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Zihin Perhizi, Hofl Geldin ‹lber
Hoca ve Topla Oynayan Sirke
Sinekleri...
Afl›r› fliflmanlar›n say›s› baflta
ABD olmak üzere birçok geliflmifl
ülkede felaket boyutlara ulaflm›fl.
Ne kadar gariptir de¤il mi? Eskiden insanlar›n ço¤u açl›ktan ölürdü, flimdi ise afl›r› beslenme (obezite) yüzünden milyonlarca insan
ölümle pençelefliyor.
Saatlerce kanapeye uzan›p bir
yandan TV seyrederken di¤er yandan a¤z›n› t›ka basa k›zarm›fl patatesle dolduran insanlara Amerika’da “couch potato” yani “kanape patatesi” derler. Gerçekten bu
obezite trajedisinde bafl rolü patatesin oynad›¤›na iki y›l önce
ABD’ye o¤lumu ziyarete gitti¤imde
bizzat tan›k oldum. Dikkat ettim,
McDonalds veya Burger King gibi
yerlerde bal›k, hatta salata bile yemek mümkün; ama kim ne yerse yesin yan›nda kocaman bir tabak k›zarm›fl patates
de eksik olmuyor. ‹statistikler de beni
do¤rulayacak nitelikte: ABD’de tüketilen
sebzelerin aras›nda patatesin hissesi %
31. E¤er bu rakam sizi yeteri kadar flafl›rtmad›ysa, Amerikal› çiftçilerin y›ll›k patates cirosunun 2.7 milyar dolar oldu¤unu hemen ekleyelim.
Her y›l bu afetle nas›l savafl›lmas› gerekti¤i hakk›nda say›s›z diyet kitaplar› ç›k›yor; ama en az onun kadar tehlikeli
olan zihinsel fliflmanl›¤a gereken ilgi gösterilmiyor. Hatta bu sinsi hastal›¤a yakaB‹L‹M ve TEKN‹K 90 Mart 2007

lananlar›n ço¤u, hasta olduklar›n›n fark›nda bile de¤il.
“Zihinsel fliflmanl›k da nedir?” diyorsan›z hemen yan›tlayal›m. Bu illet hastal›k
beyin hücrelerinin gereksiz yere doldurulmas› sonucu ortaya ç›kar. TV haberlerinde bir kapkaç olay›n›n birbiri arkas›ndan
4 kere tekrarlanmas› beyin oburlu¤una
giden en k›sa yoldur (fiükürler olsun radyocular bu tekni¤i daha kullanmaya bafllamad›). Tabii ki o program› kapatma özgürlü¤ünüz var; ama o klipin kaç kere
tekrarlanaca¤›n› önceden bilmedi¤iniz ve
di¤er haberleri kaç›rmak istemedi¤iniz

için beyin hücrelerinizin bombalanmas›na izin vermifl oluyorsunuz.
Kanal› de¤ifltirseniz bile karfl›n›za
hastal›¤› daha fazla bulaflt›racak
bir program›n ç›kmayaca¤›na dair hiçbir garanti yok. Örne¤in,
herhangi bir aç›k oturumda konuflmac› arada s›rada ifle yarayacak laflar etse bile, 3 dakikada
kolayca aç›klayabilece¤i bir öneriye 30 dakika ay›r›nca, sizin de
kafan›za 27 dakikal›k ekstra safsata yükleniyor.
Zihinsel oburluk alan›nda TV reklamlar› belki de ilk s›rada. Haklar›n› yememek laz›m; baz› reklamlar›m›z ABD’de gördüklerimizden
çok daha orijinal ve çok daha kaliteli ama kardeflim ayn› fleyi bir
gecede 15 kere tekrarlarsan biz de be¤endi¤imize piflman oluruz.
Gazete, kitap veya sinema yüzünden
beyin obezitesine yakalanma riski her ne
kadar TV’ye nazaran daha az görünse de
gerçekler öyle de¤il. Madem paras›n› verdim, bari okuyay›m diyerek zoru zoruna
bitirdi¤iniz kitaplar veya “bütün arkadafllar bunun bir flaheser oldu¤unu söylüyor”
dedi¤i için iflkence çekerek seyretti¤iniz
filmlerin sa¤l›¤›n›za verdi¤i zararlar› düflünün. Her neyse; san›r›m ikna oldunuz
ve bu arada akl›n›za tak›lan “O zaman zihin sa¤l›¤›m› kazanmam için ne yapmam
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gerekir?” sorusuna hemen yan›t verelim.
Asl›nda fiziksel fliflmanl›kla yap›lan
mücadelede kullan›lan diyet ve sa¤l›kl›
beslenme gibi yöntemler, zihinsel fliflmanl›k için de uygulanabilir. Önemli
fark burada detoks edilen beyniniz
olacak. Yani 5 gün boyunca, gazete
okumak, TV seyretmek yasak. Çok s›k›fl›rsan›z, günde yar›m saat radyo haberleri dinleyebilirsiniz. Ama yerli veya
yabanc› klasikler, örne¤in Reflat Nuri’nin
romanlar› , Anton Checkov’un hikayeleri,
Dede Efendi’nin flark›lar› veya Mozart’›n
operalar›- bunlar ruh için vitamin görevini
üstlendikleri için bol miktarda tüketilebilir. Ek olarak da do¤a yürüyüflleri, h›zl›
gitmemek suretiyle bisiklet turlar›, diyetinizin daha da verimli olmas›n› sa¤lar.
‹kinci haftadan itibaren yavafl yavafl her
akflam bir dizi, haftada bir aç›k oturum,
yar›m saati geçmeyen TV haberleri (tabii
çok tekrar yapan bir istasyon de¤il) seyredebilir ve günde tek bir gazete okuyabilirsiniz.
E¤er bu yöntemleri harfi harfine uygularsan›z k›sa bir zaman sonra tertemiz bir
beyine sahip olacaks›n›z.

Hofl Geldin ‹lber Hoca
fiimdi tekrar patatese dönersek anavatan› Amerika olan bu sebzeyi Avrupa’ ya
16. yüzy›lda ‹spanyollar götürmüfl. K›sa
zamanda çok popüler bir yiyecek haline
gelen patatesi kifli bafl›na en çok tüketen
ülkelerin ilk s›ralar›nda ‹rlanda var. 1845
y›l›nda ortaya ç›kan bir böcek patates tarlalar›n› silip süpürünce, büyük bir açl›k
tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalan ‹rlandal›lar›n ço¤u, solu¤u Amerika ve Kanada’da
alm›fl. Göç edenlerin aras›nda Cumhurbaflkan› Kennedy’nin dedesi de var. Yani
patates krizi olmasayd›, ABD Kennedy gibi iyi bir cumhurbaflkan›ndan mahrum kalacakt›!
Bir zamanlar özellikle Marksist e¤ilimli tarihçiler büyük sosyo-ekonomik geliflmelerin belirli kurallara göre geliflti¤ini
savunurlard›. Patates örne¤inde oldu¤u
gibi bu olaylarda flans›n büyük rol oynad›¤› aflikar. Baz› tarihçiler ‹kinci Dünya Savafl›’nda ölen 30 milyon insan›n faturas›n› Adolf Hitler’i sanat akademisine kabul
etmeyen sanat hocalar›na ç›kar›rlar. Bu,
verilen say›s›z örneklerden yaln›z bir tanesi. Merak etti¤im, neden tarihçiler bu olaya ters yönden bakmazlar. Örne¤in e¤er
Picasso sanat yerine politikay› seçseydi,
belki de bir gün devlet baflkan› bile olur-

du. Biyografilerine göre Picasso pek hofl
bir insan de¤ilmifl; baflkan olsayd› ‹spanyollara kan kusturaca¤›na benim bir flüphem yok.
Söz tarihten aç›lm›flken, bir kaç y›l önce bu sayfalarda bize ortaokul ve lisede
okutulan tarih kitaplar›n›n bilimsellikten
daha çok bilim kurguya benzedi¤inden yak›nm›flt›m. Ama son 30-40 y›ld›r Prof. Halil ‹nalc›k gibi çok de¤erli tarihçilerimiz
sayesinde Bat› standartlar›n› yakalamaya
bafllad›¤›m›z› da müjdelemifltim. fiimdi bu
kufla¤›n en büyük y›ld›zlar›ndan biri, bu
dergi için yaz›yor. Özellikle ileride akademisyen olmay› düflünen genç arkadafllar›m›z›n ‹lber Hoca’dan ö¤renecekleri çok
fleyler var. Engin bilgisinin yan› s›ra, alçak gönüllülü¤ü, kürsüden nutuk atar gibi konuflan akademisyenlerin aksine bildi¤ini “bak›n sizinle flunu paylaflay›m” edas›yla aktarmas›, olaylara önyarg›s›z yaklafl›m›- bütün bunlar ‹lber Hoc’ay› istisnai
bir bilgin yap›yor. Tevekkeli de¤il, bundan bir kaç y›l önce Hürriyet gazetesinin
“‹flte Ö¤rencilerin Tapt›¤› Hocalar” listesinde Prof. Ortayl› listenin bafl›n› çekmiflti.

Ebru’dan
Atefle Devam…
Belki an›msars›n›z Temmuz 2005 tarihli yaz›m›zda bilim dünyas›na bomba gibi düflen bir haberden bahsetmifl ve tarihte ilk kez cinsel tercihin genetik kökenli
olabilece¤ini ispatlayan Ebru Demir ad›nda bir Türk k›z›n› sizlerle tan›flt›rm›flt›k.
Ebru, Viyana Üniversitesi’nden doktoras›n› al›r almaz ABD’nin en ünlü üniversitelerinden ifl teklifi ald› ve çifte sarmal› ilk
keflfeden iki kifliden biri olan James Watson’un da çal›flt›¤› Cold Spring Enstitüsü’-

nü seçti. ‹fle bafllamadan önce bir ayl›k tatil için Ankara’ya gelen Ebru ile hem
hasret giderdik, hem de ileride ne gibi
projelere imza ataca¤›n› konufltuk.
Ebru’nun yapaca¤› proje bana o kadar ilginç geldi ki, kendimi sanki
baflka bir dünyada hissettim. Bu ilginç projeyi sizlerle paylaflmak istiyorum.
Önce bu konuda bilinenleri özetleyelim. Bugünkü genetik bilgimizin belki
de yüzde doksan›n› borçlu oldu¤umuz sirke sinekleri, topa benzer ufak bir cisim
görünce hemen üstüne atlar ve bacaklar›yla çevirmeye çal›fl›rm›fl. Sine¤in kafatas› aç›l›p beynine yerlefltirilen elektrotlar
sayesinde bu çevirme hareketi s›ras›nda
hangi hücrelerin hareketlendi¤i tespit edilebilirmifl. Çal›flman›n bundan sonras›
Pavlov’ un köpek kullanarak yapt›¤› ünlü
deneyiyle neredeyse ayn›. Önce sine¤e be¤endi¤i önceden bilinen bir koku veriliyor, sine¤in beynindeki ö¤renme merkezi
hareketleniyor ve sinek topu kokunun
geldi¤i istikamette çevirmeye bafll›yor.
Hareket bafllar bafllamaz vücudunun alt
k›sm›na elektrik floku veriliyor ve bu ifllem birkaç kere tekrar ediliyor. Bundan
sonra sinek o kokuyu elektrik flokuyla il-

gilendirdi¤inden topu o yöne do¤ru çevirmiyor. Me¤erse sinekler de, t›pk› üniversite ö¤rencilerimiz gibi yetenek aç›s›ndan
farkl›ym›fl. Örne¤in, bir k›sm› hiç ö¤renemiyor; di¤er bir k›sm› ö¤reniyor ama, ö¤rendi¤ini k›sa bir süre sonra unutuyor,
baz›lar› da ö¤rendi¤ini hiç unutmuyormufl. (Normal sinekler ö¤rendiklerini birkaç gün içerisinde unuturlar. Unutamayanlar için en büyük sorun, yeni bir fley
ö¤renmekte büyük güçlük çekmeleri.)
Ebru ve arkadafllar› sine¤in bu top çevirme özelli¤ini kullan›larak beyindeki ö¤renme ve koku alma merkezleri aras›ndaki trafi¤in nas›l iflledi¤ini ortaya ç›karmaya çal›flacaklar. Sirke sineklerinden ö¤rendi¤imiz bilgilerin ço¤u, insanlar için
de geçerlidir. Dolay›s›yla, Ebru’nun baflar›s› nedenleri anlafl›lmayan bir çok beyin
hastal›¤›n›n çözümüne ›fl›k tutabilir.
Bol flanslar Ebru, yolun aç›k olsun.
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