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B‹L‹M VE TEKN

Mucizevi Bellek
Molekülü

LOJ‹ HABERLER‹

Arkeoloji

Sözünü etti¤imiz bilgisayar de¤il, ‘beyin
teknolojisi’. ABD’deki SUNY Downstate
T›p Merkezi araﬂt›rmac›lar›, an›lar›n
beyinde saklanmas›n› sa¤layan bir
moleküler mekanizma keﬂfetmiﬂ
bulunuyorlar. Mekanizman›n
temelindeki molekülün bask›lanmas›yla
uzun-dönemli bellekte yer alan an›lar›n
da, t›pk› bilgisayar diskinden silinir gibi
silinebilece¤ini gösteren çal›ﬂmalar›,
Science dergisinin 25 A¤ustos 2006
say›s›nda yer al›yor.
‹nanmas› güç ama, beyinden an›y›
silmek, an›n›n yeniden
‘ö¤renilemeyece¤i’ anlam›na gelmiyor.
Temizlenmiﬂ bir bilgisayar diskinin
yeniden kullan›labilmesi gibi. Mucizevi
molekül “protein kinaz M zeta”

Yeni Dünya’ya Ait En
Eski Yaz› Ortaya
Ç›kar›ld›

enziminin uzun dönemli an›lar› koruma
stratejisi, ilgili sinir hücreleri aras›ndaki
ba¤lant›lar› güçlendirmek ﬂeklinde.
Enzimi bask›layan araﬂt›rmac›lar, bir
günden baﬂlayarak bir aya kadar
depolanm›ﬂ an›lar› silmeyi baﬂarm›ﬂlar.
‹lgili baﬂka moleküllerin bask›lanmas›yla
ayn› etkinin ortaya ç›kmamas›, bellekte
depolama iﬂlevinin sözkonusu enzime
özgü oldu¤unu gösteriyor. Bulgu,
kronik a¤r›, travma sonras› stres
bozuklu¤u, hayalet kol-bacak sendromu
gibi sinirleraras› ba¤lant›lar›n aﬂ›r›
güçlenmesine ba¤l› bozukluklar›n
tedavisi aç›s›ndan büyük umut
vaadediyor. An› depolanmas›ndaki temel
mekanizman›n tümüyle ayd›nlat›lmas›ysa
tersi durumlara; yani bellek
yetersizliklerinden kaynaklanan
sorunlara, hatta belki bellek yitimine
bile bu aç›dan yaklaﬂ›lmas›n›
sa¤layabilecek.
SUNY Downstate Medical Center Bas›n Duyurusu, 3 Eylül 2006

1990 y›l›nda Meksika’da yol dolgu
malzemelesi olarak kullan›lacak taﬂ toprak
y›¤›n›n›n aras›na kar›ﬂm›ﬂ halde yol iﬂçileri
taraf›ndan bulunan taﬂtan bir tabletin,
Yeni Dünya’n›n bilinen en eski yaz›s›n›
bar›nd›rd›¤› ortaya ç›kt›. Yaz›da kullan›lan
sistemin de ﬂu ana kadar bilinen türden
olmamas›, tableti arkeoloji dünyas› için
daha da ﬂaﬂ›rt›c› ve ilginç k›l›yor.
Bulundu¤undan bu yana tablet ve
üzerindeki yaz›lar üzerinde çal›ﬂan
uluslararas› ekip “Cascajal tableti” ad›n›
verdikleri taﬂ blokun yaklaﬂ›k 3000 y›l
öncesine dayand›¤›n›, taﬂ›n yap›s› ve
üzerindeki yaz›n›n Orta Amerika’da
yaﬂam›ﬂ Olmek uygarl›¤›n› bir anda okur
yazar hale getirdi¤ini, daha önce
bilinmeyen bir yaz› sisteminin örne¤i
oldu¤unu ve bu uygarl›¤a, ona daha önce
atfedilmemiﬂ özellikler kazand›rd›¤›n›
söylüyorlar. “Bu keﬂif, gözleri Olmek
uygarl›¤›na çevirmekle kalmay›p, ona yeni
bir aç›dan bakmay› gerektirecek yeni bir
dönemin de baﬂlang›c›” diyor
araﬂt›rmac›lar.
Tablet çevresinde bulunan seramik
çömlek parçalar›, kilden figürler ve

de¤iﬂik taﬂ parçalar›n› inceleyen ekip, taﬂ
ve üzerindeki yaz›lar›, uygarl›¤›n MÖ
900’lü y›llarda sonlanan San Lorenzo
dönemine ba¤l›yor. Bu, bat› yar›mkürede
yaz›n›n ilk ortaya ç›kt›¤› düﬂünülen
dönemden 400 y›l öncesi demek. Tablete,
bir serpentin mineral bloku oyularak
biçim verilmiﬂ. 12 kilo a¤›rl›¤›nda;
boyutlar›ysa 36 cm (uzunluk) x 21 cm
(geniﬂlik) x 13 cm (kal›nl›k). Yaz›lar, kimi
dört keze kadar tekrarlanan 62
sembolden oluﬂuyor. Aç›kça seçilen yaz›
unsurlar›, dizim örüntüleri ve kullan›lan
tutarl› s›ralama, ekibe göre bunun bir
“yaz›” oldu¤unu do¤rular nitelikte.
Blokun beﬂ yüzeyinin d›ﬂbükey, yaz›
içeren yüzeyininse içbükey olmas›,
üzerindeki yaz›lar›n defalarca oyulup
silindi¤ini gösteriyor. Bu da örne¤i daha
önce görülmemiﬂ özelliklerinden biri.
Baz› dizi çiftlerinin tekrarlamal›
kullan›m›, yaz›n›n “ﬂiirsel” özellikler de
taﬂ›yor olabilece¤ini düﬂündürüyor. E¤er
bu do¤ruysa, yaz› bu konuda da bölgede
bilinen ilk örnek konumuna gelecek.
“Elimizdeki tek örnekten yola ç›karak
yaz›lar›n ne söyledi¤ini anlamak, bizi çok
u¤raﬂt›racak” diye anlat›yor ekipten
Stephen Houston (ABD, Brown
Üniversitesi); “çünkü dilleri hakk›nda
henüz hiç birﬂey bilmiyoruz.”
Science,15 Eylül 2006
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