Proteinlerin
Yürüdüklerini Keﬂfeden
Bir Y›ld›z›m›z
Geçti¤imiz ay, biyofizik alan›ndaki doktora sonras› çal›ﬂmalar›n›
ABD’de sürdüren genç bir bilim insan›m›z, Ahmet Y›ld›z, bilim dünyas›nda prestijli bir ödüle lay›k görüldü.
Ünlü bilim dergisi SCIENCE’›n biyoloji alan›nda yap›lm›ﬂ baﬂar›l› doktora çal›ﬂmalar›na verdi¤i Genç Bilim
‹nsan› Ödülü, dünyan›n dört bir yan›ndan yap›lan baﬂvurular aras›ndan
belirleniyor. Y›ld›z, proteinlerin hücre içerisinde nas›l çal›ﬂt›klar› konusundaki önemli katk›lar›ndan dolay›
bu ödülün sahibi oldu. Bilim ve Teknik olarak, bu denli önemli bir baﬂar›ya imza atm›ﬂ ve ayn› zamanda da
eski bir okurumuz olan Y›ld›z’› bu ay
dergimize konuk etmek istedik. Kendisine, halen araﬂt›rmalar›n› yürüttü¤ü Californiya Üniversitesi’ndeki
Hücre Biyolojisi ve biyokimya laboratuvar›ndan ulaﬂt›k ve sorular›m›z› yönelttik.
Öncelikle sizi kutlar›z. Çok önemli
bir baﬂar› elde ettiniz. Bize kendinizden söz eder misiniz?
1979 y›l›nda Sakarya’da dogdum.
Emekli bir ailenin çocu¤uyum. Yedi
kardeﬂ aras›nda en küçük benim. Ortaokula kadar Sakarya’da okudum. Liseyi ‹stanbul Fen Lisesi’nde okudum.
Orada bilimadam› olmaya karar verdim. Bo¤aziçi Üniversitesi’nin Fizik
Bölümü’ne devam ettim. Bu bölümden
2001 y›l›nda mezun oldum. Bo¤aziçi
Üniversitesi’ndeyken, ufak çapta araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›m. O s›ralarda kat›
hal fizi¤iyle ilgileniyordum. Ancak
bunlar yay›mlanacak ölçekte araﬂt›rmalar de¤ildi. Daha sonra, kendi alan›mdaki en ilginç ve en son araﬂt›rmalar› yapabilecegim yer olmas› aç›s›ndan, ABD’ye gitmeye karar verdim.
2001 y›l›nda Illinois Üniversitesi’nin
(Urbana-Champaign) fizik bölümünden kabul ald›m ve ayn› y›l doktoraya
baﬂlad›m. Hocam Dr. Paul Selvin’in laboratuvar›nda biyofizik alan›nda çal›ﬂB‹L‹M ve TEKN‹K 66 Mart 2006

t›m. Orada, motor proteinlerin hücre
içerisinde nas›l ilerlediklerini çözmeye
çal›ﬂ›rken akl›m›za bir fikir geldi. Fakat bu konuda araﬂt›rma yapmam›z›
engelleyen teknik yetersizlikler vard›.
‹lk baﬂta bu teknik sorunlar› çözmeye
yönelik çal›ﬂt›k. Sonra da projemizi
gerçekleﬂtirdik ve 2004 y›l›nda, yani
üç y›l içerisinde, doktoram› tamamlad›m. 2005 y›l›n›n baﬂ›nda da doktora
sonras› çal›ﬂmalar›m› yapmak üzere
San Francisco’daki California Üniversitesi’ne geldim.
Biyofizik hakk›nda biraz bilgi verir
misiniz?
Biyofizi¤i, fiziksel tekniklerle biyolojik problemlerin araﬂt›r›lmas› olarak

tan›mlayabiliriz. Biliyorsunuz, dünyadaki en karmaﬂ›k sistemler biyolojik
sistemlerdir ve bu sistemlerle ilgili daha ayr›nt›l› bilgilere, fizik bilimindeki
geliﬂmeler sayesinde yeni yeni sahip
oluyoruz. Örne¤in bir DNA molekülünü ele alal›m. DNA’n›n yap›s›n› bilmeden DNA’yla ilgili çal›ﬂma yapmam›z
çok zor. DNA’n›n yap›s›n› ö¤renmek
içinse X-›ﬂ›nlar›ndan yararlanabiliriz.
Bu nedenle, fizik alan›ndaki tekniklerin geliﬂmesi laz›m ki biyoloji alan›nda
daha fazla bilgiye sahip olal›m.
Kendi çal›ﬂmam›zdan örnek verecek olursam, biz ›ﬂ›k mikroskobunda
önemli bir teknik geliﬂtirdik; ﬂöyle ki:
Fluorasan ›ﬂ›k yayan boyal› parçaç›k-

lar, daha do¤rusu organik moleküllerle çal›ﬂ›yoruz. Bunlar ortalama 20
atomdan oluﬂuyorlar, yani çok küçükler. Bir nanometre, yani metrenin milyarda biri kadar olan çok küçük parçac›klar. Bu parçac›klar›n pozisyonunu
mikroskop alt›nda, cam üzerinde, metrenin milyarda biri çözünürlükte görebiliyoruz. Bunlara yeﬂil ›ﬂ›k gönderdi¤imizde k›rm›z› ›ﬂ›k yay›yorlar. Bu kadar güçlü bir çözünürlük elde etmemizin biyoloji bilimine çok önemli faydalar› var. ﬁöyle aç›klayabilirim: Hücre
çok dinamik bir sistem. Her an büyüyor, bölünüyor ya da hücre içerisinde
DNA’daki genetik bilgi al›n›p onlardan
proteinler üretiliyor, o proteinler al›n›p baﬂka yerlere taﬂ›n›yor, onlar da
gerekli olduklar› yerlere yerleﬂip görevlerini yerine getiriyorlar. Bunun gibi, sürekli yeni hücreler meydana geliyor, eskiler parçalan›yor. K›saca hep
bir hareket var. Bu hareketleri anlayabilmemiz için, hareket eden nesnelerin
konumunu takip edebiliyor olmam›z
laz›m. ‹ﬂte bu ›ﬂ›k yayan parçac›klarla
bunu yapmaya çal›ﬂ›yorum.
Araﬂt›rman›z› daha ayr›nt›l› anlat›r
m›s›n›z?
Benim çal›ﬂt›¤›m sistemler motor
proteinler. Motor proteinler, hücrede
taﬂ›mac›l›k görevini üstleniyorlar. Örne¤in, bunlar bir yerden bir kargoyu
al›p bir baﬂka yere taﬂ›yabiliyorlar.
Kargo derken, organeller ya da hücre
zar›nda gerekli olan proteinleri taﬂ›yorlar. Bunu nas›l yap›yorlar? Örne¤in, çeﬂitli fabrikalar› olan bir ﬂehri düﬂünün. Fabrikalar, bizim için gerekli
olan ürünleri üretiyorlar. Daha sonra
da bu ürünler, t›rlara yüklenip ﬂehir
merkezinde sipariﬂ edildikleri yerlere
da¤›t›l›yorlar. Çer çöp ise baﬂka kamyonlar taraf›ndan al›n›p yine baﬂka yerlere taﬂ›n›yor. Böylece ﬂehirdeki yaﬂam
sorunsuz devam ediyor. Taﬂ›mac›l›k
sistemi bu aç›dan önemli. Hücrede de
durum aynen böyle. Örne¤in, bir sinir
hücresini düﬂünün. Çok uzun ve ince
bir hücre. Sinirin bir ucunu; baﬂ›n› ele
alal›m. Orada, t›pk› bir fabrikada oldu¤u gibi, bütün gerekli proteinler
yap›l›yor,
bütün
kargolar
oluﬂturuluyor. Öteki ucuysa sadece sinir sinyallerini al›yor. Fakat oran›n da
canl› kalmas›, sürekli yeni proteinlerin,
yeni enerji moleküllerinin taﬂ›n›p çöplerin geri al›nmas› laz›m. Bu taﬂ›mac›l›k sistemi olmazsa sinir ucu ölüyor,

çünkü gerekli malzeme al›nam›yor. ‹ﬂte motor proteinlerin görevi burada
önem kazan›yor. Hücre içerisinde iplikçikler var. Bunlara hücre iskeleti deniyor. Motor proteinler, bu iplikçikler
üzerinde ad›mlar atarak, kargolar›n›
bir yerden bir baﬂka yere taﬂ›yorlar. K›saca, hücre içerisindeki trafi¤i motor
proteinler üstleniyor.
Benim projem de ﬂuydu: Motor
proteinlerin yap›lar›n› biliyoruz. Bunlar›n yap›lar› insan›nkine benziyor, en
az›ndan ben benzetiyorum. ‹ki kollar›
var. Kollar›yla kargoya yap›ﬂ›yorlar ve
onu tutuyorlar. Ayr›ca gövdeleri, iki
ayaklar› ve iki bacaklar› var. Ayaklar›yla bu iplikçiklerin üzerinde yürüyorlar.
Ancak araﬂt›rmamdan önce bunlar›n
nas›l yürüdüklerini bilmiyorduk. Benim projem, bunlar›n nas›l yürüdü¤ünü anlamaya yönelikti. Biliyorsunuz
protein cans›z bir molekül. ﬁöyle bir
benzetme yapabiliriz: Elinizde bir tel
oldu¤unu düﬂünün. Teli bükün, biçim-

lendirin, bir insan ﬂekli verin. Sonra da
acaba yürür mü diye yere b›rak›n. Do¤al olarak yürümez, çünkü cans›z bir
nesne. ‹ﬂte protein de asl›nda yüzlerce,
binlerce iplikçikten meydana gelen
cans›z bir ip. Bizim sorumuz, bu iki
ayakl› proteinin nas›l olup da yürüdü¤üyle ilgiliydi.
Burada hemen belirtmeliyim ki bu
proteini biz keﬂfetmedik. Biz keﬂfedilmiﬂ proteinlerin nas›l yürüdü¤üne bak›yoruz. Bunu anlamak için ﬂöyle bir
ﬂey yapt›k. Floresan parçac›klardan
söz etmiﬂtim; ﬂu bir nanometre çözünürlükle yerlerini belirledi¤imiz organik moleküller. Bunlar›, motor proteinlerin bacaklar›na tak›yorum. Her bir

bacak için farkl› renkte ›ﬂ›k yayan parçac›klar kullan›yorum ve bunlar› çok
geliﬂmiﬂ mikroskoplarla gözlemliyorum. Ayr›ca, bunlar› görebilmek için
çok hassas bir kamera kullan›yorum,
çünkü bunlar›n yayd›klar› fotonlar›
topluyoruz. Çok da fazla foton yaym›yorlar. Bu yüzden, iﬂlem s›ras›nda bunlar› tek tek say›yorum. Bu parçac›klardan sinyal ald›¤›m›zda çözünürlü¤ümüz de yüksek oluyor ve böylelikle
bunlar›n ﬂeklini görebiliyoruz. Daha
ayr›nt›l› aç›klayacak olursam, bacaklar›na renkli ›ﬂ›k yayan parçac›k takt›¤›m›zda, protein molekülünün gövdesinin sekiz nanometre kadar ad›m att›¤›n› görüyoruz. Deneyi kinezin adl› proteinle yapm›ﬂt›m. Dolay›s›yla kinezinin
gövdesi sekiz nanometre kadar ilerlemiﬂ oluyor. Ancak, aya¤›n bir tanesi 16
nanometrelik ad›m at›yor. Bu s›rada
öteki yerinde duruyor. K›saca, ayaklar
gövdeden iki kat h›zl› ilerliyor. ‹kinci
aya¤a s›ra geldi¤inde bu da 16 nanometrelik bir ad›m at›yor. Bu defa da bir
önce ad›m atm›ﬂ olan ayak yerinde kal›yor. Bunu insan›n yürümesine benzetebiliriz. Att›¤›m›z ad›mlar› yak›ndan
inceleyecek olursak, her ad›mda gövdemiz, diyelim ki 30 santimetre ileriye
gitti. Arka ayak onun iki kat›, yani 60
santimetre ileriye gider, ön ayaksa yerinde durur. ‹kinci ad›m›m›zda bu kez
az önce yerinde durmuﬂ olan ayak 60
santimetrelik ad›m atar, öteki ayak yerinde durur. Böylece, ayaklar birbirlerini geçerek ve bir bir ad›m atarak insan›n yürümesini sa¤larlar. Bu proteinler de t›pk› biz insanlar gibi ad›m
atarak yürüyorlar. Yapt›¤›m›z projeyi
en basit ﬂekilde böyle özetleyebilirim.
Bu buluﬂunuzun moleküler biyolojiye ya da insanl›¤a katk›s› nedir? Ne
gibi aç›l›mlar elde edilmiﬂ olacak bu
buluﬂunuz sayesinde?
Birincisi, bizim yapt›¤›m›z bu çal›ﬂma bir temel bilim çal›ﬂmas›d›r. Kendi
alan›m›zda çok önemli bir parametreyi
çözmüﬂ olduk. Biyofizik dal›n›n amaçlar›ndan biri, bu proteinler hücre yüzeyi üzerinde iﬂlevlerini nas›l yerine getiriyorlar, nas›l çal›ﬂ›yorlar, bu yap›lar›n
mekanizmalar› nedir, bunu çözmek.
Asl›nda oldukça yeni bir araﬂt›rma alan›. Yaklaﬂ›k on y›ll›k bir geçmiﬂi var.
Bu yüzden, yak›n bir zamanda ortaya
bir ilac›n ç›kmas›n› beklememek gerek. Ancak ileride, elde etti¤imiz bu
bilgilerden do¤acak baz› potansiyel uyMart 2006
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Ahmet Y›ld›z, motor proteinlerin hücre içerisindeki
iﬂlevlerini yerine getirirken t›pk› insan gibi ad›m
atarak yürüdü¤ünü keﬂfetti.

Motor proteinlerle ilgili yap›lan daha önceki
çal›ﬂmalar, bunlar›n t›rt›llar gibi ilerlediklerini öne
sürmüﬂtü.

gulamalardan bahsetmek istiyorum.
Bu proteinlerin iﬂlevinde bir sorun oldu¤unda, ortaya ç›kan birçok hastal›k
var. Örne¤in, benim çal›ﬂt›¤›m proteinlerle ilgili bir sorun ortaya ç›karsa, bu
felç, Alzheimer, sa¤›rl›k, körlük ya da
kanser gibi hastal›klara yol açabilir.
Bu yüzden, bu proteinlerin iﬂlevlerini
anlamal›y›z ki ne gibi hastal›klara yol
açt›klar›n› da anlayal›m ve bir çözüm
yolu bulal›m. Herhangi bir sistemde
bir tedavi yöntemini geliﬂtirmek isteyebilirsiniz, ancak sorunun nedenini bilmezseniz çok etkili bir tedavi geliﬂtiremezsiniz. Günümüzde hemen hemen
bütün rahats›zl›klar›n tan›s› basit tekniklerle mümkün. Bir doktora gidersiniz, bir filminizi çeker ve vücudunuzun bir noktas›nda bir tümör ya da bir
kanama oldu¤unu tespit eder. Ancak
kanama çok küçük bir noktada olsayd›
onu göremezdi doktor. Elimizdeki teknik sayesinde metrenin belki binde biri ya da onbinde birine kadar ayr›nt›ya
inmek mümkün. Daha küçük ölçekte
olan bitenleri bilmiyoruz. ‹ﬂte bunlar›
ö¤renmek için proteinlere tek tek bakmak gerekiyor. Belki de en önemli bilgiler ayr›nt›da sakl›. Biz bu sistemleri
çözmeye çal›ﬂ›yoruz.
O halde uygulad›¤›n›z bu ileri teknikler sayesinde önemli hastal›klar›n
erken tan›s› söz konusu olabilecek mi?
Bu tip tekniklerle elde edilen bilgiler, bir, erken tan›y›, iki, çok daha etkili tedavi yöntemlerini olanakl› hale getirebilir. Yani do¤rudan problemin kayna¤›na inmeye yarayabilir. Basit bir örnek verecek olursam, kanser hastal›¤›nda kanser hücreleri kontrolsüz bir

ﬂekilde bölünüyor ve büyüyorlar. Günümüzde bunu durdurman›n tek yolu
kemoterapi. Bu yöntem vücuttaki bütün hücre bölünmesini durduruyor, yasakl›yor. Bunu yasaklamak için vücutta
çok etkili bir sistem olan mikrotübül iplikçiklerini parçal›yorsunuz, bunlar›n
oluﬂmas›n› engelliyorsunuz. Mikrotübüller, tübülin denen küçük yap› bloklar›ndan oluﬂur. Bunlar bir araya gelerek, t›pk› arnavut kald›r›mlar›nda oldu¤u gibi, yollar yaparlar. ‹ﬂte bunun oluﬂumu engellenmiﬂ oluyor ve hücre bölünemiyor. Ancak bu iplikçiklerin hücre bölünmesinden baﬂka onlarca, yüzlerce farkl› görevi var ve bütün o görevler de yerine getirilemiyor. Kemoterapi
gören hastan›n saçlar› dökülmeye baﬂl›yor, çünkü bu sistem saçlar aç›s›ndan
çok büyük önem taﬂ›yor. Kiﬂi güçten
düﬂüyor. Onun yerine, üzerinde çal›ﬂt›¤›m motor proteinlerinden kinezin ailesinin bir üyesinin iﬂlevini yasaklarsan›z
hücre bölünemiyor. Bu tek bir hücre
bölünmesiyle ilgili küçük bir olgu. Bu
protein t›pk› bir kilidi açmaya yarayan
bir anahtar gibi görevi yap›yor. O anahtar›n iﬂlevi yerine gelmezse hücre bölünmüyor. Baﬂka da herhangi bir etkisi
olmuyor. Bu, ilaç olarak üretilme aﬂamas›na geldi. Belki iki-üç y›l sonra ilaç
olarak piyasaya ç›kacak. Bu iﬂlev bilinmeseydi bu uygulama yap›lamazd›. Benim yapt›¤›m araﬂt›rmalar bu tür kilit
tedavi yöntemlerini ortaya ç›karacak.
Bu sadece bir örnek ve daha yüzlerce
örnek verilebilir. Özellikle de motor
proteinlerin iﬂlevleri çok fazla, neden
olduklar› hastal›klar çok fazla. Çok geniﬂ bir araﬂt›rma alan› asl›nda.
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T›p alan›ndaki bir baﬂka uygulamadan daha söz edeyim. Biliyorsunuz,
günümüzde nanoteknoloji alan›nda
yo¤un araﬂt›rmalar yap›l›yor. Araﬂt›rmalardan biri, nanometre boyutunda
makineler yap›labilir mi sorusuyla ilgili. Do¤ada bunlar›n örnekleri var. Motor proteinler hücre içeriside çok küçük makineler asl›nda. O halde bu tür,
elde var olan bir örne¤i al›p kendi uygulamalar›m›zda kullanabilir miyiz?
Kinezinleri, miyozinleri kontrol ederek
onlara iﬂ yapt›rabilir miyiz? Demek istedi¤im, biyolojik molekülleri kontrol
ederek, onlar üzerinde küçük de¤iﬂiklikler yaparak, onlara istedi¤imiz iﬂleri
yapt›rabilir miyiz? Bu molekülleri nanoteknolojide kullanabiliriz, çünkü
bunlar müthiﬂ özelliklere sahip makineler ve b›rak›n ﬂu andaki teknolojiyi,
yüzy›l sonraki teknoloji bile bu
kusursuzlukta makineler yapmaya izin
vermeyecek. Do¤an›n sundu¤u bu makineyi kullan›p bir iﬂi yapt›rabilir miyiz? Yapt›rmay› düﬂündü¤ümüz iﬂ, bir
kargonun bir yerden al›n›p bir baﬂka
yere taﬂ›nmas› ﬂeklinde olabilir. K›sca
bu tür nanomakineler yapabilir miyiz?
San›yorum on y›l sonra bu tür uygulamalar görülmeye baﬂlanacak.
Böyle bir ödüle sahip olmak nas›l
bir duygu? Sizin için ne ifade ediyor?
Öncelikle çok mutlu oldum. Böyle
bir ödüle sahip olmak benim için çok
büyük bir onur. Özellikle de dünya çap›nda bilinen ve Amerika’n›n en önemli bilim dergisi olan Science’›n verdi¤i
bir ödülü kazanm›ﬂ olmak beni çok
mutlu ediyor. Ödül, dünya çap›nda, biyoloji alan›nda doktoras›n› tamamlam›ﬂ kiﬂiler aras›ndan en baﬂar›l› çal›ﬂmaya veriliyor. Bu yüzden çok büyük
bir rekabet söz konusu. Bütün dünyadan yap›lan baﬂvurular aras›ndan benim çal›ﬂmam›n seçilmiﬂ olmas› benim
için gerçekten büyük bir onur. Ayr›ca,
bu ödülü alan ilk Türk olarak da memleketim ad›na gurur duyuyorum. Umar›m ileride daha güzel ﬂeyler yapma f›rsat›m olur. Bilim dünyas›nda ülke olarak ad›m›z pek duyulmuyor ya da elde
etti¤imiz bir baﬂar› yok gibi düﬂüncelere inanm›yorum. Benim gibi gönlünü
araﬂt›rmaya vermiﬂ insanlar›n baﬂar›lar›, ülkemizdeki baﬂar›l› ve zeki gençlere hem cesaret verir hem de yol gösterici olur diye düﬂünüyorum. Bu aç›dan
memleket ad›na sevinçliyim. Tabii ailem ad›na da sevinçliyim.

Ödül hakk›nda biraz bilgi verir misiniz?
Ödül, Science dergisi taraf›ndan y›lda bir kez biyoloji alan›nda doktoras›n›
yeni tamamlam›ﬂ olan araﬂt›rmac›lara
veriliyor. Doktora tezinizle birlikte çal›ﬂman›z› k›saltarak, basitleﬂtirerek,
herkesin anlayabilece¤i bir makale haz›rl›yorsunuz. Dedi¤im gibi bütün dünyadan baﬂvurular yap›l›yor. Dünya dört
bölgeye bölünüyor: Kuzey Amerika,
Avrupa, Japonya ve di¤er ülkeler. Bu
dört bölgeden birer birinci seçiliyor ve
daha sonra da bu dört birinci aras›ndan bir birinci seçiliyor. Birinci seçilen,
büyük ödülü almaya hak kazan›yor.
Ben Kuzey Amerika bölgesinden birinci oldum. Sonra da bu dört birinci aras›ndan birinci seçildim. Büyük ödül sahibinin makalesi Science dergisinde yay›mlan›yor. Tahmin edebilirsiniz ki bir
makalenin Science dergisinde yay›mlanmas› oldukça önemli bir baﬂar›. Böylelikle bir anda bütün dünyada tan›nm›ﬂ oluyorsunuz. Bildi¤im kadar›yla
Science dergisinin bu ödülü, biyoloji
alan›nda verilen en prestijli ödül.
Bunca aday aras›ndan s›yr›lmay›
nas›l baﬂard›n›z? Ödül, araﬂt›rman›z›n
hangi özelli¤ine verildi?
Ödülün ﬂu nedenlerle verildi¤ini
tahmin ediyorum: Birincisi, doktora
çal›ﬂmam›n iki yönü vard›: teknik ve
uygulama yönü. Teknik yönüyle ilgili
olarak amac›m, floresan parçac›klar›n
bir nanometre çözünürlükle pozisyonlar›n› tayin etmekti. Bu asl›nda çok
önemli bir geliﬂme. Bunu ben sadece
motor proteinlere uygulad›m, çünkü
zaman›m ancak buna yetti. Ama biyolojinin bütün alanlar›nda bunun uygulama alan› var. ﬁöyle aç›klayay›m: Nanometre dedi¤imiz boyut metrenin milyarda biridir. Bu çok küçük bir ölçek
ve bu çözünürlükte teknik henüz çok
fazla yok. X-›ﬂ›n› ya da MR dedi¤imiz
kristalografi teknikleri vard›r. Bu teknikler, büyük moleküllerin ya da proteinlerin yap›s›n› çözmeye yar›yor. Ancak, bunlar›n birbirleriyle etkileﬂimleri, hücre içerisindeki rolleri konusunda bilgi sa¤lam›yorlar. K›saca, hücre
gibi dinamik bir ortamda, proteinleri
izlememizi sa¤layan yüksek çözünürlü¤e sahip bir teknik yoktu. Bizim geliﬂtirdi¤imiz teknik buna olanak veriyor. Bu teknik sayesinde, hücre içerisindeki birçok protein sistemini inceleyip bunlar›n iﬂlevleriyle ilgili bilgi sahi-

bi olabiliriz. Çal›ﬂmam›n uygulama yönü, biyoloji alan›ndaki pek çok araﬂt›rma için aç›l›mlar sunmas›. Motor proteinlerle ilgili çözdü¤ümüz soru, son
10-15 y›ld›r yan›tlanamam›ﬂ ve bu alandaki en önemli soruydu. Biz sorunun
yan›t›n› bulmuﬂ olduk ve çok önemli
bir parametreyi ortaya koymuﬂ olduk.
Bundan baﬂka, ileride bu tekni¤in motor proteinlere ekleyebilece¤i çok ﬂey
var. Bu teknik sayesinde daha pek çok
soru yan›tlanabilecek.
Benim çal›ﬂmam› seçmelerinin ikinci nedeni de ﬂu olabilir: Molekülün nas›l yürüdü¤ünden az önce bahsettim.
Demek istedi¤im, buldu¤umuz sonuç
hem ilginç hem de ﬂirin. Küçücük bir
molekül insan gibi yürüyor. Bu insanlar›n hoﬂuna gidebilecek, herkesin anlayabilecegi bir keﬂif.
Bundan sonras› için hedefleriniz
nedir?
ﬁu anda California Üniversitesi’nde doktora sonras› çal›ﬂmam› yap›-

yorum. Burada baﬂka proteinlerin yap›sal mekanizmas›n› çözmeye çal›ﬂ›yorum. Elimden geldi¤ince biyoloji ö¤renmeye çal›ﬂ›yorum. ﬁu andaki amac›m bu. Çünkü bir biyofizikçi olarak fiziksel tekniklerle biyolojinin önemli
sorular›n› yan›tlamak istiyorum. Onun
için biyolojiyi ve bu dalda neler yap›labildi¤ini ö¤renmek istiyorum. ‹ki-üç y›l
sonra da, kendimi haz›r hissetti¤im zaman, kendi laboratuvar›m› kurup araﬂt›rmalar›ma kendi ö¤rencilerimle devam etmek istiyorum. Araﬂt›rma yapmak istedi¤im konulara henüz daha
tam kesin karar vermedim; ama insana
do¤rudan yarar› olan konularda, biraz
daha uygulamaya yönelik çal›ﬂmak istiyorum. Örne¤in, felçli ya da kanserli
hücrelerle çal›ﬂ›p, bunlar› nas›l tedavi
edebilece¤imizi araﬂt›rmak, bu rahats›zl›klar›n nedenlerini bulmak istiyorum. Bundan baﬂka, bir de daha önemli ve de¤iﬂik sorular› çözmek istiyo-

rum. Örne¤in, sa¤›rl›¤a neden olan
baﬂka proteinler var. Neden sa¤›rl›¤a
yol aç›yorlar? ‹ﬂitmenin mekanizmas›
nedir? Bu belki büyük oranda biliniyor, ama yine de hâlâ yan›tlanmayan
pek çok soru var. Çal›ﬂt›¤›m laboratuvar o aç›dan çok uygun bir yer, tam bir
disiplinleraras› laboratuvar. Fizikçilerden kristalcilere kadar birçok farkl›
alandan insanlar›n bir araya gelip çal›ﬂt›¤› bir yer. Zaten o nedenle buray›
seçtim. Bu sayede birçok farkl› alandan insanlar›n fikirlerine de ulaﬂm›ﬂ
oluyorum.
Sizin gibi araﬂt›rma yapmaya merakl› genç okurlar›m›za mesaj›n›z var m›?
Eskiden ben de bir Bilim ve Teknik
Dergisi okuyucusuydum. Dergiyi çok
severdim. Abone de olmuﬂtum. O y›llarda, örne¤in, ABD’nin ya da ‹ngiltere’nin ﬂu üniversitesinde yap›lm›ﬂ bir
araﬂt›rmadan bahseden yaz›lar› okurken bu tür haberleri gözümüzde çok
büyütürdük. Bu ülkeler ve araﬂt›rmac›lar bizden çok ileride, biz asla böyle
araﬂt›rmalar› yapamay›z, bunlar çok
zor iﬂler diye düﬂünürdük. Fakat
asl›nda durum hiç de öyle de¤il. Yani
buralarda yap›lanlar› gözümüzde çok
da büyütmememiz laz›m. Bu araﬂt›rmalar› yapan insanlar›n hepsi deha ya
da Einstein gibi de¤il. Kendimi ele alacak olursam: Evet, ben bu ödüle lay›k
görüldüm, ama ben bir dahi oldu¤uma
inanm›yorum. Çok zeki oldu¤uma da
inanm›yorum. Sadece do¤ru zamanda
do¤ru insanlarla karﬂ›laﬂt›m. Güzel bir
projeyi ele ald›m ve çal›ﬂman›n hakk›n› vererek, iyi motive olarak, y›lmadan,
sab›rla elimdeki sorunu çözmeye çal›ﬂt›m. Sonunda da çözmeyi baﬂard›m.
Güzel bir sonuç ortaya ç›kt›. Demek istedi¤im, bilimde bir konuda uygulama
yapmak için, güzel bir çal›ﬂma yapmak
için, çok zeki olmaya, her ﬂeyi bilmeye
gerek yok. Türkiye’deki gençlerin çok
zeki olduklar›na inan›yorum. O nedenle, cesaretli olmalar›n›, hiç bir ﬂeyden
çekinmemelerini ve ellerinden gelenin
en iyisini yaparak bilimde lay›k oldu¤umuz yeri yakalamalar›n› tavsiye ediyorum. Bunu yapabilecek gücümüz
var. Çok da zor iﬂler de¤il. Dedi¤im gibi sab›rl› ve çal›ﬂkan olmak gerekiyor.
Biraz fedakarl›k gerekiyor yani.
Bilim ve Teknik ad›na

Ayﬂegül Y›lmaz
ayseg2004@yahoo.co.uk
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