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Salyangozun Getirdi¤i Nobel...

Geceleri yatt›ktan sonra e¤er bir ﬂey
okursam en fazla yar›m saat içinde uykuya dalar›m. Fakat nadiren de olsa bazen
okudu¤um kitap o kadar ilgimi çeker ki, bu kez uyumak
yerine okumaya devam ederim. Geçen ay New York eyaletinde misafir kald›¤›m evin kütüphanesinde gözüme çarpan
bir kitap yüzünden bir de¤il,
birkaç gece uykum kaçt›. Kaç
y›ld›r ilk kez baﬂ›ma gelen bu
olay›n faili “In Search of Memory: The Emergence of a
New Science of Mind” (Haf›zay› Ararken: Yeni Bir Ak›l Biliminin Ortaya Ç›k›ﬂ›); yazar›
Eric R. Kandel. Birkaç ay önce bas›lan bu eserde özellikle
ileride biliminsan› olmay› düﬂleyen genç okuyucular›m›z›n
ilgisini çekecek o kadar nefis
bilgiler aktar›l›yor ki, bu ayki
yaz›m›z› bu konuya ay›rd›m.
Kandel, Viyana’da dünyaya
gelmiﬂ. Musevi olduklar› için
çok sevdi¤i Viyana’y› terk etmeye mecbur kalan Kandel ve
ailesi ABD’ye göç etmiﬂler.
“Lisede tarih, edebiyat ve k›zlara merak sard›m” diyor Kandel. Bu arada okul gazetesinin
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spor editörü olan Kandel, atletizm tak›m›n›n kaptanl›¤›n› yapacak kadar da iyi
bir sporcuymuﬂ.
Harvard mezunu olan bir hocas›n›n
arac›l›¤›yla Harvard’a burslu olarak kabul
edilen Kandel lisans konusu olarak tarih
ve edebiyat› seçmiﬂ. Üniversitede tan›ﬂt›¤› Anna Kris ad›nda genç bir bayan Kandel’in akademik planlar›n› altüst etmiﬂ.
Kendisi gibi Avusturya’dan göç etmeye
mecbur kalan ve hem annesi, hem de babas› o ülkenin say›l› psikiyatristleri aras›nda say›lan Anna, hayat dolu ve kültür-

lü bir k›zm›ﬂ. S›rf bu arkadaﬂ›n›n etkisi
yüzünden Kandel konu de¤iﬂtirip t›p okumaya karar vermiﬂ. ABD’de t›p fakültesine girmek isteyenler daha önce biyoloji,
biyokimya, fizyoloji gibi derslerden oluﬂan 3 y›ll›k bir e¤itimi tamamlamak zorundad›r. Kandel’in bütün haz›rl›¤›ysae
yaz okulunda ald›¤› tek bir kimya dersi.
Buna ra¤men gencimiz, eksik derslerini
en k›sa zamanda tamamlamak koﬂuluyla
New York Üniversitesi’nin t›p fakültesine
kay›t olmuﬂ.
‹ﬂte o y›llarda Kandel’in kafas›nda, insan davran›ﬂ›n›n temel ilkelerini biyolojik yönden araﬂt›rman›n çok daha ilginç sonuçlar verebilece¤i fikri oluﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Bu konuda akl›n› çelen yine bir bayan arkadaﬂ›, bu kez
Fransa göçmeni Denise Bystryn
olmuﬂ. O zamanlar bu konuda
araﬂt›rma yapanlar›n baﬂ›nda
Columbia Üniversitesi’nden
Prof. Grundfest geliyor. Fakülteyi bitirir bitirmez solu¤u
Grundfest’in laboratuvar›nda
alan Kandel, “ilk kez deney
yapman›n zevkini orada ald›m”
diyor.
S›ras› gelmiﬂken burada çok
önemli bir noktan›n alt›n› çizelim: Bir keﬂfin nas›l yap›ld›¤›na
dair, gerek yapan›n gerek baﬂka birinin yazd›¤› çok say›da kitap vard›r. Bu kitab›n fark›, yazar›n sadece kiﬂisel ayr›nt›lar›
vermekle kalmay›p, buluﬂ hakk›nda çok ayr›nt›l› bilgileri de
okuyucuyla paylaﬂmas›. Yani bu
muhteﬂem eser, hem biyografi
hem de üniversiteye yeni baﬂlayan bir ö¤rencinin anlayabilece-
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¤i bir ders kitab›. Ama yerimiz çok k›s›tl› oldu¤u için konunun bilimsel yönünün
ancak özetini verebilece¤iz; umar›m aﬂa¤›da verdi¤imiz kaynaklar bu konuda size yard›mc› olur.
Kandel’e göre beyin çal›ﬂmalar›nda en
büyük kredinin Cajal ad›nda (“kahal”
okunur) bir ‹spanyol bilginine verilmesi
gerekir. Bugün nöron diye adland›rd›¤›m›z beyin hücresinin yap›s›n›n vücudumuzun di¤er organlar›n› oluﬂturan hücrelerden farkl› oldu¤unu ilk kez Cajal kan›tlam›ﬂ. Hücrenin tan›mlanmas› birçok soruyu gündeme getirmiﬂ. Bunlar›n baﬂ›nda,
haf›zan›n beynin hangi bölgesinde ve ne
ﬂekilde kaydedildi¤i sorusu geliyor. Öyle
ya, baﬂ›m›zdan geçen bir olay› sonradan
hat›rlad›¤›m›za göre, bu olay›n beynimizin bir köﬂesinde depolanm›ﬂ olmas› gerekir. Bilgisayar bu iﬂlemi hard disk veya
CD yoluyla yap›yor, ama bazen en kuvvetli bilgisayarlara bile taﬂ ç›kartacak bir ﬂekilde çal›ﬂan beyin bu iﬂi nas›l beceriyor?
E¤er haf›za yetene¤imiz olmasayd›, ö¤renmek sözkonusu olamayaca¤›na göre
biz insanlar taﬂ devrini bile göremeden
yok olurduk.
Birçok keﬂifte oldu¤u gibi Kandel’in
baﬂar›s›nda da, al›n teri kadar ﬂans›n da
büyük rol oynad›¤› çok çetrefilli bir yol
sözkonusu. Örne¤in, ad› sadece HM olarak aç›klanan bir hasta çok ﬂiddetli geçen sara nöbetlerinden kurtulmak için
geçirdi¤i ameliyatta beyninin bir k›sm›
al›n›yor. Ameliyat sonras›nda hasta kendine geliyor, ama bir gün gördü¤ünü bir
gün sonra unutuyor. Yani doktor, hemﬂireler ve ziyaretçiler kendilerini her gün
hastaya yeniden tan›tmaya mecbur kal›yorlar. Bu ameliyat sonucunda doktorlar
haf›zan›n, beynin baﬂparmak büyüklü¤ündeki “hipokampus” denilen bölgesinde depoland›¤a karar veriyorlar.
Bu rastlant›sal keﬂif ve di¤er çal›ﬂmalar sonras›nda, beynin hangi bölümlerinin duyma, görme ve dokunmayla ilgili
oldu¤u, k›sacas› beyinin bir haritas› ortaya ç›k›yor. Bu kez yan›t bekleyen en
önemli soru, beyinden di¤er organlara
gönderilen bir mesaj›n bir nörondan di¤er nörona nas›l aktar›ld›¤›.
Beyinde milyarlarca nöron bulundu¤unu göz önüne al›rsak bu konuyu yan›tlamak neredeyse imkans›z. Zaten insanlarla belirli bir s›n›r›n ötesinde deney yap›lmas› söz konusu olmad›¤› için o zamanlar bu tür çal›ﬂmalar genellikle memeli hayvanlar kullan›larak yap›l›yor. Bu
y›llarda Columbia’dan ayr›l›p NIH’e (Ulu-

sal Sa¤l›k Enstitüsü) geçen Kandel çok
daha basit bir beyin yap›s›na sahip, bilimsel ad› “Aplysia” olan bir deniz salyangozu üzerinde çal›ﬂmaya baﬂl›yor. Her ne
kadar birçok deneyimli hoca ve arkadaﬂ›
bu seçime karﬂ› ç›ksa da Kandel direnip
araﬂt›rmalar›n› sürdürüyor. Bir süre Harvard’a geri dönüp psikiyatri ihtisas›n› iki
y›lda tamamlayan Kandel, dünyada deniz
salyangozu üzerinde çal›ﬂ›ld›¤› iki yerden
biri olan Paris’teki Dr. Tauc’un laboratuvar›na gitmeye karar veriyor. Marsilya’da
da benzer çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› bir enstitü var, ama onu Grundfest’in yan›nda çal›ﬂmaya ikna eden ve sonrandan kar›s›
olan Frans›z kökenli Denise, “Marsilya
Paris’in yan›nda köy gibi kal›r” diyerek
nereye gideceklerini belirliyor. “Bu seçim benim çal›ﬂmalar›m aç›s›ndan çok
isabetli oldu” diyor Kandel; “çünkü Tauc’un fizik ve biyofizik bilgisi benimkinden, benim de davran›ﬂ ve nöron entegrasyon bilgim onunkinden daha kuvvetliydi”. 16 ay süren çok verimli bir ortakl›ktan sonra Harvard’a geri dönen Kandel,
psikiyatri alan›nda çok cazip teklifler almas›na ra¤men art›k doktorlu¤u b›rak›p
kendisini tamamen bilime adamaya karar
vermiﬂ. Fakat Harvard’da kalmak yerine
New York Üniversitesi’nin yeni kurulan
nörobiyoloji bölümüne transfer olmay›
tercih etmiﬂ. Kandel’in bu karar› Harvard’daki arkadaﬂlar›n› çok ﬂaﬂ›rtm›ﬂ. Y›llar sonra yap›lan bilimsel bir toplant›da
bu arkadaﬂlar›na rastlayan Kandel, onlarla ﬂöyle dalga geçmiﬂ: “Sizlere Harvard’dan sonra yaﬂam oldu¤unu kan›tlad›m.” 1974 y›l›nda Columbia Üniversite-

si’nde yard›mc›l›¤›n› yapt›¤› Grundfest
emekli olunca, Kandel onun yerini al›yor.
Nobel Ödülü de oradayken kazan›l›yor.
Kandel’in baﬂ›n› çekti¤i ve birçok
araﬂt›rmac›n›n katk›s›yla ortaya ç›kan sonuçlar› ﬂöyle özetleyebiliriz: Haf›za k›sa
ve uzun süreli olmak üzere beyinde iki biçimde depolan›yor. K›sa süreli haf›za denince saatler ve günler sözkonusu; örne¤in doktorunuzun “hemen kilo vermen
laz›m” uyar›s›n› bir gün sonra unutup
oburlu¤a devam etmeniz. Uzun süreli haf›zan›z sayesinde de ilkokulun birinci s›n›f›nda ezberledi¤iniz bir ﬂiiri (Deniz tuzlu bir sudur /Mavi yeﬂil dalgal›/ Etraf›n›
süsler/ Bazen beyaz (güzel?) bir yal›) 69
yaﬂ›nda hat›rlayabiliyorsunuz. Kandel,
haf›zan›n depolanmas›nda en önemli etkenin, iki nöron aras›nda yer alan ve “sinaps” denilen ba¤lant›lar oldu¤unu keﬂfediyor. Haf›zan›n süresi sinapslar›n gücüne ba¤l›. T›pk› vücudumuzdaki kaslar
gibi, beyindeki sinapslar da haf›za depolan›rken de¤iﬂiyor. (Bunamamak için boﬂuna “beyin jimnasti¤i yap” dememiﬂler!)
Bu tür çal›ﬂmalar› kapsayan alana
“neuroscience” yani “sinirbilim” deniyor.
Bu konu o kadar yeni ki, ilk lisans program› 1973 y›l›nda Amherst Üniversitesi’nde baﬂl›yor. Günümüzde bu konuda
en ilginç çal›ﬂmalardan birkaç› New York,
Cold Springs Harbor Laboratuvar›nda yap›l›yor. Sizlere bu sayfalarda tan›tt›¤›m›z
(Temmuz, 2005) Viyana Üniversitesinde
doktora yaparken cinsel tercihin bazen
kal›tsal nedenlerden de kaynaklanabilece¤ini kan›tlayarak genç yaﬂta hakl› bir
üne kavuﬂan Ebru Demir, art›k çal›ﬂmalar›n› bu laboratuvarda sürdürüyor. Ben de
Kandel’in elimden geldi¤i kadar sizlere
aktarmaya çal›ﬂt›¤›m kitab›na Ebru’nun
kütüphanesinde rastlad›m. Kandel, kitab›n›n son bölümünde Ebru’nun yapt›¤›
keﬂif için “remarkable”, yani “ola¤anüstü” kelimesini kullan›yor. Ben kliﬂe kullanmaktan pek hoﬂlanan bir insan de¤ilim, ama bu sat›rlar› okuyunca “dünyalar
benim oldu” sözü tam yerini buluyor.
Notlar ve Kaynaklar:
Bu yaz›da en çok yaraland›¤›m›z kitap: Eric R. Kandel. "In Search
of Memory: The Emergence of a New Science of Mind". Kitab›
ABD’de b›rakt›¤›m için “hat›rlayabildi¤im” kadar›n› sizlere aktard›m. Fakat benzer bilgilere Kandel’in Nobel sitesindeki otobiyografisinde ulaﬂabilirsiniz: http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2000/kandel-autobio.html
Ayr›ca çok faydal› bulaca¤›n›z bir site:
http://www.laskerfoundation.org/awards/library/kandel/lumin_ekgl.html Burada salyangozun resmini ve ba¤lant› animasyonunu görebilirsiniz.
Söyleﬂi için:
http://www.laskerfoundation.org/awards/library/lumin_int_ek.html
Önemli not: National Geographic dergisinin son say›s›n›n ana konusunun haf›zaya ayr›ld›¤›n› bir TV reklam›nda gördüm, ama daha okuyamad›m. Merakl› okuyucular›m›za duyurulur.
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