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R a fl i t  G ü r d i l e k  -  Z e y n e p  T o z a r

Dünyam›z›n önde gelen bilim dergileri ge-
leneksel olarak sone eren y›l içinde yap›lan
bilimsel bulufl ve meydana gelen teknolojik
geliflmelerin bir de¤erlendirmesini yaparak,
aralar›nda en çok yank› yapan ya da potan-
siyel etkileri en fazla olanlar aras›ndan bir
seçim yaparlar. Bu y›l birçok bilim dergisi-
nin en baflta ya da en ön s›ralarda yer ver-
di¤i bilimsel geliflmeleri okurlar›m›zla pay-
lafl›yoruz: 

Kifliye Özel Gen
Katalogu

‹nsan›n kendi kal›t›m flifresinin ilk kaba
krokisini ortaya koymas›ndan bu yana yal-
n›zca yedi y›l geçmesine karfl›n, bu alanda-
ki bulufl ve ilerlemeler öylesine h›z kazand›
ki, art›k insanlar› öteki canl›lardan ay›ran
de¤il, farkl› iki insan, hatta iki kardefl ara-
s›ndaki farkl›l›klar›n kal›t›msal nedenleri
ortaya ç›kar›lmaya baflland›. Bu farkl›l›kla-
r›n,  her hücremizin çekirde¤inde bulunan
kromozomlar›n üzerine sar›l› olan ve üç
milyar çift halinde ikili bir sarmal olufltu-
ran DNA moleküllerini meydana getiren,
üzerlerinde toplam 25.000 kadar gen tafl›-
yan fleker parçac›klar›n›n (nükleotid) dizi-
lifllerindeki çok ufak farkl›l›klardan kaynak-
land›¤› bulunmufltu. Tek Nükleotid Farkl›-
laflmas› (Single nucleotide polymorphism –
SNP) denen bu farkl›l›klar, 2005 y›l›nda
uluslararas› bir çal›flmayla HapMap adl› bir
“standart” katalogda toplanm›flt›. Daha
sonra çeflitli hastalar›n kiflisel genomlar›n-
daki SNP’lerin, bu standart katalogla karfl›-
laflt›r›lmas› sonucu hangi SNP’lerin hangi
hastal›¤›n nedeni oldu¤u belirlenmeye bafl-

land›. 2007 y›l›nda pek çok hastal›¤›n ifla-
retleyicisi olan SNP’ler belirlendi. Ancak,
daha da önemli olarak sa¤l›kl› bir insan›n
genomunda belirlenen ayn› SNP’ler o insa-
n›n hangi hastal›¤a yakalanabilece¤ini de
önceden haber verdi¤inden, bir furya halin-
de kal›t›msal e¤ilim testleri gelifltirilmeye
baflland›. 
Yedi y›l önceki yar›fl› en önde gö¤üsleyen
ve kal›t›m flifresini ticarilefltirmeye çal›flt›¤›
yolunda haks›z suçlamalara hedef olan
Amerikal› s›rad›fl› kal›t›mbilimci Craig Ven-
ter, 4 Eylül’de kendine ait genomu (kendi
gen haritas›n›) tüm bilim dünyas›yla paylafl-
t›. Bu, Venter’e 70 milyon dolara maloldu;
ama aranan hassasl›¤a göre 500 dolarla 1
milyon dolar aras›nda de¤iflen fiyatlarla ge-
nomunuzu inceleyip gelecekte tek (örne-
¤in, diyabet) ya da bir seri hastal›¤a e¤ilim-
lerinizi belirleyecek SNP testleri yapt›rabili-
yorsunuz. Tabii bu e¤ilim, ille de o hastal›-
¤a yakalanaca¤›n›z anlam›na gelmiyor.
Ama yine de ileride hastal›¤›n geliflmesini
engelleyebilecek önlemleri vaktinde alabil-
menizi sa¤l›yor. Geliflen kal›t›m bilgisi, flim-
diye kadar çaresi bulunamam›fl hastal›kla-
r›n tedavisi umudunu da birlikte getiriyor.
Örne¤in, bir kanser hastas›nda bulunabile-
cek 70 kadar tümör geni izlenebiliyor ve
akjtif ya da pasif olduklar› belirlenip ona
göre tedavi uygulanabiliyor. 
Tabii bir de madalyonun öteki taraf› var:
Bu bilgilerin getirmesi kaç›n›lmaz olan etik
sorunlar... Örne¤in, baflvurdu¤unuz bir ifl-
veren sizden SNP testinizi isteyebilir, ve
testteki olumsuzluk, örne¤in bir kalp hasta-
l›¤› riskini, sa¤l›kl› bir insana k›yasla yaln›z-
ca küçük bir oranda art›rsa da (yaflam biçi-
mi, o kal›tsal riski tafl›mayan insanlar için
daha büyük riskler oluflturabilir) sizi stresli
bir ifl için uygun görmeyebilir. 
Genetik alan›nda 2007 y›l›nda dikkat çe-
ken baz› geliflmeler de k›sa bafll›klar›yla
flunlar: 
-‹nsan genomunda görece yak›n (100.000
y›l önce meydana gelmifl )evrimsel  de¤i-
flimler belirlendi.
- Venter, bir bakterinin genomunu farkl›
bir bakteriye aktard›. Al›c›,  vericinin özel-
liklerini kazand›.
-ABD G›da ve ‹laç Dairesi, klon hayvanlar›n
et ve sütünün sa¤l›k riski tafl›mad›¤›na ka-

rar verdi.
2007’de en çok konuflulan bulgulardan bi-
ri de küresel ›s›nmada insan rolünün yads›-
namaz iflaretleri oldu:
-Eski ABD baflkan yard›mc›s› Al Gore ve
Hükümetleraras› ‹klim De¤iflimi Paneli,
Nobel Bar›fl Ödülü’nü paylaflt›lar. Hükü-
metleraras› Panel, y›l sonundaki toplant›-
s›nda Kyoto Protokolü’nü ilerletme karar›
ald›.  
-Arktik Okyanusu’ndaki (Kuzey Buz Deni-
zi) buz örtüsünün toplam alan›  30 y›l›n en
düflük seviyesine indi. 
-Üzerindeki buz örtüsü h›zla eriyen Grön-
land, elmas, alt›n ve k›ymetli maden aray›-
c›lar›n›n istilas›na u¤rad›. 
-Buzlar›n erimesi, ilk kez Asya’n›n kuzeyin-
de Atlantik’ten Pasifik Okyanusu’na görece
k›sa bir deniz yolu açt›. (Londra-Tokyo ara-
s› 3000 mil k›sal›yor).
-Arktik Okyanusu dibinde eriflilebilir hale
gelen petrol rezervleri, flirketlerin ifltah›n›
kabart›yor. Bu rezervlerin, henüz keflfedil-
memifl dünya rezervlerinin dörtte birini
oluflturabilece¤i iddia ediliyor.

EKOLOJ‹:
ABD ve Japonya’da resmi istatistikler, hava
kirlili¤inin erkek do¤umlar›n› azaltt›¤›n› or-
taya koydu. Etmenler:  kad›nl›k hormonu
gibi etki yapan “metalo östrojen” denen
maddeler (arsenik, c›va gibi), böcek öldürü-
cüler, çözücü s›v›lar, plastikler. 

GÖKB‹L‹M  
-Varl›klar› belirlenen Günefl-d›fl› gezegenle-
rin say›s› 250’yi aflt›.
-Bir Günefl-d›fl› gezegenin atmosfer bileflimi
incelendi  ve su buhar›n›n varl›¤› belirlen-
di. 
-Dünya benzeri (küçük, kayaç, ama Venüs
gibi kavrulan) bir gezegen (Gliese 581c)

2007’de Bilim

‹KL‹M DE⁄‹fi‹YOR
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belirlendi. Yeni gözlem uydular›yla çok sa-
y›da Dünya benzeri gezegenin bulunmas›
umuluyor. Baz› biliminsanlar›na göre Sa-
manyolu’nda 100 milyar gezegen sistemi
olabilir. 
-Uzay›n bir bölgesinin karanl›k madde hari-
tas› ç›kar›ld›. Evrende bildi¤imiz maddenin
6  kat› kütlede oldu¤u bilinen karanl›k
madde, evrenin evrimi ve gelece¤i bak›m›n-
dan önem tafl›yor. 
-Evrende 1 milyar ›fl›k y›l› çap›nda bir “bofl-
luk” keflfedildi (Samanyolu’nun çap›
100.000 ›fl›k y›l›)   

PALEONTOLOJ‹
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi araflt›r-
mac›lar›, 68 milyon y›ll›k bir dinozor fosili-
nin (T-rex) baca¤›ndan ald›klar› bir yumu-
flak doku üzerinde yapt›klar› DNA analiziy-
le, günümüzdeki en yak›n akrabas›n› belir-
lediler: Tavuk. 

TIP
-Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO), sünnetin
AIDS hastal›¤›na yol açan virüsün (HIV)
bulaflma riskini azaltt›¤›n› aç›klad› ve bu
hastal›¤›n k›r›p geçirdi¤i Orta ve Güney Af-
rika’da sünnet prati¤inin yayg›nlaflt›r›lmas›
ça¤r›s› yapt›. 
-ABD’de ar› kolonilerinin %50-90’›n›n ölme-
sinine yol açan suçlu bulundu: ‹srail Akut
Felç Virüsü. Ar›lar, tozlanman›n bafll›ca

arac› olduklar›ndan kitlesel yokolufllar›,
Dünya tar›m camias›nda korku yaratm›flt›. 

PS‹KOLOJ‹
Yaln›zl›¤›n, hastal›¤›n davetçisi oldu¤u gös-
terildi. Yaln›zl›¤›n genlerin aktifleflme-ka-
panma mekanizmas›n› etkiledi¤i ve kronik
yaln›z kiflilerde 350 genin normalden farkl›
davrand›¤› bulundu. Bafll›ca semptomlar
vücudun ba¤›fl›kl›k sisteminin düzensizlefl-
mesi, afl›r› ba¤›fl›kl›k tepkisi, yang›, enfeksi-
yona azalan direnç.

‹sviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde ge-
lifltirilen ve 50 kuflak boyunca izlenen kü-
me robotlar›n›n insan davran›fllar›n› “ö¤-
rendikleri” aç›kland›. “Ölümden” (batarya-
lar› boflaltan noktalar) kaç›nma, “yaflam”
(enerji yükleyen) bölgeleri tan›ma, küme
elemanlar›n› tehlikeye karfl› “ikaz etme”
(›fl›k sinyalleriyle) ve hatta “yalan söyleme”
(Kendilerinin kaç›nd›klar› “ölüm” alan›na
arkadafllar›n› sürükleyerek “yaflam” alanla-
r›n›n kendilerine kalmas›n› sa¤lamak için!) 

TEKNOLOJ‹:
Bükülebilen, bölünüp kullan›labilen ka¤›t
piller. Silikon üzerinde üretilen nanometre
ölçekli karbon nanotüpler üzerine s›v› selü-
loz (ka¤›d›n hammaddesi) dökülerek ka¤›-
d›n içine girmeleri sa¤lan›yor. Her yere,
hatta çatlaklara sokulabilen, her flekil veri-
lebilen ka¤›t piller elektrik depolay›p vere-
biliyorlar. 2007 y›l› Türk bilimine  getirdikleri ka-

dar götürdükleriyle de damgas›n› vurdu.
Parçac›k fizi¤i alan›nda uluslararas› çal›fl-
malara katk› yapmakta olan ve ülkemiz-
de, üretece¤i yo¤un ve “temiz” ›fl›nlarla
maddelerin analizinde kullan›lacak bir
h›zland›r›c› projesi üzerinde çal›flan Pro-
fesör Dr. Engin Ar›k ve çeflitli üniversite-
lerden befl çal›flma arkadafl› 30 Kas›m
2007 tarihinde meydana gelen uçak ka-
zas›nda yaflamlar›n› yitirdiler. De¤erli
araflt›rmac›lar›m›z› sayg›yla an›yoruz. 

TÜRK‹YE’DE... 

Ülkemizde ilk klon kuzular›m›z Oyal› ve
Zarife, gen mühendisli¤i alan›nda eriflti¤i-
miz olgunluk düzeyini gösterdi. Bilkent,
ODTÜ ve öteki üniversitelerimizde nano-
teknoloji alan›nda yap›lan kuramsal ya da
sivil ve askeri kullan›ml› çal›flmalar da
(ak›ll› kumafllar, ak›ll› ilaç sal›m› araçlar›,
elektronikte devrim yapmaya aday silikon
temelli nanotüpler, ODTÜ araflt›rmac›lar›n-
ca gelifltirilen radar emici kaplama vb.
dünyada yeni geliflen bu teknolojide ülke-
mizin de pay sahibi olmaya haz›rland›¤›n›
gösterdi. Milyonlarca y›l önce Tetis Denizi
taban›ndan yükselmifl Anadolu’nun ilk sa-
hipleri olan canl›lar›n giderek çeflitlenen
fosillerinden sonra, ilk kez  500.000 y›l
önce yaflam›fl (atalar›n›n Afrika’dan dünya-
ya yay›lm›fl ol-
du¤u bilinen)
Homo erectus
adl› hominidin
kal›nt›lar› De-
nizli yak›nlar›n-
da bulundu. 

ROBOT‹K
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