerçeklerin denklemlerle ba¤daﬂt›¤›n› kafam›zda canland›ram›yorsak ne olmuﬂ yani? Bu davran›ﬂa kuantum kuram›n›n “sus ve hesaplamaya devam et” yorumu deniyor. Oysa baﬂkalar›na göre kuantum
kuram›nda baz› ﬂeylerin akl›m›za yatmamas›,
henüz anlaﬂ›lmas› gereken baﬂka gerçekler oldu¤unun bir göstergesi olabilir. ‹kinci gruptaki baz› fizikçiler, kuantum kuram›n›n özündeki gizemi çözebilmek için çeﬂitli deneyler tasarlamakla meﬂguller. Üst üste binme durumunun neden çöktü¤ü araﬂt›r›l›yor. Böylece belki
kuantum kuram›nda ölçümün oynad›¤› rol de
daha iyi anlaﬂ›lacak ve büyük cisimlerin neden
küçüklere göre farkl› davran›ﬂlar sergiledi¤i
ortaya ç›kacak. Bunun yan›nda çoklu dünyalar
kuram› üzerinde çal›ﬂarak üst üste binmeyi
aç›klayan ve paralel dünyalar›n oldu¤unu söyleyen yorumlar üzerine de yap›lan çal›ﬂmalar
var. Baﬂka birileri de üst üste binme, dolan›kl›k ve öteki kuantum olgular› paralel evrenlerin varl›¤›na dayand›ran çoklu dünyalar yorumu gibi kuantum kuram›n›n gariplikleri için
getirilen çeﬂitli aç›klamalar› s›naman›n yollar›n› ar›yorlar. Belki bu çal›ﬂmalar sonucunda biliminsanlar›, Einstein’› tanr› zar atmaz sözlerini sarfetmeye götüren rahats›zl›¤›n aﬂ›lmas›n›
sa¤layabilirler.

temlerin bulunmas›, büyük ölçüde yarat›c› düﬂünmeye ba¤l›.

Ekosistemler küresel ›s›nmaya nas›l tepki
verecek?
Gittikçe artan sera etkisinin etkilerini öngörebilmek için, iklimbilimcilerin bölgesel de¤iﬂikliklere, çevrebilimcilerinse çevresel de¤iﬂikliklere
yo¤unlaﬂmalar› gerekti¤i düﬂünülüyor.

Neden baz› dinozorlar çok büyüktü?
Dinozorlar›n bir k›sm› inan›lmaz derecede büyük boyutlara ulaﬂt›lar; ve baz›lar› da 20 y›ldan
k›sa bir süre içinde. Peki, sözgelimi uzun boyunlu sauropodlar,
hem günde en az
100 ton yiyip
hem de çevrelerini ‘kurutmamay›’
nas›l baﬂarm›ﬂlard›?

Seife, C. “Do Deeper Principles Underlie Quantum Uncertainty and
Nonlocality?” Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Gökhan Tok
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Etkili bir HIV Aﬂ›s›
Mümkün mü?
sü ve tüberküloz basili gibi HIV benzeri virüslere karﬂ› çok az baﬂar› elde edebilmiﬂ olduklar›na iﬂaret ediyorlar.
AIDS aﬂ›s› araﬂt›rmac›lar›, baﬂar›l› olacaklar›na inanmak için birtak›m geçerli nedenlere sahipler. Maymunlarla yap›lan deneyler,
aﬂ›lar›n HIV’in bir benzeri olan SIV’e karﬂ›
koruyucu olabileceklerini gösterdi. Çeﬂitli çal›ﬂmalar, HIV’e maruz kalm›ﬂ, ancak hastal›¤a
yakalanmam›ﬂ birçok insan oldu¤unu, bir ﬂeylerin bu virüsü durdurdu¤unu gösteriyor. Virüs bulaﬂm›ﬂ kimselerin küçük bir yüzdesi
Araﬂt›rmac›lar›n AIDS’in nedeni olarak
HIV virüsünü ortaya koymalar›ndan bu yana
geçen 20 y›l içinde, tarihte herhangi bir virüse karﬂ› harcanandan daha fazla para harcand›. Bu süre içinde, Amerikan Ulusal Sa¤l›k
Enstitüsü, tek baﬂ›na y›lda yaklaﬂ›k 500 milyon dolarl›k yat›r›m yaparak 50’den fazla ilac› klinik deneylere sundu. Ne var ki, milyonlarca yeni HIV enfeksiyonunu önleyebilecek
etkili bir AIDS aﬂ›s› hâlâ uzak bir düﬂ olarak
duruyor.
AIDS araﬂt›rmac›lar›, virüsün içini d›ﬂ›na
ç›karm›ﬂ ve onun ba¤›ﬂ›kl›k sistemini nas›l
mahvetti¤ini dikkatlice ortaya koymuﬂ olmalar›na karﬂ›n, ne tür bir ba¤›ﬂ›kl›k tepkisinin
insanlar› enfeksiyondan koruyaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂ de¤il.
Bu duruma kuﬂkuyla yaklaﬂanlar, hiçbir
aﬂ›n›n HIV’i durduramayaca¤›n› öne sürüyorlar. Virüs, çok h›zl› kopyaland›¤› için bu s›rada çok fazla genetik farkl›l›k ortaya ç›k›yor.
Bu nedenle, aﬂ›lar›n tüm HIV tiplerini etkisiz
duruma getirmesi pek mümkün olam›yor.
HIV, ayn› zamanda vücudun verdi¤i ba¤›ﬂ›kl›k tepkisine karﬂ› da birtak›m mekanizmalar
geliﬂtiriyor. Yüzey proteinini ﬂekerlerle kaplayan virüs, antikorlardan saklanabiliyor ve ba¤›ﬂ›kl›k sa¤layan baﬂka savaﬂç›lar›n üretimini
engelleyecek proteinler üretiyor. Aﬂ›n›n baﬂar›s›na kuﬂkuyla yaklaﬂanlar, aﬂ› geliﬂtirmek
için çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar›n, ba¤›ﬂ›kl›k sistemini çökerten Malaria paraziti, hepatit C virü-

herhangi bir zarar görmezken, baﬂkalar› ba¤›ﬂ›kl›k hasar› göstermeden on y›l, hatta daha
uzun süre virüsü saklayabiliyorlar. Bunun yan›nda biliminsanlar›, baz› ender antikorlar›n
test tüpündeki örneklere karﬂ› güçlü bir ﬂekilde savaﬂt›klar›n› buldular.
Baﬂlang›çta, araﬂt›rmac›lar HIV’in yüzey
proteinine sald›ran antikorlar›n üretimine yönelik aﬂ›lara ümit ba¤lam›ﬂlard›. Bu yaklaﬂ›m
virüsün, yüzey proteinini beyaz kan hücrelerine ba¤lanmada kullanmas› ve enfeksiyona
bu ﬂekilde neden olmas› nedeniyle, ümit vaadetmiﬂti. Ancak klinik deneylerde, bu aﬂ›lar›n
yarars›z oldu¤u görüldü.
ﬁimdi, araﬂt›rmac›lar farkl› yaklaﬂ›mlar uyguluyorlar. HIV, antikorlar› altetmeyi ve enrünün ortaya ç›kt›¤›n› düﬂündürüyor. Daha iyi tarihlendirme ve daha çok malzeme, bu bulgular›n
onaylanmas›na ya da reddedilmesine yard›mc›
olacak.

Yak›n geçmiﬂte kaç insan türü vard› ve
bunlar›n birbirleriyle iliﬂkileri nas›ld›?
Endonezya’da bulunan yeni cüce insan fosili,
geçmiﬂ 100.000 y›l içinde en az›ndan 4 insan tü-

Modern insan davran›ﬂ›n›n ortaya ç›kmas›na ne yol açt›?
Homo sapiens, basit düﬂünme, dil ve sanat
yetene¤ini yavaﬂ yavaﬂ m›, yoksa 40.000 y›l önce Avrupa’da meydana gelen bir “kültürel büyük
patlamayla” m› kazand›? Türümüzün ortaya ç›kt›¤› Afrika’daki veriler, bu sorunun anahtar› olabilir.

feksiyona yol açmay› baﬂard›¤›nda, ikinci bir
savunma hatt› olan hücresel ba¤›ﬂ›kl›k, HIV
bulaﬂm›ﬂ hücreleri hedef al›r. Günümüzde,
hücresel ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin savaﬂç›lar› olan
bu katil hücrelerin üretimini sa¤layan çeﬂitli
aﬂ›lar deneniyor. Ancak, hücresel ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi, baﬂka hücreleri de iﬂin içine kat›yor;
makrofajlar, sitokin olarak adland›r›lan kimyasal habercilerden oluﬂan a¤, ve do¤al öldürücü hücreler gibi. Antikor bazl› aﬂ› geliﬂtirme çabalar›, araﬂt›rmac›lar›n tersine düﬂünmelerini gerektirse de, bir tür rönesansa do¤ru gidiyor. Aﬂ› araﬂt›rmac›lar› tipik olarak antijenlerle iﬂe baﬂl›yor (bu durumda HIV parçalar›) ve bunlar›n tetikledi¤i antikorlar› de¤erlendiriyorlar. Araﬂt›rmac›lar ﬂimdilik, enfeksiyon kapm›ﬂ ve HIV enfeksiyonunu durdurmuﬂ insanlardan ald›klar› bir düzineden fazla
antikoru test tüpünde ay›rt edebilmiﬂ durumdalar. Buradaki canal›c› nokta, hangi antijenlerin bu antikorlar›n üretimini tetikledi¤ini
bulmak olacak.
Baﬂar›l› bir AIDS aﬂ›s›n›n hem antikor
üretimini hem de hücresel ba¤›ﬂ›kl›¤› geliﬂtirmesi gerekiyor. Bundaki anahtar belki de
HIV’in vücuda girdi¤i mukozal› bölgelerdeki
ba¤›ﬂ›kl›k tepkisini canland›rmak olabilir.
Hatta, araﬂt›rmac›lar›n günümüzde bilinmeyen türden bir ba¤›ﬂ›kl›k tepkisini keﬂfetmeleri bile olas›. Ya da yan›t, belki de ba¤›ﬂ›kl›k
sistemiyle insan genetik çeﬂitlili¤inin karﬂ›l›kl› etkileﬂiminde yat›yor. Çal›ﬂmalar, HIV enfeksiyonuna ve hastal›¤a yatk›nl›¤›n genlerle
iliﬂkili oldu¤unu gösteriyor.
Bu sorular›n çözülmesi, HIV gibi ba¤›ﬂ›kl›k sistemine sald›ran ve milyonlarca insan› öldüren hastal›klara karﬂ› aﬂ› geliﬂtirilmesine
katk›da bulunacak. Bu aﬂ›lar› geliﬂtirmek için
çal›ﬂanlar›n, yan›tlar› belki de hiç beklenmedik yerlerde aramalar› gerekiyor. AIDS aﬂ›s›
araﬂt›rmac›lar›n›n, henüz tam olarak çözülememiﬂ olan ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hakk›nda ortaya
ç›kard›klar›, gereksiz bir çal›ﬂma da olabilir.
Cohen J. “Is an Effective HIV Vaccine Possible?”
Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Alp Ako¤lu

‹nsan kültürünün kökleri neler?
Hiçbir hayvan, çeﬂitli keﬂiflerde bulunma ve
geliﬂmeleri gelecek kuﬂaklara aktarma gibi bir
yetenek konusunda insan›n yan›na bile yaklaﬂam›yor. Bu fark›n nedeninin anlaﬂ›lmas›, insan
kültürünün nas›l geliﬂti¤inin anlaﬂ›lmas›na yard›mc› olacak.
Dil ve müzi¤in evrimsel kökleri neler?
Konuﬂma ve müzik yapma üzerine çal›ﬂan sinirbilimciler, bu de¤erli yeteneklerin nas›l ortaya
ç›kt›¤›n› anlama yjnünde çeﬂitli ipuçlar› bulmaya
baﬂlad›lar.
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Küresel Is›nma Dünyam›z›
Ne Kadar Is›tacak?
Biliminsanlar›, son zamanlarda dünyan›n
›s›nd›¤›n› biliyorlar ve bu ›s›nman›n ço¤unun
insan etkinliklerinden kaynakland›¤›na inan›yorlar. Peki, gezegenimizi gelecek on y›l, yüz
y›l ne kadar zorlayabiliriz? Bu, iklim sisteminin ne kadar duyarl› oldu¤una ba¤l›; yani hava, okyanuslar, buzullar, toprak ve canl›lar›n,
atmosfere pompalad›¤›m›z sera gazlar›na verdi¤i tepkiye. “‹klimsel duyarl›l›¤a” iliﬂkin bilimsel görüﬂler, çeyrek yüzy›l boyunca belirsizlikten kurtulamad›. Fosil
yak›tlar›n yak›lmas›, volkanik etkinlikler
ya da küresel “kararma”dan kaynaklanan, karbondioksit gibi iklim de¤iﬂikli¤ini tetikleyen etkenler zorland›¤›nda iklimin çok k›r›lgan olaca¤› ve dünyan›n
aniden ›s›nabilece¤i görüﬂünü destekleyen uzmanlar, daha sonra iklimin o kadar da duyarl› olmad›¤›n›, dünyan›n ciddi bir bask› alt›nda olmas›na karﬂ›n az
›s›nd›¤›n› kabul eden uzmanlar›n ta kendileriydi.
‹klimsel duyarl›l›kla ilgili sorun, bunun soka¤a ç›k›p do¤rudan ölçülememesi. Bu nedenle er ya da geç bir iklim
modelinin haz›rlanmas› gerekiyor. Her
model, kendine özgü bir duyarl›l›¤› ortaya koyuyor, ancak her biri gerçek küresel iklim sisteminin büyük ölçüde basitleﬂtirilmiﬂ bir kopyas›n› oluﬂtururken,
ayn› belirsizlikleri içeriyor. Sonuç olarak iklimbilimciler, iklimsel duyarl›l›k
için uzun süredir ayn› ‘bulan›k’ s›cakl›k
aral›¤› üzerinde duruyorlar. Bu yüzy›lda
gerçekleﬂmesi tahmin edildi¤i gibi, sera gaz›
olan karbondioksitin miktar› ikiye katlan›rsa
dünya, en az 1,5 °C, ve en fazla 4,5 °C ›s›nacak. ‹lk olarak 1979 y›l›nda ortaya at›lan ve
yaln›zca iki eski iklim modeline temellendirmiﬂ olan bu aral›k, o zamandan bu yana gerçekleﬂtirilen bütün temel iklim de¤erlendirmelerinde sözkonusu ediliyor.
Araﬂt›rmac›lar, sonunda olas› duyarl›l›¤›n
aral›¤›n›, en az›ndan bir taraf›ndan kesinleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. Görünüﬂe göre, mevcut
modellerin duyarl›l›¤› (% 5 - % 95 güvenirlilikle), geleneksel 1,5 °C - 4,5 °C aral›¤› içinde ve

kimilerinde de 4,5 °C’nin üzerine ç›k›yor. Bulut davran›ﬂlar› gibi çok say›da parametrenin
tek bir modelde iﬂletilmesi üzerine kurulu yeni yaklaﬂ›m›n ilk denemesindeyse duyarl›l›k
aral›¤› en olas› 3,2 °C de¤eriyle birlikte 2,4 °C
– 5,4 °C olarak duyuruldu.
Bununla birlikte, modellerin yaln›zca birer model oldu¤unu unutmamak gerekiyor!

‹nsan ›rk› diye bir ﬂey var m›? Varsa Nas›l
Geliﬂti?
Antopologlar uzun süredir, “›rk” kavram›n›n
biyolojik gerçeklikten yoksun oldu¤unu savunmaktalar. Ancak genetik ‘makyaj›m›z’›n co¤rafi
kökene göre de¤iﬂiklikler gösterdi¤i de bir gerçek. Tabii bu da hem siyasi, hem ahlaki hem de
bilimsel sorular›n ortaya ç›kmas›na neden oluyor.

Neden kimi ülkeler geliﬂiyor, kimileriyse
hiç ilerlemiyor?
Norveç’ten Nijerya’ya kadar, ülkelerin yaﬂam
standartlar› aras›nda çok büyük farkl›l›klar bulunuyor ve bu farkl›l›klar gün geçtikçe azalm›yor.

Bunlar do¤an›n gerçek mekanizmas›n› ne kadar yans›tabiliyorlar? Uzak geçmiﬂte sera gazlar› gibi iklim de¤iﬂikli¤ini tetikleyen etkenlerin, zamanla do¤ada nas›l de¤iﬂti¤i ve iklim
sisteminin bu de¤iﬂikliklere nas›l tepki verdi¤ini inceleyen paleoklimatoloji, burada sahneye giriyor. Elbette do¤a, yaklaﬂmakta olan küresel ›s›nman›n kusursuz bir benzerini yaﬂamad›. Üstelik, son buz devri s›ras›nda karbondioksit deriﬂiminin ne kadar düﬂtü¤ünü ya da
Filipinlerdeki Pinatuba yanarda¤›n›n patlamas›n›n gün ›ﬂ›¤›n› ne kadar engelledi¤ini
tahmin etmek gerçekten zor. Ancak paleokli-

Devletlerin büyük bütçe aç›klar›n›n ülkelerin faiz oranlar›na ve ekonomik büyüme
h›zlar›na etkisi nedir?
Bu konuda örnek olarak ABD’ye bak›labilir.
Siyasi ve ekonomik özgürlük birbiriyle yak›ndan iliﬂkili midir?
Çin, buna bir yan›t sa¤layabilir.
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matologlar, iklimsel duyarl›l›¤›n geleneksel
aral›k içinde en iyi tahminle 3 °C civar›nda
olaca¤›n› tahmin ediyorlar.
Araﬂt›rmac›lar, en az›ndan iklimsel duyarl›l›k aral›¤›n›n düﬂük de¤erinin kesinleﬂece¤ini, 1,5 °C’nin alt›na inmeyece¤ini söylüyorlar.
Kimi karﬂ› görüﬂlere göreyse, bu de¤er fazla
düﬂük. Ancak iklimsel duyarl›l›k ölçümleri hâlâ aral›¤›n yüksek de¤erine belirli bir s›n›r koyam›yor. Geçti¤imiz yüzy›llarda
gerçekleﬂtirilen iklim de¤iﬂikli¤i gözlemleri, yan›s›ra iklim de¤iﬂikli¤ini tetikleyen tüm do¤al ve insan kaynakl› etkenlere iliﬂkin tahminler, %30 olas›l›kla aral›¤›n 4,5 °C’ ile 9 °C aras›nda olabilece¤ini öngörüyor. Yap›lan son çal›ﬂmalardan
biri, duyarl›l›¤›n 11 °C’ye ç›kabilece¤ine
iﬂaret etse de, araﬂt›rmac›lar böyle bir uç
de¤erin gerçekleﬂme olas›l›¤›n›n ne oldu¤unu söyleyemiyorlar. Kimi araﬂt›rmac›larsa, geçmiﬂ jeolojik zamanlardaki en
kötü küresel ›s›nma dönemine iﬂaret ederek, modellerin henüz içermedi¤i ve iklim sistemine zarar verecek bir baﬂka unsur olabilece¤ini ileri sürüyorlar.
‹klim araﬂt›rmac›lar›n›n önünde zor
bir iﬂ var. Belirsizli¤in en büyük kayna¤›
olan bulutlar› ve aerosolleri daha iyi anlayarak modellerine eklemek zorundalar.
10 ya da 15 y›l önce, biliminsanlar› bunun 10 ya da 15 y›l sürece¤ini söylüyorlard›; ama bunun en k›sa sürede gerçekleﬂe¤ine iliﬂkin hiç bir iﬂaret yok. Yap›lacak ﬂey, modellerin do¤ruluk düzeyini
art›rmak; bu da bilgisayar teknolojisindeki
h›zl› ilerlemeler ›ﬂ›¤›nda, oldukça gerçekçi bir
hedef. Ayr›ca, geçmiﬂ iklim de¤iﬂiklikleri ve
bunlar› tetikleyen etkenlerle ilgili daha çok ve
daha iyi verilerin de ortaya ç›kar›lmas› gerekiyor. Bu arada unutmamak gerekiyor ki, küresel ölçekte kullan›lan fosil yak›tlardan vazgeçilmedi¤i sürece, karbondioksitin ikiye katlanmas›, beraberinde getirece¤i sonuçlarla
birlikte kaç›n›lmaz olacak.
Kerr R. A. “How Hot Will The Greenhouse World Be”
Science, Temmuz 2005
Çeviri: Tu¤ba Can

Neden Sahra
güneyindeki Afrika
ülkelerinde açl›k
art›yor ve insan ömrü
azal›yor?
Sahra güneyindeki Afrika ülkelerinde yoksullu¤u azaltmak için gösterilen çabalar›n neredeyse
tamam› baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›. Bu kitlesel ac›y› bir ölçüde hafifletmek için hangi yöntemin iﬂe yarayaca¤›n› bulmak gerekiyor.
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Ucuz Petrolün Yerini
Ne Alabilir?.. Ne Zaman?..
Eski enerji kaynaklar›ndan yeni enerji kaynaklar›na giden yol, engebelerle dolu olabilir;
ancak, geçmiﬂte bu geçiﬂler oldukça yumuﬂak
gerçekleﬂmiﬂti. Bin y›l boyunca oduna ba¤›ml›
kald›ktan sonra, toplum enerji kaynaklar›na kömürü ve su gücünü de katt›. Sanayileﬂme baﬂlad›. Petrol geldi; bir sonraki odun ya da kömür
y›¤›n›n›n nereden gelece¤i, ya da enerji üretimindeki büyük art›ﬂ›n dünyaya nelere malolaca¤› konusunda tek bir kayg› bile ak›llara gelmeden, kara ve hava taﬂ›mac›l›¤› yayg›nlaﬂt›...
Zaman de¤iﬂti. Petrolün fiyat› h›zla art›yor,
küresel s›cakl›k de¤erleri yükselirken her iki kutuptaki buzullar da eriyor. Bir sonraki büyük
enerji geçiﬂinin geçmiﬂtekiler gibi yumuﬂak olup
olmayaca¤›, büyük oranda ﬂu üç soruya ba¤l›
olacak: Dünyan›n petrol üretimi ne zaman tepe
noktas›na ulaﬂacak? Dünyan›n iklimi, fosil yak›tlar› yakarak atmosfere sald›¤›m›z karbon dioksite karﬂ› ne ölçüde duyarl›? Ve, fosil yak›tlara alternatif enerji kaynaklar› makul fiyatlarda
olacak m›? Bu sorular›n yan›tlar›, bilimsel ve
teknolojik geliﬂmelerde gizli; ancak, toplumun
bunlara verece¤i karﬂ›l›¤›n s›n›rlar›n› politika
belirleyecek.
Hemen herkes, yak›n bir gelecekte tüm
dünyada petrol s›k›nt›s› çekilece¤i düﬂüncesinde birleﬂiyor. Tart›ﬂma, bunun ne kadar yak›n
bir gelecekte gerçekleﬂece¤i konusunda. Küresel petrol gereksinimi, her y›l % 1 – 2 oran›nda
art›yor; her saniye yeralt›ndan yaklaﬂ›k 1000
varil petrol ç›kar›l›yor. Karamsarlar (daha çok,
petrol firmalar›nda çal›ﬂm›ﬂ yerbilimcilerden
oluﬂuyorlar), petrol üretiminin çok yak›nda tepe noktas›na ulaﬂmas›n› bekliyor ve ABD’li yerbilimci M. King Hubbert’in, 1956 y›l›nda,
ABD’nin petrol üretiminin 1970 y›l›nda tepe
noktas›na ulaﬂaca¤›n› baﬂar›yla tahmin etmesini örnek gösteriyorlar. Geçmiﬂteki üretimi ve
keﬂifleri dikkate alarak, ayn› yöntemle, dünyan›n petrol üretiminin 2010 y›l›nda tepe noktas›na ulaﬂaca¤›n› tahmin ediyorlar. ‹yimserler
(daha çok, kaynaklar konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ
ekonomistlerinden oluﬂuyorlar), petrol üretiminin, yeralt›nda ne kadar petrol bulundu¤una
de¤il, daha çok, ekonomiye ve politikaya ba¤l›
oldu¤u inanc›ndalar. Teknolojik geliﬂmelerin
Eliptik e¤rinin sonsuz say›da oransal çözümünün
olup olmad›¤› s›nanabilir mi?
y2=x3 + ax +b biçimindeki denklemler güçlü birer
matematiksel araçt›r. Birch ve Swinnerton-Dyer varsay›m› oranl› say›lar krall›¤›nda kaç çözüm oldu¤unu söylüyor. E¤er varsay›m do¤ruysa, bu bilgi çok say›da problemi çözecektir.
Hodge döngüsü, cebirsel döngülerin bir toplam› m›?
‹ki kullan›ﬂl› matematiksel yap›, geometri ve basit cebirde birbirinden ba¤›ms›z olarak do¤du. Hodge varsay›m›, bunlar›n aras›nda ﬂaﬂ›rt›c› bir ba¤lant› kurar; ancak,
burada kurulmas› gereken bir köprü var.
Matematikçiler, Navier Stokes denklemlerinin gücünü ortaya koyabilecekler mi?

de araya girmesiyle, petrol üretiminin artmay›
sürdürece¤ini söylüyorlar. Böyle bile olsa, petrol üretiminin tepe noktas›, ancak yüzy›l›m›z›n
ortas›na ertelenebiliyor! Örne¤in, ABD için,
enerji tüketimindeki % 40’l›k petrolü baﬂka bir
kaynakla de¤iﬂtirmeye baﬂlamas› gerekece¤i
için, 2050 bile çok “erken” bir tarih. Ayr›ca, iklim de¤iﬂimi konusundaki kayg›lar yo¤unlaﬂt›kça, fosil yak›t d›ﬂ›ndaki enerji kaynaklar›na
geçiﬂ daha da acil duruma gelebilir.

Petrol kaynaklar› yak›n bir zamanda tepe
noktas›na ulaﬂ›rsa ya da iklim konusundaki
kayg›lar fosil yak›t tüketiminden uzaklaﬂ›lmas›na neden olursa, kenarda bekleyen çok say›da
alternatif enerji kayna¤›na yönelinebilir. Güneﬂ,
yeryüzünü kesintisiz olarak 86.000 trilyon
watt’l›k (terawatt) enerjiyle y›k›yor; bu, gezegendeki tüm insanlar›n bir y›ll›k enerji tüketiminin 6600 kat› kadar. Rüzgâr, biyokütle enerjisi ve nükleer enerji de çok verimli olabilir.
Enerjiyi tutumlu kullanmak konusunda da yap›labilecek birçok ﬂey var.
Elbette, alternatif enerji kaynaklar›n›n da
kendine göre sorunlar› var. Nükleer fisyonu destekleyenler, gayet uzun ömürlü olan radyoaktif
at›klar›n yönetimi için tart›ﬂma yaratmayan bir
‹lk 1840’larda yaz›lan bu denklemler, düz ve çalkant›l› ak›n›n her ikisinin de anlaﬂ›lmas›nda anahtar rolündeler. Bunlar› etkin biçimde kullanmak için, kuramc›lar›n
bunlar›n ne zaman çal›ﬂ›p ne zaman çöktü¤ünü bulmalar› gerekiyor.
Poincare’nin testi, küreleri dört boyutta tan›mlayabiliyor mu?
Bir simidin çevresine bir ipi dolayabilirsiniz belki, ancak ip bir küreden s›yr›lacakt›r. Bu gözlemin ard›ndaki
matematiksel ilke, bütün küresel nesnelerin üç boyutlu
ortamda ay›rt edilebilmesini güvenilir biçimde sa¤layabilir. Henri Poincare, bunun ayn› zamanda bir sonraki boyutta da çal›ﬂabilece¤ini varsayd›; ancak, bunu henüz
kimse kan›tlayamad›.

çözüm bulamad›lar; ayr›ca, nükleer santral iﬂleticilerinin taﬂ›mas› gereken sorumluluklar ve
bunlar için gereken yat›r›mlar›n büyüklü¤ü, ﬂirketleri ürkütüp kaç›r›yor. Yenilenebilir enerji
kaynaklar›, genellikle da¤›n›k halde bulunuyor.
Bu da, bu kaynaklardan yeterli miktarlarda ve
ucuz enerji üretiminin önünde bir engel. Alternatif enerji kaynaklar› aras›nda, yaklaﬂ›k 4,5
sentlik kilowatt saat fiyat› ve tüm dünyada toplam 40 milyar watt enerji üretme kapasitesiyle,
rüzgâr enerjisi ﬂimdilik önde görünüyor.
Bu çok iyi bir oran; ancak, fosil yak›t tüketimiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, yenilenebilir enerji hâlâ çok küçük ölçekli kal›yor. Örne¤in ABD’de,
yenilenebilir enerji, toplam enerji üretiminin yaln›zca % 6’s›n› oluﬂturuyor. ﬁu an 13 terawatt
olan y›ll›k küresel enerji gereksiniminin artmay›
sürdürerek yüzy›l›n ortas›nda 30 – 60 terawatt’a ç›kaca¤› tahmin ediliyor. Bu nedenle, bugünkü kaynaklar›n yerini alabilmek için, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n çok büyük oranda
art›r›lmas› ve dünyan›n gelecekteki enerji gereksinimini önemli ölçüde etkilemesi gerekiyor.
Bunun gerçekleﬂebilmesi için ne tür de¤iﬂimler gerekiyor? Enerjinin daha verimli kullan›lmas›, enerji planlamas›n›n olmazsa olmaz›
olacak. Alternatif enerjilerin verimlili¤inin art›r›lmas› da bir o kadar önemli. Güneﬂ enerjisi
modüllerinin maliyeti, son 30 y›lda 100 kat
azald›. Birçok uzman, güneﬂ enerjisi sistemleri
yayg›nlaﬂmadan önce, bu maliyetin 100 kat daha azalmas› gerekti¤ini hesapl›yor. Nanoteknolojideki geliﬂmeler, güneﬂ enerjisi kollektörlerinin verimini art›racak yeni yar›iletken sistemlerinin bulunmas›n› ve belki de, do¤rudan güneﬂ
›ﬂ›¤›, karbon dioksit ve sudan kimyasal yak›t
sa¤layabilir.
Ancak, bir enerji krizinden kaç›nabilmek
için, zaman› geldi¤inde tüm bunlar›n haz›r olabilmesi, enerji alan›ndaki araﬂt›rma geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›na ne ölçüde öncelik tan›naca¤›na
ba¤l›. Bu da, bilimin bizlere gösterdikleri konusunda ortaklaﬂa verilmiﬂ politik kararlar gerektirecek.
Keer, R. A & Service, R. F. “What can replace cheap
oil – and when” Science, 1 Temmuz 2005
Çeviri: Asl› Zülâ

Riemann zeta fonksiyonunun ilginç matematiksel
çözümlerinin hepsi a + bi biçiminde mi?
Ayr›nt›lara tak›lmamak gerek. 19. yüzy›l›n ortalar›ndan beri “Riemann Hipotezi”, matematikçilerin havuzundaki bir canavar yay›nbal›¤› oldu. E¤er bu do¤ruysa, bu
onlara asal say›lar›n da¤›l›m› ve uzun süredir bekleyen
birçok baﬂka gizemle ilgili çokça bilgi sa¤layacak.
Standart Model matematiksel bulgulara m›
dayan›yor?
Neredeyse 50 y›ld›r bu model, parçac›klar›n davran›ﬂlar›n› geometride bulunan yap›lara ba¤layan “kuantum Yang-Mills kuram›”na dayan›yordu. Bu kuram nefes
kesici ﬂekilde güzel ve kullan›ﬂl›; ne var ki, henüz kimse
bunun geçerli bir kuram oldu¤unu ispatlayamad›.
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