
Bütün bu durumlarda ve Jablanka ve Raz’ın alıntı 
yaptığı öteki vakalarda, bu çeşitliliklerin sebebi DNA’ 
dan çok epigenetik kalıtım.
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Güneş enerjisi kullanımının son noktası: bir bitki ye, fotosentetik ol! Araştırmacılar tam da bunu yapan bir hayvanın 
yeteneğini gözler önüne serdiler.

“Elysia chlorotica”, jelatinimsi bir bit-
kiye benzeyen vücudu ile ABD nin At-
lantik kıyısında yaşayan oldukça çarpıcı 
bir yeşil deniz tavşanı. Onu diğer deniz 
tavşanlarından ayıran nokta ise güneş en-
erjisini kullanabilmesi.

Maine Üniversitesi’nden Mary Rumpho, 
E. chlorotica uzmanı, bu deniz tavşanının 
özelliği nereden kazandığını keşfetti; deniz 
tavşanı, besin olarak tükettiği alglerdeki 
fotosentez genlerini “çalarak” fotosentez 
yapıyor.

E. chlorotica’nın kloroplastlarını – bitkiye 
yeşil rengini veren ve bitkinin güneş ışığını 
kullanmasına olanak sağlayan organel- tükettiği al-
glerden edindiği ve kloroplastlarını bağırsaklarında 
depoladığı bir süredir biliniyordu.

Genç bir E. chlorotica’nın yaklaşık 2 hafta boyunca 
alglerden beslendiğini ve bu süreçten sonra yaklaşık 
1 yıllık ömrü boyunca bir daha beslenmek zorun-
da kalmadan hayatta kalabildiğini Rumpho önceki 
çalışmasında bulmuştu.

Fakat bir gizem çözülememişti. Kloroplast-
lar, kendileri için gerekli olan proteinlerin sadece 
%10’unu içerecek kadar DNA taşıyorlar. Öteki 
gerekli olan genler ise, alglerin çekirdeklerindeki 
DNA’da yer almakta. “Yani soru, bu proteinler ol-
madan kloroplastların hayvan vücudunda işlevlerini 
nasıl sürdürebildiğiydi.” diyor Rumpho.

Gen ‘Hırsızlığı’

Yaptığı en son araştırmada, Rumpho ve çalışma 
arkadaşları Vaucheria litorea’nın (deniz tavşanının 
favori yiyeceği) kloroplast ile ilgili genlerini dizile-
meyi başardılar. Böylece sadece algin kloroplastları 
ile fotosentez için gerekli olan tüm genlerin elde 
edilemeyeceğini de ortaya koydular.

Dikkatlerini bundan sonra deniz tavşanının kendi 
DNA’sına çeviren araştırmacılar, kilit bir rol taşıyan 
alg genlerinden birini keşfettiler. 
Bu genin dizisi     algdeki versiyonu ile aynı olduğu 

için, deniz tavşanının bu geni kendi besininden elde 
ettiği ihtimali güç kazandı.

“Hala bunun nasıl olduğunu açıklayamıyoruz, sad-
ece bu konuda bir varsayımda bulunabili-
yoruz.” diyor Rumpho ve bu olayın “klep-
toplasi” olarak adlandırıldığını söylüyor. 
Olasılıklardan biri, alglerin deniz tavşanı 
bağırsaklarında bir işlemden geçirilerek bu 
genin kloroplastlarla beraber hücrelere 
alınması. Daha sonra bu genler, deniz 
tavşanının DNA’sıyla birleşip hayvanın 
gerekli proteinleri üretmesini sağlayarak 
“çaldığı” kloroplastların çalışmasına imkan 
tanıyor.

Güneş Enerjili Deniz Tavşanı Çalıntı Bitki Genlerini Kullanıyor!
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Başka bir olasılık da deniz tavşanının içinde yer 
alan bir virüsün alg hücrelerinden deniz tavşanının 
hücrelerine DNA taşıması, fakat Rumpho bu 
doğrultuda henüz bir kanıt bulamadıklarını belirti-
yor. Başka bir şaşırtıcı gelişme de araştırmacıların 
bu alg genini E. chlorotica’nın eşey hücrelerinde de 
bulması, yani kloroplastları çalıştırmak için gerekli 
olan genler sonraki nesillere de aktarılabiliyor.

Araştırmacılar, E. chlorotica’nın besin yoluy-
la daha da fazla fotosentez genini edindiğine 
inanıyorlar; fakat bu bitki genlerinin deniz tavşanı 
hücreleri içinde nasıl aktifleştiği hala anlaşılabilmiş 
değil.

İnsanda Fotosentez?

Liverpool Üniversitesi’nden Greg Hurst, türler 
arası gen aktarımının yeni bir şey olmadığını, fakat 
genelde DNA’nın yeni canlının içinde çalışmadığını 
söylüyor. Hurst, New Scientist’e “Burada başka 
bir boyuta geçen ve bambaşka bir bağlamda çalışan 
bir olgu var ve bu daha da ilginç.” açıklamasında 
bulunuyor.

“Bütün bir bakteri genomunun bir meyve sineği 
türüne aktarıldığı yeni bir örnek vardı, fakat bu 
genomun çalışıp çalışmadığı bilinmiyor.” diyor ve 
devam ediyor: “Burada gerçekten eşsiz olan, bu 
genin aktarıldıktan sonra işlevsel olması.”

“Başka hayvanlar da bitki tükettikten sonra ışık 
enerjisini kullanabiliyor. Fakat bu sadece tüm halde 
bitki hücrelerini kullandıkları için mümkün oluyor 
ve bu bir hayvan hücresini solar bir bitki-hayvan 
hibritine dönüştürmekten çok farklı.” diyor Rum-
pho.

İnsanların ise bu yolla fotosentetik olmaları pek 
olası değil diyor ve ekliyor:  
“Bizim sindirim kanalımız bütün bu maddeleri 

öğütüyor, yani kloroplastı da DNA’yı da.”.

Çeviri: 
Oğuz Bolgi

Kaynak: 
Proceedings of the National Academy of Sciences (DOI: 

10.1073/pnas.0804968105)
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Bir diğer deyişle, kanser büyük bir endişe, 
ve olmalı da. Birkaç istisna dışında (Bu istis-
nalardan en ünlüsü İnsan Papilloma Virüsü, 

HPV, rahim ağzı kanserinin nedenidir.) İnsanlar bir 
başkasından kaynaklı kansere yakalanmaktan fa-
zla endişe duymuyor. Neyse ki kanser, bizler için 
korku filminden çıkmışa benzeyen bir salgın hastalık 
değil. Kanser korkusu; AIDS, MRSA, soğuk algınlığı 
veya diğer bulaşıcı hastalıkların korkusunda olduğu 
gibi kişinin bir başkasından enfeksiyon kapmasından 
değil, bedeninin (veya yaşam biçiminin) ona ihanet 
etmesinden kaynaklanıyor.

Ne yazık ki, bunun tam tersi yok olma tehlikesi-
yle karşı karşıya olan bir memeli için gerçek oldu. 
Pek çok basın kuruluşu, haklı olarak, Tazmanya 
canavarlarından geriye kalanları hızla tüketen 
bu viral kökenli tümör gelişimine ilgi gösteriyor. 
Tazmanya canavarlarının halihazırda doğal yaşam 
ortamlarını mahvedilmesi ya da bu alanlara doğal ol-
mayan hayvanların getirilmesi üzerine sayılarındaki 
kritik azalma göz önüne alındığında durum daha 
da vahim bir hal alıyor. Canavarların saldırgan so-
syal yaşantıları da ısırma ve tırmalama gibi yollarla 
bulaşan bu virüsün yayılmasına yol açıyor. 

McCallum kanserin birinden ötekine 

geçişi ve ölüm oranı bu şekilde devam 

ederse 25- 30 yıl arasında Tazmanya 

canavarlarının neslinin tükeneceğini ön 

görüyor. Araştırmacılara göre bu türün 

nihai sonu tümörün yataklık süresi ve 

türün geri kalanlarının oluşturduğu popül-

asyon yoğunluğu gibi birkaç etkene bağlı. 

Tüm bunların sürekli takip edilmesi ve 

gözlenmesi de alınacak tedbirler için son 

derece önemli. 

Durumun rahatsız ediciliği yetmezmiş 

gibi bir de şu sorular akla geliyor: Bir kanserin 

bulaşıcı olması ne kadar olağan? Tümör tehlikesi 

altındaki öteki türlerde de benzer bir salgın baş 

gösterebilir mi?

İşin aslı, bulaşıcı tümörlere örnekler yok değil. 

Çiftleşme yada genital bölgeyi koklama, yalayarak 

temizleme gibi yollarla köpekler arasında bulaşabilen 

CTVT (Canine Transmissible Venereal Tumor) 

histiositik tümörü bunlardan biri. Düşünülmesi 

gereken nokta, bu hastalığın sebebinin HPF’ye ben-

zer bir şekille cinsel yolla bulaşması. Ancak burada 

söz konusu olan bir virüsün hastalığı aktive etmesi 

değil, hücrelerin kendisinin enfeksiyonlu olması.

Örneğin, hastalıklı bir köpek ötekiyle çiftleştiğinde 

aktarılan madde hücre bölünmesini hızlandıran 

ve tümöre sebep olan virüsler değil; aksine, her 

iki köpeğin genetik yapısından farklı olan ve yeni 

konağında çoğalmaya devam eden kanser hücreler-

inin kendisi. Bu bakımdan CTVT ‘Parazit Kanser’ 

olarak adlandırılıyor.

Bulaşıcı Kanser, Şeytanların Ötesi
Çok az sağlık sorunu kanserden, kendi vücut dokunuzun size karşı gelmesi ve yönetimi ele geçirmesinden, daha 
derin bir korku yaratabilir. Bu yıl Amerika’ da yaklaşık 1,596,670 (Bu sayının içine diğer kanser türleri gibi 
kayıt altına alınmamış cilt kanseri vakaları dahil değildir.)  yeni kanser vakası teşhis edilecek ve aynı zamanda 
571,950 civarında insan kanserden ölecek. 
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Bu tümörün bulunduğu yerler çoğunlukla dış 

genital bölge olsa da tümör bazen burun ve ağız 

bölgesinde de kendini gösterebiliyor. CTVT’nin 

birkaç ilginç özelliği daha var. Normal köpek ve 

kurt hücreleri 78 kromozom içerirken tümör 

hücreleri daha az kromozom içeriyor. Hücreler 

ortalama 57- 64 kromozom sayısına sahip. Dahası, 

bu kromozomlar sağlıklı doku hücrelerindekinden 

daha farklı morfolojik yapıdalar. 

Hastalık, aynı zamanda çakalları (78 kromozom) 

ve kırmızı tilkileri (34 kromozom) de etkiliyor. 

Tüm bunlara rağmen CTVT aniden gerileyebiliyor 

ve bazen köpekler kemoterapi ile tedavi bile edile-

biliyor.

Peki bu bulaşıcı kanser ne zaman ve nerede ortaya 

çıktı? Rebbeck vd.’nin çalışmaları CTVT nin ilk kez 

6,000 yıl kadar önce büyük ihtimalle Doğu Asya’da 

kurtlarda ya da baskın köpeklerde görüldüğünü 

söylüyor. McCallum ise bir popülasyondaki düşük 

genetik çeşitliliğin bu bulaşıcı tümörlere sebep 

olabileceğini belirtiyor. Köpekler elbette şu anda 

oldukça çeşitli, ancak CTVT’nin küçük ve safkan 

bir popülasyonda başlayarak öteki köpek türler-

ine yayılmada bir avantaj sağladığı düşünülüyor. 

Tazmanya canavarlarının talihsizliğine karşın, neyse 

ki CTVT köpek türleri için şu anda önemli bir teh-

like arz etmiyor.

Şimdiye dek tıpta tanımlanmış üç çeşit bulaşıcı 

kanser görülüyor; CTVT, Tazmanya canavarı yüz 

tümörü ve 1960’larda keşfedilmiş sivrisineklerden 

veya sivrisineklerin yokluğunda insanların deri altı 

iğnelerinden bulaşan  laboratuar farelerinde görül-

en bir çeşit ur. 

Ameliyat sırasında hastadan alınan histositomayı 

yalnışlıkla eline enjekte eden cerrahta görülmüş 

uç örnek dışında insanlar arasında doğrudan birin-

den diğerine geçen bulaşıcı bir kanser türü henüz 

görülmedi. Bu garip bulaşıcı parazit kanser her ne 

kadar Tazmanya canavarları için tehlikeli ve hatta 

ölümcül olsa da insanlar, şimdilik güvenli bölgede 

yer alıyor.

 

Çeviri:

Samet S. Aytekin 

Kaynak:

http://blogs.nature.com/amch/2011/08/18/contagious-cancer-be-

yond-the-devils

Örneğin, hastalıklı bir köpek ötekiyle çiftleştiğinde 
aktarılan madde hücre bölünmesini hızlandıran 
ve tümöre sebep olan virüsler değil; aksine, her 
iki köpeğin genetik yapısından farklı olan ve yeni 
konağında çoğalmaya devam eden kanser hücrelerinin 
kendisi. Bu bakımdan CTVT ‘Parazit Kanser’ olarak 

adlandırılıyor.
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Proceedings of the National Academy of 
Sciences’de yayımlanan kapsamlı video 
analizleri Afrika akciğerli balığının ince 

pelvik(leğen kemiğine ait) yüzgeçlerini sad-
ece bedenini yukarı çekmek için değil, aynı za-
manda kendini ileri itmek için de kullandığını 
gösterdi. İki yeteneğin de ilkel akciğerli balıkların 
atalarından sonra görülmüş, uzuvlu, orijinal, 
karasal tetrapodlarda(dört ayaklılar) başladığı 
düşünülüyordu.

Evrimsel olayların sıralarının karışması karada 
yaşama adaptasyonuna kadar uzanıyor. Bu kanıt, 
erken tetrapodların yaptığı düşünülen iz fosill-
erin aslında akciğerli balıkların lob yüzgeçli ataları 
tarafından yapılmış olabileceğini gösteriyor. 

“Bu izlerin birkaçında hayvanlar üyelerini 
değiştiriyor ki bu daha önce katı yüzeyde yürüyen 

tetrapodların yaptığı düşünülen bir şey. “ diyor 
Organizmal Biyoloji ve Anotomi üzerinde doktora 
yapmış Melina Hale. “Tetrapod olmayan ve esas-
en farklı morfolojik özellikleri olan suda yaşayan 
canlıların çok benzer izler bırakabildiklerini 
bulduk.” Akciğerli balıklar, paleontojik çevrede 
popüler hayvanlardır ve eşsiz evrimsel kalıtımları 
için değerlidirler.

“Akciğerli balıklar tetrapodlara ve balıklara olan 
yakınlıkları düşünülürse çok iyi ve eşsiz bir konum-
dalar.” diyor bir mezun ve çalışmanın lideri olarak 
Heather King. “Akciğerli balıklar, evrimleşip sudan 
karaya çıkan hayvanlarla yakın akrabalar ama bu o 
kadar önceydi ki akciğerli balık hariç nerdeyse her 
şey yok oldu.”
Bu garip balığın yürüme iddiaları bilimsel toplu-

luklarda ağızdan ağza yayılırken, hiç kimse onların 
hareket kabiliyetlerinin biyomekaniğine sistematik 

Akciğerli Balık İçin Küçük, 
Yürüyenlerin Evrimi İçin Büyük Bir Adım
Afrika akciğerli balığının yılanbalığı misali bedeni ve sıska “kol ve bacakları” onu hareket kabiliyetini ilk 
kazanan canlı yapmış olabilir. Ama onun Chicago Üniversitesi bilim insanlarınca yeni betimlenen beklenmedik 
yürüme davranışı, Dünya üzerindeki yaşamın sudan karaya geçişindeki evrimsel süreci yeniden aydınlatıyor.
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olarak bakmadı. Bir Afrika akciğerli balığı (Prop-
terus annectens), King’e bu türün alışılmadık ince-
likte üyeleriyle yürümesini araştırma fikrini veren 
ve çalışmanın yöneticilerinden biri olan Michael 
Coathes’in laboratuarında saklandı.  King ve onun iş 
arkadaşları, akciğerli balığın hareketlerinin yandan 
ve alttan detaylı analiz için videoya kaydedilebildiği 
özel bir tank tasarladılar. Videolar, akciğerli balığın 
bedenini yerden kaldırmak ve ileri itmek için 
daha çok arka ya da pelvik üyelerini kullandığını 
gösterdi. Ön üyelerin arka üyelere benzemesine 
rağmen, harekete dahil olmadığı görüldü. “Bu sad-
ece yaşayan bir hayvandan elde edebileceğimiz bir 
bilgi.” diyor King. “Çünkü eğer sadece fosillerde 
olduğu gibi kemiklere baksaydınız, bu hareketlerin 
mümkün olduğunu asla bilemeyebilirdiniz.” 

Akciğerli balık aynı zamanda “seğirtme” hareketi-
ni yaptı; iki üyesi de aynı anda hareket etti ve al-
ternatif uzuvlar sayesinde “yürümeyi” başardı. 
Akciğerli balığın uzuvlarını tamamen döndürme 
yeteneği ile her adımı diğerinin önüne atma 
yeteneği birleştirildiğinde, bu hareket benzer 
canlıların tetrapodların yaptığı düşünülen fosil 
izlerinin bazılarını yapma kapasitelerinin olduğunu 
gösteriyor. 

“Alternatif belirtileri parmak araları dokularla 
kaplı erken tetrapodların ayak seslerine benzet-
mek cazip, ama elimizde yaşayan bir akciğerli balığın 
benzer yürüyüşle benzer izler bırakabileceğine 
dair iyi kanıtlar var.” Diyor Dr. Coates, Organ-
izmal Biyoloji ve Anatomi profesörü. “Yüzgeç ya 
da uzuv kullanımının tetrapodlara has olduğu daha 
yaygın bir kanıydı.”

Uzmanlar, akciğerli balığın ince uzuvlarını kul-
lanma yeteneğinin su altındaki azaltılmış yerçekimi 
tarafından desteklenmiş olabileceğini söylüyor. 
Akciğerli balık uzuvlarını havayla doldurarak ön 
taraftaki kaldırma kuvvetini arttırmış ve cılız 
arka uzuvlarla tüm bedenini yerden kaldırmayı 
kolaylaştırmış olabilir. “Eğer bana bu yaratığın iskel-
etini gösterseydiniz ve yürüyüp yürüyemeyeceği 
konusunda bir iddiada bulunmamı isteseydiniz, 
yürüyemeyeceğini iddia ederdim.” diyor ikinci 
yazar Dr. Neil Shubin, Robert R. Bensley  Organ-
izmal Biyoloji ve Anatomi Profesörü. “Yüzgeçleri 
yürüyüşe mümkün olan en uzak şey gibi gözüküy-
or; ama bu kendinizi yerçekimi ile desteklemek 

zorunda olmadığınız sucul bir ortamda nelerin 
mümkün olduğunu gösteriyor.”

Buluş gösteriyor ki sudan karaya çıkışta gerekli 
olan birçok gelişme Tiktaalik gibi erken tetra-
podlardan önce olmuş ve bu canlılar sahilde ilk 
adımlarını atmış olabilirler. Parmaklı uzuvlar ve 
karasal hayvanların görülmesinden milyonlarca 
yıl önce akciğerli balıkların lop yüzgeçli ataları, 
tetrapodlar gibi arka uzuvlarıyla kendilerini itme 
ve göl tabanında ya da bataklıkta yürüyebilmeye 
evrimleşmiş olabilirler.

“Bu bize yürümenin kökenine dahil olmuş ilk 
adımları gösteriyor.” diyor Shubin. “Akciğerli 
balıkta gördüğümüz şey bir balık yaşamlı su 
canlısının nasıl kolayca tetrapod-benzeri iz 
bırakabildiğinin güzel bir örneği.”

Bildiri, “Yürümenin evriminin ve karasallıktan 
önceki et yüzgeçli balıklarla bağlılığın davranışsal 
kanıtı” Proceedings of National Academy of 
Sciences’nin erken baskısında 12 Aralık 2011 
haftasında internette yayınlandı. Çalışmanın fonu 
National Science Foundation tarafından sağlandı.

Çeviri:  Bilge Büyükdemirtaş

Kaynak:  http://www.sciencedaily.com/releas-

es/2011/12/111212153117.htm

Chicago Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde çekilmiş, 
akciğerli balığı yandan ve alttan gösteren bir fotoğraf…
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Bir bakteri hücresi ikiye bölündüğünde, o iki hücre 
de dörde bölündüğünde, sonra sekize, sonra on altıya 
ve daha fazlasına bölündüğünde ortaya çıkan şey 
(bilim adamlarının uzun zamandır iddia ettiği gibi) 
bakterilerin bitmek bilmeyen genç populasyonları 
olduğudur. Diğer bir deyişle bakteriler yaşlanmıyor, 
en azından diğer yaşayan canlıların yaşlandığı gibi...

Bakteriler De Yaşlanıyor Mu?

California Üniversitesi’nden Evrimsel 
Biyologların yürüttüğü bir çalışma, bu olguyu 
sorguluyor. Bilim adamları yayınladıkları 

makalede, bakterilerin yaşlanmakla kalmadığını, 
ayrıca yaşlanma özelliklerinin, yaşlı ve daha genç 
bireyleri arasındaki üretkenliklerini değiştirerek, 
populasyonlarının evrimsel dayanıklılıklarını artırdığı 
sonucunu çıkarttılar.

Araştırmayı yürüten UC San Diego Biyoloji pro-
fesörü, organizmaların yaşlanmasının genelde pro-
teinlerin zamanla oksitlenmesi gibi genetik olmayan 
hasarların birleşmesi sonucu olduğunu dile getirdi: 
“Onarılamaz bir hasarı olan bir tek hücreli organ-
izma için hangi seçenek daha iyi? Bölünürken hasarı 
iki eşit parçaya bölüp iki yeni oluşan bireye eşit 
olarak aktarmak mı, yoksa sadece birine tüm hasarı 
aktarmak mı?”

UC San Diego Biyologları’nın bu soruya cevabı, 
iki deneysel çalışma üzerinde yürüttükleri bilgisa-
yar analizlerine dayanarak şöyle oluyor; bakteri, 
hasarın çoğunu yaşlanan yarısına, hasarın diğer (az) 
kısmını da diğer bakteriye aktarıyor. Bu olay için 
de “gençleştirme” terimini kullanıyorlar. Bakterinin 
yaşlanıp yaşlanmadığı üzerine olan çalışmalardan biri 
2005, diğeri ise 2010 da yapıldı. 2005’teki çalışma, 
bakteride yaşlanma izleri gösterirken, daha detaylı 
ve daha donanımlı yapılan 2010 daki çalışma, bak-
terilerin bir yandan yaşlanırken diğer yandan genç 
kaldığını gözler önüne serdi.

Chao, “İki çalışmayı da bilgisayar modellerimizle 
analiz ettik ve gerçekten de aynı şeyi kanıtladıklarını 
keşfettik. Bakteri populasyonlarında, yaşlanma ve 
gençleşme aynı zamanlarda seyrediyor. Yani nasıl 
ölçtüğünüze bağlı olarak, hiç yaşlanma olmadığı 
yanılgısına düşebilirsiniz.” dedi.

Başka bir çalışmada UC San Diego biyologları yü-
zlerce jenerasyona ulaşmış E.coli  bakterilerini gö-
zlemlediler ve burgu şekilli bakterilerin bölündükler-
inde oluşan iki bireyin farklı büyüklüklerde büyüdüğü 
sonucuna vardılar. Bu da diğer çalışmayı doğrular 
nitelikte bir sonuçtu.

Chao, “Bilgisayar modelleri yaptık ve bir yarısına 
daha fazla hasar aktarıp diğerine az aktarılması diğer 
bakterinin evrimsel açıdan her zaman kazanmasına 
sebep oluyor. Yani bakterinin bir yarısına yeni bir 
başlangıç sağlarken, diğer yarısına ise daha fazla 
hasar aktarılıyor.”

Her ne kadar E.coli bakterisi tamamen eşit 
bölünüyor gibi görünse de, oluşan iki bakter-
inin zamanla farklı boyutlarda olması, bakterilerin 
biyologların çoğunun düşündüğü gibi pek de eşit 
bölünmediğini, ayrıca hücrenin içinde de kesinlikle 
asimetrik bölündüğünü gösteriyor.

Chao: “Bakteri hücresinin içinde aktif bir taşıma 
sistemi olmalı ki o genetik olmayan hasarı bölünürk-
en sadece birine aktarabilsin.” diyor ve ekliyor: “Biz, 
bu asimetriyi evrimin oluşturduğunu düşünüyoruz. 
Bakteriler simetrik olsaydı yaşlanma diye bir şey 
olmazdı ama sırf bu asimetri olduğu için, bakter-
inin bir yarısı hasarı alıp yaşlanırken, diğeri daha az 
hasarla gençleşmiş oluyor.”

Çeviri: 

Oğuzhan Beğik

Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releas-

es/2011/10/111027150207.htm
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Bu isimler hep aynı konunun altını çiziyor, 
çünkü modern bilimde “ağaç” figürü artık 
Dünya üzerindeki canlılığın simgesi haline 

geldi. Biz de, bu figürün önemini bilen bir ekip 
olarak Türkiye’de vurgulama ihtiyacı duyuyor-
uz. Zira ola ki gelecekte hedeflerimize ulaşır da 
Türkiye’nin en büyük ekiplerini BİYOGEN çatısı 
altında barındıracak olursak, Türkiye’nin modern 
bilimin bu önemli figürünü net bir şekilde bilmes-
ini ve hatırlamasını istiyoruz. 

İşte bu yazımızda sizlere, modern bilim ve özel-
likle Biyoloji açısından çok önemli bir konu olan 
“Yaşam Ağacı”ndan bahsedeceğiz. Adımız neden 
Yaşam Ağacı, bu yazının sonunda anlayacağınızı 
umuyoruz. Ancak bizim için olan önemi bir yana, 
Yaşam Ağaçları, Evrim Ağaçları, ya da daha bilim-
sel adıyla Filogenetik Haritalar, bilim açısından da 
çok büyük öneme sahiptir. Şimdi bu konuya biraz 
değinelim: 

Birbiriyle akraba olan türlerin teknik haritalar üz-
erinde birleştirilmesi sonucunda filogenetik harita-
lar ortaya çıkar. Bu haritalar, temel olarak genetik 
özelliklerin benzerliğine ve evrimsel sürecin gen-
lerde bıraktığı izlere dayanmaktadır. Ancak bunun 
haricinde, “tür” tanımları dahilinde birçok özellik 
ele alınarak bu haritalar düzeltilir ve hata payları 
haritanın her bir noktasına ayrı ayrı işlenir. Unut-
mamak gerekir ki bilimde her zaman hata payını 
dürüstçe belirtmek şarttır. 

Ancak bahsedilen hata payları oldukça düşüktür 
ve hemen hemen her zaman doğru sonuçlarla 
karşılaşırız. Sadece kimi zaman yeni bulgular, bu filo-
genetik haritaların içeriklerini az çok değiştirebilir, 
ki bu da bilimin kendi kendini düzeltme mekanizması 
içerisinde olan doğal bir güvenilirlik unsurudur. 

Yaşam’ın İhtişamlı Ağacı
ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) oldukça köklü geçmişe sahip bir öğrenci 

topluluğudur. Uzun yıllar boyunca birbirinden özel ve önemli etkinliklere imza atmış, Türkiye’de 
kimsenin kalkışmayacağı işlere kalkışarak Dünya’nın en ünlü bilim insanlarını ODTÜ’de ağırlamıştır. 
Son zamanlarda büyüyen yapısı sebebiyle birçok alt ekip kurmuştur. Bunlardan birisi Türkiye’nin 

en büyük Evrimsel Biyoloji ekibi olmaya kararlı adımlarla ilerleyen Evrim Ağacı, diğeri ise 
Türkiye’nin en yaygın Biyoloji dergisi olmayı hedefleyen Yaşam Ağacı’dır. 
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Ancak günümüzdeki karmaşık filogene-
tik haritaların kökenleri belki hemen herkes-
in bildiği üzere, Charles Darwin tarafından ilk 
defa “resmileştirilmiş” olan ve üzerinde türlerin 
nasıl tek bir atadan yola çıkarak günümüzdeki 
çeşitliliğine ulaştığını anlatan “Yaşam Ağacı” çizi-
mine dayanmaktadır. 

Darwin’in bilim dünyasında başlattığı devrime 
kadar, Antik Yunan filozoflarından Aristotales’in 
sınıflandırma fikirleri insanlık üzerinde egemen-
di. Aristotales Büyük Varlık Zinciri (Scala Natu-
rae) olarak anılan sınıflandırmasını şu şekilde 
yapmaktaydı:

Yani Aristotales, Büyük Varlık Zinciri’nin en 
üstünde Tanrı’nın (ya da Tanrıların) bulunduğunu 
ileri sürüyordu. Onun altında melekler, onların 
altında ise şeytanlar bulunmaktaydı. Şeytanlardan 
hemen sonra Erkek gelmekteydi. Kadın ise, 
Aristotales’e göre Varlık Zinciri’nde Erkek’ten 
düşük konumdaydı. Öyle ki, Kadın, Erkek’e göre 

Hayvanlar’a daha yakın konumdaydı. Hayvan-
lardan sonra Bitkiler, Bitkiler’den sonra ise Min-
eraller (cansızlar) gelmekteydi. 
 
Açıkça görüleceği gibi, tek kelime ile kişisel uy-

durmalardan ibaret olan bu düşünüş, bin yıllar 
boyunca insanlık düşünüşünde hüküm sürdü. 
Neyse ki, öncelikle Karanlık Çağlar olarak anılan 
din egemenliğindeki Orta Çağ’ın bilim sayesinde 
aydınlanması, sonrasında ise bilimin güçlenip yep-
yeni özgürlükçü, gerçekçi, tabiata dayalı yaptığı 
reformlar sayesinde bu anlamsız görüşler yerini 
bilimsel gerçeklere bıraktı.
 
İşte Charles Robert Darwin, kendisinden önce 

gelen bilim insanlarının da keşiflerinden gücünü 
alarak, doğada gözlemlediği Evrim yasası üzerine 
Evrim Kuramı’nı geliştirmiş ve Aristotales’ten o 
günlere kadar gelen hatalı ve bilim dışı görüşü yerle 
bir etmiştir. Darwin, kendisinin “B Defteri” olarak 
isimlendirdiği defterine, başına “Düşünüyorum 
ki...” diye ekleyerek aşağıdaki ilk Evrim Ağacı’nı 
çizmiştir:

 Burada da görebileceğiniz gibi yaşam,  Darwin’in 
“1″ olarak işaretlediği noktadan başlar ve dallanır. 
Milyonlarca ve hatta milyarlarca yıl süren Evrim 
süreci sonunda da, pek çok dala sahip bir ağaca 
dönüşür. Bu çizim bilim camiası açısından çok 
büyük değere ve öneme sahiptir. Bunun ilk se-
bebi, uzun yıllar süren ve bilim dışı olduğu fikrini 
her zaman hissettiren Büyük Varlık Zinciri’nin 
yıkılmasıdır. İkinci önemi, düşüncenin adında da 
geçen “zincir” mantığının kırılmasıdır. 

Ancak günümüzdeki karmaşık filogenetik haritaların 
kökenleri belki hemen herkesin bildiği üzere, Charles 
Darwin tarafından ilk defa “resmileştirilmiş” olan ve 
üzerinde türlerin nasıl tek bir atadan yola çıkarak 
günümüzdeki çeşitliliğine ulaştığını anlatan “Yaşam 
Ağacı” çizimine dayanmaktadır. 
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Darwin’den önce canlıların 
bir “zincir” gibi birbirine bağlı 
olduğu düşünülmekteydi. 
Yani aralarında mut-
lak bir hiyerarşi olduğu 
sanılmaktaydı.
 
Darwin ise geliştirdiği ve 

gerçeğe son derece uyumlu 
olan görüşüyle, canlıların 
arasında bir hiyerarşi değil, 
dallanmış bir “ağaç” yapısı 
bulunduğunu ortaya koydu. 
Darwin’den önce türlerin 
birbirine dönüşebileceği 
düşünülmüyordu ya da çok 
az bilim insanı bunu dillen-
direbiliyordu. Ancak Darwin kafalardaki muğlak 
düşünceleri aydınlattı: 

Aslında türler “birbirine” dönüşmüyordu. 
Hiçbir modern tür, bir diğer modern türden 
evrimleşmiyordu! Yani günümüzdeki hiçbir ördek, 
hiçbir timsahtan ya da ayıdan evrimleşmemişti. 
Aslında her modern türün, bir diğer modern 
tür ile, geçmişteki belli bir zaman diliminde ras-
tlanabilecek ortak bir ataları bulunmaktaydı. Yani 
günümüzdeki ördek ile günümüzdeki timsahın 
geçmişte bir ortak atası yaşamıştı. Ancak bu ata 
ne ördekti, ne de timsah. Belki yüz milyonlarca 
yıl önce yaşamıştı ve o canlıdan, ördeklere ya da 
timsahlara gelene kadar arada binlerce tür oluşup, 
farklı kollara ayrılıp, evrimleşip, yok olmuştu. An-
cak bu ortak atadan oluşmuş yüzbinlerce türden 
iki tanesi, arada binlerce ara form geçirerek 
günümüze gelmiş olan ördekler ve timsahlardı. 
İşte bu şekilde, günümüzdeki tüm türlerden ger-
iye doğru gidildiğinde, belli bir noktada tek bir 
ataya ulaşılacaktı. İşte Evrensel Ortak Ata olarak 
anılan bu tür, en ilkin canlı formuydu. Bu canlı 
formuna açıklamayı Darwin değil, Oparin getirdi. 
Oparin, canlılığın cansızlıktan evrimleştiği fikrini 
ileri sürdü. Günümüzde, çok büyük bir ihtimalle 
geçmişte canlılığın bu şekilde başlamış olduğunu 
biliyoruz.
 
 Evrim Ağacı, veya Yaşam Ağacı, büyüleyici bir 

gerçeği de bizlere gösterdi: Yaşam Ağacı çizimi, 
inanılmaz bir zaman dilimini ve katrilyonlarca 
bireysel olarak canlıyı üzerinde taşımaktaydı. 
Aslında Yaşam Ağacı, insanların çıkarmaktan 
hoşlandıkları soyağaçlarının büyük bir versi-
yonu gibiydi. Sadece burada, kendi türümüze ve 

kendi ailemize ait bireyler 
arasındaki akrabalık ilişkisini 
değil, türler arasındaki 
akrabalık ilişkisini ortaya 
koymaktaydık. Dolayısıyla 
kendi ebeveynlerimizi ve 
akrabalarımızı ararken 
birkaç on, bilemediniz birkaç 
yüz yıl geriye giderken, tür-
lerin geçmişini incelerken 
milyonlarca, hatta milyarlar-
ca yıl geriye gitmemiz ger-
ekmekteydi. Dolayısıyla yüz 
yıl yanında, sadece yüzbin yıl 
bile aşırı fazlayken, milyon 
yıl, on milyon yıl, yüz milyon 
yıl, milyar yıl gibi sayılar akıl 

almaz derecede fazlaydı. Bu da, soy ağaçlarımız 
ile Evrimsel geçmişimize ait ağaçlar arasında, zor 
görülen, ama baş döndüren bir ilişki olduğu izleni-
mini bizlere veriyordu. O da şudur:
 
Zamanı akıp giden bir olgu olarak düşünecek 

olursak, şu anda her birimiz bu zaman içerisinde 
hareket etmekte olan varlıklarız. Dolayısıyla 
doğuyoruz, büyüyoruz, ürüyoruz ve ölüyor-
uz. Tüm bunları ortalama 70-80 yıl içerisine 
sığdırmaktayız. 80 yılımızı kağıda ufacık bir çizgi 
olarak çektiğimizi düşünün.
 
Daha sonra, bu 80 yılı gösteren çizginin başına, 

anne ve babamızı eklediğimizi hayal edin. Onların 
birleşimi sonucu biz var olabildik. Biz, onlardan 
doğmuş bir bireyiz. Ve evet, onlar gibi insanız. 
Ancak dikkat etmemiz gereken nokta şudur: 
Onlardan ciddi şekilde farklı özelliklerimiz var. 
Davranışlarımız farklı. Zekamız farklı. Eğilimlerimiz 
farklı. Fiziksel özelliklerimiz belli bir derecede 
farklı. Ama mutlaka ama mutlaka bir fark var, bu 
kaçınılmaz. İkiz kardeşler bile yetiştirilmelerinden 
ötürü birbirlerinden farklı olmaktadırlar
 
Böyle böyle 50 nesil geriye gittiğimizde, yaklaşık 

4.000 yıl geriye gitmiş oluruz. Evrimsel Biyoloji 
ve onu ilgilendiren alanlar sayesinde biliyoruz ki 
4.000 yıl önce insan yine insandı. Ancak muhteme-
len o dönemin fiziksel, davranışsal ve genetik özel-
likler açısından istatistikleri günümüzden tama-
men farklıydı. İnsanların eğilimleri farklıydı. Boy 
ortalamaları farklıydı. Ömürleri bizimkinden çok 
kısaydı, çoğu insan 30 yaşına gelmeden ölüyordu. 
Yaşam biçimleri kökten farklıydı. 

Aslında türler “birbirine” dönüşmüyordu. 
Hiçbir modern tür, bir diğer mod-
ern türden evrimleşmiyordu! Yani 
günümüzdeki hiçbir ördek, hiçbir tim-
sahtan ya da ayıdan evrimleşmemişti. 
Aslında her modern türün, bir diğer 
modern tür ile, geçmişteki belli bir za-
man diliminde rastlanabilecek ortak bir 
ataları bulunmaktaydı. Yani günümüzdeki 
ördek ile günümüzdeki timsahın geçmişte 
bir ortak atası yaşamıştı. Ancak bu ata 
ne ördekti, ne de timsah.
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Bu, onların yetiştirilme biçimlerini, dolayısıyla 
tüm özelliklerini değiştiriyordu. Diyelim ki ömür-
leri yine 80 yıldı (gerçekte 30 yıl kadar olsa da). 
Daha da geriye gidelim, hep bir ömrü 80 yıl olarak 
düşünerek...
 
Günümüzden 100 nesil geriye gittiğimizde, 

8.000 yıl geriye gitmiş olacağız. Hala insan, 
insandır. Ancak artık 100 nesil önceki bir bireyi 
alıp, günümüzdeki bir bireyle kıyasladığımızda, 
farklılıklar listesi daha da uzun olacaktır. Biyolo-
jik olarak hala “insan” (Homo sapiens) olan insan, 
fiziksel olarak oldukça farklıdır. Daha da geriye, 
200 nesil, 300 nesil, 500 nesil, 1.000 nesil, diyelim 
ki 2.500 nesil gittiğimizde, 200.000 yıl geriye gitmiş 
oluruz. Artık bu noktada ele alacağımız bir insan 
bireyi ile, günümüzden ele alacağımız insan bireyi 
o kadar farklıdır ki, aynı tür olduklarını söylemek 
ataklık olacaktır. Çünkü her insan ana-babadan, 
hep insan yavrular doğsa da, doğada, özellikle 
vahşi ortamda sadece belli özelliklere sahip birey-
ler hayatta kalabilecektir. Bu da, fiziksel özellikler-
in belli şekillerde seçilmesi ve kalıtılması demek-
tir. Dolayısıyla, sadece ana/baba ile yavru bazında 
bakarsak hep aynı türden bireyler doğar. Ancak 
karşılaştırmamızı ve incelememizi, daha geniş za-
man aralığına bölersek, farklılıkların artmasından 
ötürü aynı canlıdan bahsettiğimizi iddia etmek git-
tikçe zorlaşacaktır.
  
İşte bu şekilde geriye giderek, eğer ömrün 80 

yılda sabit olduğunu varsayarsak, 75.000 nesil (6 
milyon yıl) geriye gidecek olursak karşılacağımız, 
ilk başta “insan” olmasını beklediğimiz birey-
ler, günümüzde görmeye alışık olduğumuz 
şempanzelere benzeyen canlılara çok fazla ben-
zeyecektir, ancak bu atalar kesinlikle şempanze 
değildirler! Açıklayalım: Nasıl ki insan bireylerin-
den birinden başlayıp geçmişe doğru gittiğimizde, 
sürekli daha fazla aile soy ağacını, çizdiğimiz soy 
ağacına dahil etmemiz gerekiyorsa, 6 milyon yıl 
öncesine gittiğimizde de, şempanzelerle, daha 
doğrusu onların soy ağaçlarıyla karşılaştığımızı, 
bizim soy ağaçlarımızın onlarınkiyle çakıştığını 
görürüz. Yani günümüzde Türkiye’de yaşayan 
A insanından başlayıp geriye gittiğimizde ve aynı 
şekilde günümüzde Kongo Nehri, Afrika civarında 
yaşayan bir B şempanzesinden başlayıp geriye 
gittiğimizde, soy ağaçlarının ta 6 milyon yıl, hatta 
belki daha öncesinde çakıştığını görürüz. 
 
Bu bize, Evrimsel Biyoloji’nin muhteşem 

bütünleştirici ve açıklayıcı gücünü bir kere daha 
göstermektedir: Aynı türe ait bireylerin soy 

ağaçlarını çakıştırmak için daha yakın geçmişe git-
memiz yeterliyken, farklı türleri çakıştırmak için 
çok daha gerilere gitmemiz şarttır. Ancak yet-
erince geriye gidersek, örneğin 47.500.000 nesil 
geriye gidecek olursak, yani yaklaşık 3.8 milyar 
yıl öncesine kadar bu soyağacını devam ettirir ve 
yolda karşılaştığımız tüm canlıların soyağaçlarını 
aynı şekilde çizersek, Türkiye’deki A insanının 
soy ağacı da, Afrika’daki B şempanzesinin soy 
ağacı da, Anamur’daki C muz bitkisinin soy ağacı 
da, Rusya’daki D Sibirya Kurdu’nun soyağacı da 
tek bir canlıda, bir tek hücrelide, ilk canlılarda 
birleşecektir. 
 
Şimdi adım adım, “Yaşam Ağacı’nın Evrimi”ne bir 

göz atalım:

Yukarıdaki ağaçta sürüngenlerin evrimini görme-
kteyiz. Görebileceğiniz gibi, kök bölgesinde, tek 
bir atadan başlayan sürüngenler familyası, ağacın 
üst bölümlerinde dallanmakta ve farklılaşmaktadır. 
Orta sıralarda dinozorlardan kuşların evrimleştiğini 
görebilirsiniz.
 
Buradan da görülebileceği gibi, türler arasında bir 

zincirsel ilişki yoktur. Dallanarak ilerleyen ve geri-
ye doğru takip edildiğinde her seferinde farklı canlı 
grupları ile birleşen bir dizilim görmekteyiz. Bu da 
Evrimsel Süreçlerin geriye doğru izlenmesinin bi-
zlere verdiği bilgileri görmeye yeterdir. Örneğin, 
yukarıdaki Evrim Ağacı’nda dalların kimisinden 
kesitler alınmış ve çeşitli bilgiler eklenmiştir. Bun-
lara edinilmiş karakterler demekteyiz. Eğer ki bu 
karakterler, iki yakın akraba tür ile ortak ataları 
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tarafından taşınıyorsa, buna sinapomorfik özellik 
demekteyiz. 
 
Örnekleyecek olursak: En altta, ağacın gövdes-

inden alınan dilim, “embriyonik kese” (em-
brionic sac) olarak isimlendirilmiştir. Yani, bu 
ağacın bağlandığı diğer canlı gruplarından, bu 
tarafa doğru evrimleşirken, bir zaman diliminde, 
Evrimsel Süreçler sonucunda canlılar embriyon-
ik dönemde amniyotik kese oluşumu özelliğini 
evrimleştirmişlerdir. Bu özellik onların kurak 
koşullarda da yumurtlayabilmesini sağlamıştır. 
Bu özellik bir seferde edinilmemiş, amfibilerden 
evrimleşen sürüngenlerin, amfibilere benzeyen 
yumurtalarının nesiller içerisinde farklılaşmasıyla 
evrimleşmiştir. Sonrasında, bu özellik ağaçta yer 
alan bütün canlılara taşınmıştır. Dolayısıyla bu, 
sinapomorfik bir özelliktir. Ancak kuşlar (Aves) 
kısmına bakacak olursak, bu dallanmadan hemen 
sonra “dişsizlik” (no teeth) özelliği evrimleşmiştir; 
yani kuşlar, evrimsel süreçlerinde dişlerini 
kaybetmişlerdir. Bu özellik, bu Yaşam Ağacı’nda 
görülen başka hiçbir canlıda bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla bu, edinilmiş bir karakterdir. Bu şekilde 
diğer dilimleri de yorumlamak mümkündür.

Yukarıdaki bir diğer Yaşam Ağacı çiziminde ise, 
daha fazla canlı grubunu bir arada görebilmekteyiz. 
Dediğimiz gibi, Yaşam Ağacı’nı büyüttükçe, daha 
fazla canlı grubunu incelemeye dahil etmiş oluruz; 
ancak bu canlı grupları içerisindeki Evrim’i görmek 
zorlaşır. Bu tıpkı bir haritanın ölçeği ile oynamak 
gibidir. Ölçek büyüdükçe, detaylar da artar. Evrim 
Ağacı’nın dallarının uçların çok büyük ölçekte 

bakacak olursanız, günümüzdeki soyağaçlarını 
göreceksinizdir. Bu soyağaçlarının nesiller içer-
isinde farklı yönlere dağılımı sonucu türleşmeler 
olmaktadır ve bu, büyük Yaşam Ağacı’nda dallan-
malar, yeni dallar olarak görülmektedir. 
  
Günümüzde milyonlarca tür bulabildiğimiz ve 

Biyoloji’nin ve bu bilime ait bilim insanlarının öz-
verili çalışmaları sebebiyle bu sayısız türün birbiri-
yle olan evrimsel ilişkilerini bulabildiğimiz için, 
Yaşam Ağacı gün geçtikçe karmaşık bir hal almıştır. 
Aşağıda, bu ağacın ne kadar karmaşıklaştığına gü-
zel bir örnek görebilirsiniz:

Bu ağaçta da ilk canlı, tam ortada “root” olarak 
yazılan yerdir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, 
ilk canlılar evrimleşerek milyonlarca yıl içer-
isinde Bacteria (bakteriler), Archaea (Akealar) 
ve Eukarya (Ökaryotlar) domain’lerini (biyolojik 
sınıflandırmanın en geniş basamağı domain’dir) 
oluşturmuştur. Ağacı “root” yani kök kısmından 
başlayarak, dışarıya doğru takip ederseniz, evrim 
basamaklarını görebilirsiniz. Ayrıca bu Yaşam 
Ağacı, diğerlerine göre daha bilimseldir.
 
Bilimsellik de bu konuda önem arz etmektedir. 

Genellikle halka bilimi taşıma sırasında, yukarıda 
verdiğimiz gibi daha anlaşıır, gerçekten ağaca 
benzeyen betimlemeler yapılsa da, bilim ciddi bir 
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uğraştır ve dolayısıyla çok katı kuralları olabilme-
ktedir. Örneğin, bilimsel bir Yaşam Ağacı, ya da 
Filogenetik Ağaç, şöyle çizilir:

Bu filogenetik ağaç, “kinezin” isimli protein 
temelli bir enzimin Evrimsel Geçmiş’ini gös-
teren bir ağaçtır. Buradan da görebileceğimiz 
gibi sadece organizma bazında canlılar değil, 
canlıları oluşturan parçalar da evrimleşmektedir. 
Dolayısıyla onlar da aynı yasalara tabidir ve aynı 
şekilde türleşmeleri gösterilebilir. Ancak tabii ki 
bu parçalar, organizmayı yapan kısımlar olarak, 
organizmanın ana evrimine bağımlıdırlar. Ve tam 
tersi de doğrudur: canlının genel evrimi de, bu 
parçaların tekil evrimine bağımlı olacaktır.
 
Eğer fotoğrafa ayrıntılı bakacak olursanız, bilimsel 

birçok isim ve numaralandırmayla karşılaşacaksınız. 
Şu anda konumuzun çok dışında olduğu için bu 
detaylara girmeyeceğiz. Ancak bu işin ne kadar ci-
ddi yürütüldüğünü görmeniz açısından faydalı bir 
görsel olacaktır.
 
Ve aşağıda eklediğimiz görsel, akıl almaz bir 

görseldir. Dünya’daki çeşitlilik o kadar geniştir ki 
ve bunlar arasında öylesine etkileyici bir evrimsel 
gelişim süreci vardır ki, bildiğimiz haliyle “ağaç” 
şekilleriyle, bildiğimiz hiçbir kağıt boyutuna 
sığdıramayız. Bunu fark eden bilim adamları, yaza-
bildikleri alanı daha etkili ve verimli kullanabilmek 
adına, “ağaç” olarak değil de, “çember” olarak 
çizmeye başlamışlardır “Evrim Ağacı”nı. Böylece 

çizim alanını çok daha etkili kullanmak mümkün 
olabilmektedir. Aşağıdaki görsel de, bunun en 
muhteşem örneklerinden biridir:

Bu Yaşam Ağacı’nı okumak biraz daha karmaşıktır 
ve bu boyuttayken hemen hemen hiçbir şey 
gözükmez. Ancak bunu alır da A0 boyutundaki 
bir kağıda, yüksek çözünürlükte basarsanız, bütün 
ayrıntıları çok daha rahat görebilirsiniz. 
 
Bu muhteşem “göz” şeklindeki Yaşam Ağacı’nı 

nasıl okuduğumuza gelirsek: Gözün merkezinde, 
sağ alt köşeye doğru iki ayrım görebiliriz. Bu 
ayımın olduğu neredeyse tam olan çember, ilk 
canlıyı temsil eder. Bu iki ayrım ise, bakterilerle 
arkeaları bir olarak alan ve sonradan ayıran birin-
ci kol ve ökaryayı gösteren ikinci koldur. Daha 
sonra, dediğimiz gibi yüksek çözünürlükte, bu 
kolları takip ederseniz, Dünya üzerindeki pek çok 
türü bir arada bulunduran devasa Evrim Ağacı’na 
ulaşabilirsiniz. Dikkatli baktığınızda göreceksiniz 
ki, gözün merkezinden dışına doğru yüzlerce, bel-
ki binlerce defa dallanma vardır. Ancak bu çizim 
bile Dünya üzerindeki türlerin ancak %1 gibi bir 
kısmını kapsamaktadır.
  
İşte Yaşam(Evrim) Ağacı, böylesine etkileyici bir 

şekilde, tüm canlıları birbirine bağlayabilmekte 
ve her biri arasındaki biyolojik bağı ortaya koya-
bilmektedir.
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 Bizler, bilimi temsil eden, bilimin içinden gelen 
ve bilimsel düşünüşü benimsemiş bir ekip olarak 
dergimizin adnı Yaşam Ağacı seçtik. Çünkü bi-
zler, kurduğumuz bu bilim birliğinin Türkiye’den 
köklerini alan, tüm Dünya’ya uzanan devasa bir 
ağaç olmasını istiyoruz. Bu ağacın gücünü bilim-
den, aydınlıktan, gelecekten, özgür düşünceden, 
sorgulamadan, şüpheden, meraktan, araştırmadan, 
incelemeden, deneylerden, gözlemlerden ve 
dosdoğru bir şekilde, başka hiçbir ikincil kaynağa 
gerek duymaksızın hayattan almasını istiyoruz. İşte 
bu yüzden biz, okurlarıyla, sevenleriyle, sevmey-
enleriyle, dostlarıyla, düşmanlarıyla, aydınlık zihin-
leriyle, gericileriyle birlikte herkesi kapsayan bir 
ağacız.
 
Çünkü bu fikir ne kadar hoşumuza gitmese de, 

bizler birer hayvan türüyüz, tüm türlerle ortak 
atalara sahibiz, onlardan evrimleşerek oluşmuş 
türleriz. Biz buyuz. Ve çaresiz iddialarımız, boş 

çığırtkanlıklarımız ve şahsi düşüncelerimiz bu ger-
çekleri değiştirecek kadar güçlü olmadı ve asla da 
olamayacak. 
 
İşte ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu, Evrim 

Ağacı ve Yaşam Ağacı Dergisi olarak biz, bu cevabı 
tüm Türkiye’ye, tüm Dünya’ya izah etmek için 
varız.
 
Bize verdiğiniz arkası kesilmez desteğiniz için 

sonsuz teşekkürler.
 
En içten saygılarımızla…
 
Çağrı Mert Bakırcı
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Yaygın İsmi: Akrep Sineği
Bilimsel İsmi: Panorpa nuptialis Gerst 

Morfolojik Özellikler: Mecoptera takımında bu-
lunan bu sıradışı böceklerin üzerinde kahveren-
gi çizgileri olan 4 tane uzun, dar ve zarımsı sarı 
kanatları vardır. Başında uzun, tele benzer antenler 
taşıyan bu böceğin, uzun “burnunun” ucunda ise 
ağız kısmı bulunmakta. Başının kenarlarında iki pe-
tek göz ve başının üst kısmında ise üç tane küçük 
gözü vardır. Vücudu 2.54 cm uzunluğundadır. 
Erkek böceklerin karın bölgeleri bir akrebinki gibi 
uzundur. 

Hayat Döngüsü: Bu böcekler kompleks meta-
morfoz geçirirler. Kışları larva evresinin son 
safhasındadırlar. Olgunlaşmadan önceki pupa 
evresini ise toprak içersinde hücrelerde geçirirler. 
Yumurtalar, toprağın içerisine bırakılır. Larvalar 
görünüşte tırtıla benzer ve toprağın üzerinde 
yaşarlar. Her yıl yeni bir jenerasyon oluşur.
 
Habitat ve Besin kaynakları: Akrep sinekleri 

ormanlık alanlarda ve yoğun bitki örtüsü olan vadil-
erde bulunur. Sonbaharda bataklıklarda yaşayan bu 
böcekler sağlık açısından zararsızdırlar. Çenelerini 
çiğnemek için kullanırlar.  Yetişkinler genel olarak 

ölü böceklerle beslenirken, larvaları diğer havyan 
özlerinden beslenmekte ya da yırtıcı olabilmekte-
dir.

Kur davranışı: Erkeklerin dişilerin önünde 
kanatlarını hızlıca titretmesinden ve dişilerin 
yiyebileceği tükürük salgılarını bırakmalarından 
oluşur. Çiftleşmek için de erkekler dişilere ölü 
örümcek sunar. Besinin çok kısıtlı olduğu ortam-
da, erkek böcek tarafından hayati riske atılarak 
ağından alınan ölü örümcek, dişi için çok önem-
lidir. Bunu yapamayan erkek böceklerse dişilere 
kendi tükürük salgısını sunar.

    
Çeviri: Hatice Benan
Kaynak: 
http://insects.tamu.edu/fieldguide/bimg212.html

Akrep Sineği
P a n o r p a  n u p t i a l i s  G e r s t

Bu Hayvanı 
Tanıyor musunuz?
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Gerçek: İnsanlar (ve muhtemelen beyni olan 
hayvanların tümü), beyinlerinin %100’üne 
yakınını kullanmaktadırlar. Beynimizin 

kullanılmayan hiçbir noktası yoktur. Kimi koşulda, 
bazı bölgeler daha fazla, bazı bölgeler daha az 
çalışıyor olabilir. Ancak bu, beynin herhangi bir 
noktasının “kullanılmadığı” ya da “işlevsiz” olduğu 
anlamına gelmemektedir. 

Bilgi - 1: Beyin kapasitesi, genetik faktörlerle be-
lirlenir ve sınırlanır. Basit olarak, bir canlının bey-
nindeki nöron ve sinaps (nöron bağı) sayısı ile 
orantılıdır. Bu kapasite belirli hastalıklara sahip ol-
mayan her canlıda %100 kullanılır. Elbette kimi za-
man bazı bölgeler daha aktif, bazı bölgeler daha az 
aktif çalışabilecektir. Bunun beyni kullanmakla bir 
ilgisi yoktur; zira her nöronun aynı anda çalışması, 
beynin daha “iyi” çalıştığı anlamına gelmez. Beynin 
her bölgesi belirli konularda özelleşmiştir ve ger-
ektikleri zaman çalışmaları gerekir. Unutulmaması 
gereken önemli bir nokta beyin kapasitesinin, aynı 
zamanda zekanın da üst sınırını belirlediğidir.

Bilgi - 2: Zeka kapasitesi ise, bir canlının gene-
tik unsurlarla sınırlandırılmış beyin kapasitesi 
tarafından belirlenir. Zeka kullanımı, bu kapasit-
enin ne kadarının kullanılabildiği ile ilgilidir. Bu 
noktada, zekamızı bir kas yapısına benzetebili-
riz. Ulaşabileceği en üst nokta, genetik unsurlarla 
belirlenmiştir; ancak biri çok çalışırsa kaslarını bu 
en üst kapasiteye kadar (ama daha fazlasına değil) 
çıkarabilir. Çalışmayan biri ise ortalama bir güçte 

kaslara sahip olacaktır. Zeka da bunun gibidir. 
Tek farkı, yeni kas hücreleri üretmek düzgün bir 
çalışmayla oldukça kolayken, yeni sinir hücrelerini 
üretmenin imkansıza yakın olmasıdır; dolayısıyla 
pratik, var olan nöronların daha aktif kullanılmasını 
sağlar, yeni nöronlar üretilmesini değil. Zihin 
antrenmanları sayesinde zekamızın normalde, 
antrenmansızken kullandığımızdan fazlasını kulla-
nabiliriz; ancak bunun üst sınırı, beyin kapasitemiz 
ile aynıdır ve %100’ü geçemez. Normal bir insan, 
zekasının %80-90’ını kullanmaktadır (asla %3-10’u 
kullanılmaz; çok ciddi hastalıklara sahip olanlarda 
bile bu kadar düşük oranlar görülmez, bu or-
anlar ciddi bir uydurmadır). Düzgün yapılan ve 
genelde yıllarca süren pratikle bu kapasite %100’e 
yaklaştırılabilir.

Bilgi - 3: Ancak unutulmaması gereken nokta, 
bu kapasitenin %100’ün üzerine çıkamayacak 
olmasıdır. Çünkü bu üst sınır, nöronlarla belirle-
nir ve artması için nöron sayısının da artması; yani 
yeni nöronlar üretilmesi gerekir. Bu olaya nöro-
genez denir. Ancak nörogenez, nöronların büyük 
oranda bölünme kabiliyetlerini yitirmiş hücreler 
olmalarından ötürü çok kısıtlı miktarda olmaktadır 
ve zekayı önemsenmeyecek kadar az etkilemekte-
dir. Tabii gelecekte bu hücrelerin kök hücrelerden 
üretilebilmesiyle zekanın arttırılması mümkün ola-
bilir. 
     
Çağrı Mert Bakırcı

Beynimizin 
Ne Kadarını 

Kullanıyoruz?
Mit: İnsanlar beyinlerinin %3’ünü (%5’ini, 
%10’unu, vs.) kullanır. Einstein bile %5’ini 

kullanıyordu. Kimi insanlar ömürleri 
boyunca çalışıp %4’e ancak çıkarabilir. 

Eğer %100’ünü kullanabiliyor olsaydık kim 
bilir neler yapabilecektik!
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Nature” adlı dergide yayımlanan araştırmaya 
göre bilim adamları, bölünerek yeni hücrel-

er oluşturmayı durduran atıl durumdaki hücreleri 
yok ettiler.

“Yaşlanan hücreler” olarak adlandırılan bu 
hücreler, bağışıklık sistemi tarafından dışlanıyor ve 
sayıları, zaman içinde giderek artıyor. Bu hücrel-
er, yaşlı insanlarda tüm hücrelerin yaklaşık yüzde 
10’unu oluşturuyor.

Mayo Klinik’te yapılan araştırmada bilim adamları, 
genetik değişime uğratılmış farelerde tüm yaşlı 
hücreleri yok etmeyi başardılar.

Daha sonra farelerde yaşlanmanın üç önemli 
belirtisine bakıldı: Gözlerde katarakt oluşması, 
kas dokusunun zayıflaması ve ciltte kırışıklıkların 
oluşması.

Yaşlanan hücrelerin yok edildiği farelerde bu 
belirtiler, dikkat çekici bir biçimde yavaşladı. 
Yaşlanmış farelere aynı tedavi uygulandığında ise 
kaslarda önemli bir düzelme görüldü.

Araştırmanın sonuçları, insanlarda yaşlanmanın 
belirtilerinin yavaşlatılması ya da tamamen ortadan 
kaldırılması ile ilgili umutları yeniden alevlendirdi.

Bilim adamları, yaşlanan hücreleri devre dışı 
bırakması için bağışıklık sisteminin uyarılabileceğini 
ya da ürettikleri özel protein sayesinde sa-
dece yaşlanan hücreleri hedef alan bir ilaç 
geliştirilebileceğini söyledi.

Kaynak: 

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=290428

Sonsuz Gençliğe Doğru…

ABD’de bilim adamları, laboratuar ortamında fareler üzerinde yaptıkları deneylerde yaşlı hücreleri yok ederek 
kırışıklıklar, kas kaybı ve katarakt gibi yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmayı başardılar.



Bu Jurassic Park-vari girişim bilim dünyasında 
bir ilk değil, 1990’lı yıllarda denenmiş olan 
yünlü mamut klonlama girişimleri, hayvanın 

DNA’sındaki hasarlar yüzünden başarısız 
olmuştu. Fakat 2008 yılında Riken Gelişimsel 
Biyoloji Merkezinden Dr. Teruhiko Wakayama 
donmuş yumuşak dokudan mamut klonlamak 
için kullanılabilinecek bir tekniğin öncüsü oldu. 
Wakayama’nın yöntemi ile 16 yıldır donmuş halde 
bulunan bir fare klonlanabildi.

Iritani, Wakayama’nın tekniği ile öncelikle 
yaşayabilir mamut hücreleri ayıklamayı, ardından 
da tahminlere göre iyi durumda olacak olan %2-
3’lük örneğin çekirdeklerini çıkartmayı planlıyor. 
Yomiuri Shinbun’un haberine göre, Iritani bu 
deneyi için bir Rus araştırma laboratuarındaki ma-
mut yumuşak dokusunu kullanmayı düşünüyor.

Elde edilen çekirdeklerde döllenmiş bir dişi Afri-
ka filinin yumurtasına enjekte edilecek ve böylece 
mamut DNA’sına sahip bir embriyo üretilecek.

Eğer tüm bu aşamalar başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilirse, döllenmiş yumurta, dişi bir Afri-
ka Fili’nin vücuduna, Profesör Minoru Miyashita ve 
2 Amerikalı fil araştırmacısı tarafından aktarılacak. 
Miyashita bundan önce Osaka’nın Tennoji Hay-
vanat Bahçesi’nin de müdürü idi. Eğer bu aşama da 
başarı ile sonuçlanırsa, takım 600 günlük hamilelik 
döneminin sonunu bekleyecekler.

Iritani dişi fili döllemelerinin 2 yıl süreceğini 
tahmin ediyor ve 4-6 yıl içerisinde Dünya’nın bir 
mamut yavrusu ile tanışacağını düşünüyor; ya da 
tanışmayacağını... Deneyin başarılı olması duru-
munda mamut yavrusu ile ne yapılacağı henüz 
belli değil. Yomiuri Shinbun’a yaptığı açıklamada 
Iritani’nin, “Eğer klonlanmış bir yavru üretebil-
irsek bile, bunu filin rahmine enjekte etmeden 
önce, mamutu nasıl yetiştireceğimizi ve halka 
gösterip göstermeyeceğimizi tartışmamız gerek, 
mamut doğduktan sonra da mamutun ekolo-
jisini ve genlerini araştıracağız ve böylece türün 
neden tükendiğini ve başka faktörleri anlamaya 
çalışacağız.” dediği aktarıldı.

Başarılı olmaları durumunda, doğacak mamut 
tam yetişkin olduğunda omzuna kadar 4 metre 
boyunda ve 3,6 ton ağırlığında olacak; böylece 
yetişkin bir erkek Afrika Fili’nden daha küçük 
olacak (yetişkin bir Afrika Fili erkeği omzuna 
kadar ölçüldüğünde 4 metre boyunda, 5,9 ton 
ağırlığındadır).
 

Çeviri:  Oğuz Ursus Bolgi
Kaynak:
 http://www.pcworld.com/article/216872/scientists_to_clone_
woolly_mammoth_in_five_years.html
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Mamutlara Hazır Olun!
Bir Japon bilim insanı, donmuş mamut hücrelerini kullanarak, gelecek 5 yıl içerisinde yünlü mamut 

klonlayabileceğini öne sürdü. Kyoto Üniversitesi’nden Profesör Akani Iritani’nin The Daily Tele graph’a yaptığı 
açıklamada sağlıklı bir mamut yavrusunun ilerleyen 5 yıl içerisinde doğmasının olası olduğunu belirtti.
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Her geçen gün DNA hakkında yeni bulgular elde 
ediliyor, yeni gerçekler ortaya dökülüyor, taşlar 
tek tek yerine oturuyordu. Sonuçta büyük 

çıkarımı yapmak iki bilim adamına nasip oldu. Watson 
ve Crick şüphesiz yaşam bilimlerinin her alanında çığır 
açacak bir buluşa imza atmışlardı. DNA’nın yapısını or-
taya çıkarmak sadece bir başlangıçtı ve büyüleyici olduğu 
kadar göz korkutucu bir kapıyı aralamıştı. İnsanoğlu 
böylelikle geçmişi ortaya çıkarmak ve geleceği kontrol 
etmek için gerekli yetiye ulaşmış oldu. Aradan geçen 59 
yıl bunun kanlı canlı kanıtı…

Genetik bilimi ve genetikçilerin oyuncağı DNA’yı 
tanıtıp, doğurduğu iyi-kötü sonuçlara değinmeden önce 
bilim dünyasında devrim yaratan buluşa çıkan basamakları 
incelemekte fayda var. 

1870’lerde Darwin’in başlattığı akımın kol gezdiği bir 
dünyada Friedrich Miescher, beyaz kan hücrelerinden 
izole ettiği çekirdeği parçaladığında içinde şimdiye ka-
dar bilim dünyasının yabancı olduğu bir madde buldu ve 
buna Nüklein(Nuclein) adını verdi. Bu isim daha sonra 
yapıtaşları ve özellikleri ortaya çıktıkça deoksiribo-
nükleik asit-DNA adını alacaktı. Miescher çalışmalarına 
balık spermlerini inceleyerek devam etti. sperm çekird-
eklerinin %90 ağırlığını bu maddenin oluşturuyor olması 
genetik materyal’in aktarımında Nüklein’in önemli 
olduğunu gösteriyordu. Ancak, tekniklerin yetersizliği 
ve yanlış ölçümler sebebiyle yumurta hücresinin daha 
fazla Nüklein bulundurması gerektiği sonucuna vardı. 
Her iki üreme hücresinin aynı sayıda genetik materyal 
bulundurması gerektiğinden Nüklein’in genetik materyal 
olamayacağı sonucuna vardı.

1900’lerin başında protein ve DNA’nın kimyasal 
yapıtaşları ortaya çıkmıştı. Buna göre proteinler çok 
büyük çeşitlilik gösterirken, DNA sürekli tekrar eden 4 
farklı bazdan oluşuyordu. Oysa canlılar arasında çeşitliliğe 
sebep olan genetik materyalin her türlü molekülden daha 
kompleks olması gerekiyordu. Tüm bu yetersiz gözlem 
ve yanlış varsayımlar, 1940’lara kadar genetik materyalin 
proteinler olabileceği ve DNA’nın proteinlerin emriyle 
oluşturulacağı düşüncesi yerini korudu.

1928 yılında İngiliz fizikçi Frederick Griffith düzenlediği 
bir deneyle genetik transformasyonu ortaya çıkardı. 
Deney farelerine parlak ve kaygan(S tipi) bakteriler en-
jekte edildiğinde bakteriler ölüyor, mat ve pürüzlü(R 
tipi) bakteriler enjekte edildiğinde ise yaşamlarına de-
vam ediyorlardı. Frederick ölü S bakterilerini canlı R 
bakterileriyle aynı ortamda karıştırarak farelere en-
jekte ettiğinde farelerin öldüğünü gözlemledi. Bu ancak 
zararsız bakterilerin ölümcül olanların özelliklerini kend-
isine almasıyla açıklanabilirdi. Genetik transformasyon 
olarak adlandırdığı bu olayın bir takım ‘aktif madde’ 
ile gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Bu aktif madde 
14 yıllık çalışmalar sonucu, 1944’de Oswald Avery ve 
meslektaşları tarafından açığa çıkarıldı. Hücre içi organel 
ve molekülleri hücreden bağımsız olarak inceledikler-
inde sadece nükleik asidin bu özelliği taşıdığını gördül-
er. Ancak DNA’nın yeterli karmaşık düzeyde olmadığı 
düşüncesi bu sonucun bir süre daha göz ardı edilmesine 
sebep oldu.

1952’de Alfred Hershey ve Martha Chase radyoaktif 
olarak işaretlenmiş T2 virüsleriyle yaptıkları deneylerde 
çoğu işaretlenmiş proteinlerin santrifüjle birlikte virüste 
kaldığını, bakteriye geçiş yapamadığını, işaretlenmiş virüs 

25 Nisan’a Yol Almak...
19. yyı’ın sonlarında ve 20. yy’ın başlarında 
biyolojinin geri kalanı geçici bir unutulma 
aşamasına gelirken, genetik materyal herkesin 
gözdesi olmaya, en merak uyandırıcı gün-
dem konusu haline gelmeye başlıyordu. İşlevi 
neydi? Neye benziyordu? Yapıtaşları nelerdi ve 
kontrol edilmesi dahilinde neler yapılabilirdi? 
Dünyanın dört bir yanından bilim insanları bu 
soruların cevaplarını bulmak için laboratuarlara 
kapanıyordu. 
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DNA’sının ise bakteriye geçebildiğini yani aktarıldığını 
gördüler. Şüphesiz DNA’nın bu vakitten sonra ge-
netik materyal olarak kabul görmesinde Hershey ve 
Chase’in rolü büyüktü ancak asıl sebep, eş zamanlı 
olarak DNA’nın sanıldığı kadar basit yapıda olmadığının 
keşfedilişinde yatıyordu.

1944 ile 1952 arasında Erwin Chargaff DNA’yı par-
çalamak  ve 4 bazı daha anlaşılır kılmak için kromato-
grafic yöntemler kullandı. İlk olarak sabit bir türün farklı 
bireylerinden alınan hücrelerin hepsinin yaş, cinsiyet, 
çevresel yada dokusal değişkenlere bakmaksızın 4 bazı 
aynı yüzdelik değerlerde bulundurduğunu gösterdi. 
Farklı türlerin hücreleri farklı yüzdeliklerde baz çeşidi 
bulunduruyordu. Asıl şaşırtıcı olansa birbirine yakın 
türlerin yakın yüzdeliklere sahipken, türler birbirinden 
uzaklaştıkça DNA’larının başkalaşıyor oluşuydu. Bunlar 
tam da bilim dünyasının olası bir genetik materyalden 
beklediği şeylerdi. 

Chargaff tüm bunların ötesinde DNA’nın şemasını 
ortaya çıkarak çok önemli bir bilgiyi de ortaya çıkardı. 
Parçaladığı materyallerde bazları ayrı ayrı incelediğinde 
iki pürin bazının(Adenin(A) ve Timin(T)) ve iki pirimidin 
bazının (Guanin(G) ve Sitozin(S)) kendi içlerinde eşit 
miktarda olduğunu gözlemledi. Yani bir DNA Adenin 
miktarı kadar Timin, Sitozin miktarı kadar da Guanin bu-
lunduruyordu. Ancak pürin bazlarının toplamı ile pirimi-
din bazlarının toplamı arasında bu tarz bir ilişki yoktu.  
Biyoloji ve matematiği moleküler boyutlarda birbirine 
bağlamak, çift sarmalın ortaya çıkışında kaçınılmaz bir 
adımdı…ve şimdi sıra o ünlü iki bilim adamına gelmişti.

 
1950’lerin sonlarında, DNA’nın yapısını 

canlandırabilmek için gerekli olan pek çok bilgi bilim 
dünyasında dağınık halde dolanmaktaydı. Son olarak 
Rosalind Franklin, X-ray ışınlarıyla DNA’nın sarmal 
yapıda olduğunu ortaya çıkardığında tüm bu olanları 
birleştirmek her şeyden haberdar iki insana kalıyordu. 
James Watson ve Francis Crick, yaptıkları rüm olası 
maketlerden sonra buldukları doğru yapıda, sadece 
DNA’nın fiziksel özellikleri değil, bazların dizilimin-
den replikasyon yöntemine kadar pek çok veriyi açığa 
çıkardı. Şekle göre, A ve T arasında ikili, G ile C bazları 
arasında ise üçlü hidrojen bağları yer alıyordu ve bazların 
yapısı, DNA’nın fiziksel davranışlarında büyük role sahip 
küçük ve büyük girintilerin oluşmasına sebep oluyordu. 
Çift sarmal, tüm çıplaklığıyla ortadaydı…

Çift sarmal’ın duyuruluşundan yaklaşık yarım asır 
sonra insan genomunun baz dizilişini ortaya çıkarma 
çalışmalarının ilk olumlu sonuçları, 26 haziran 2000 
tarihinde ABD Başkanı Bill Clinton, İngiltere Başbakanı 
Tony Blair ve Celera Genomics tarafından ‘tüm çağların 
en özel günü’ olarak dünyaya ilan edildi. 

İnsan Genom Projesi çift sarmalın keşfinin 50. 
yıldönümünde, yani 25 nisan 2003 de tamamlandı. Bu, o 

zamana kadar genetik biliminde gelinen son ve en büyük 
aşamaydı. İnsanoğlunun şifresi çözümlenmiş, kontrol 
edilebilir hale gelmişti. 25 nisan günü başta ABD olmak 
üzere pek çok ülkede geleneksel bir kutlama günü halini 
aldı. Bu sefer yüzbinlerin ortak olup kutlayacağı olay ise, 
DNA’nın kendisiydi…

 

Neler Değişti?

Watson ve Crick’i Nobel ödülüne götüren buluş bilim 
dünyasına bir çığ gibi düşmüştü. Takip eden yıllar içinde 
genetik bilimini duymayan kalmadı. Moleküler biyoloji 
ve genetik üzerine pek çok yeni meslek ve araştırma 
konusu patlak verdi. Cezp ediciydi zira geçen Nüklein’in 
üzerinden geçen 50 yılı aşkın süreye rağmen gene-
tik materyalin çok küçük bir kısmı çözümlenmişti ve 
keşfedilmeyi bekleyen sayısız özelliği vardı…olmalıydı. 
DNA ismi, bir virüs misali her yöne yayılmaya başladı. 
Yeni tedavi yöntemleri ve projeler baş gösteriyordu. Kök 
hücre tedavisi, gen tedavisi, preimplantasyon(embriyo 
aşamasında genetik tanı)ve insan genom projesi bunların 
çok az bir kısmıydı. 

Genin yapısını keşfetmek ve onu kontrol edebilmek 
adına çeşitli biyoteknoloji şirketleri, laboratuarlar, 
araştırma merkezleri adeta yoktan var oluyordu. Bilim 
insanlarının hayalgücüne bağlı olarak, DNA çok daha 
uç noktalara gidiyordu. Klonlama ve mutant canlılar 
oluşturma; dünya bir bilim-kurgu kitabından fırlamış bir 
hal alıyordu. Dahası,  bu sefer kurgular hızla gerçeğe 
dönüşüyordu.
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DNA çok farklı amaçlara hizmet etti ve etmeye de 
devam edecek. Bilim, insanlık tarihi boyunca olduğu 
gibi sürekli kendi içinde çatışmalar yaşamıştı ve bu 
çatışmaların yeni hedefi de DNA’ydı. Bir metafizikçi ve 
idealist ile bir Neo- Darwinist’in henüz organizmanın 
bütünü üzerindeki etkisi tam anlaşılamamış DNA’yı 
yorumlayış şekilleri bambaşkaydı. Teknoloji gücünü 
elinde bulunduran üst sınıf ile eğitim düzeyi bu karmaşık 
organizmayı anlamakta zorlanan halkın alt kesiminin 
beklentileri birbiriyle çakışıyordu ve tüm bu olası 
grupların arasında hüküm vermek yine bilim insanlarına 
kalıyordu. 

Madalyonun bir yüzünde insanlığı ve doğayı 
hastalıklardan ve yok oluşlardan kurtarmak yatıyordu. 
Artık hastalıklara tanı koymak kolaylaşmıştı. DNA; 
adli tıpta suçluların saptanması, organ naklinde riskler-
in azaltılıp uyumun artırılması, kalıtımın hastalıklara 
yatkınlık üzerindeki rolü, yeni enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi, besin değeri yüksek bitki ve hayvanların 
üretilmesi, evrimi milyarlarca yıl önceki ilk atalarımıza 
kadar takip edebilmek gibi pek çok amaca hizmet edi-
yordu. Hastalıklara konulan teşhisler arttıkça piyasaya 
sunulan aşılar, ilaçlar ve tedavi teknolojileri hızla artıp 
gelişti. 

Kimilerinin hayatı boyunca görmeye fırsat bulamayacağı 
besinler artık en yakın süpermarketin raflarını süslüy-
ordu. Şeker hastalığı gibi tedavisi oldukça pahalı olan 
hastalıklar için maliyeti daha ucuz yöntemler geliştirildi 
ve sayısız insanın hayatı bu ve benzeri hastalıklardan 
arındırılarak kurtarıldı. Kök hücre üzerine çalışmalar 
hayret verici başarılara imza attı; günümüzde pek çok 
organ yapay olarak üretiliyor ve organ yetmezliği gibi 
hastalıklar tarihe karışmak üzere…

Tüm bunlar ve çok daha fazlası DNA’nın keşfinin 
ve genetik biliminin bizlere ve yaşayan tüm canlılara 
getirdiği vazgeçilmez yeniliklerdi. Ancak tam bu nok-
tada durmak deyim yerindeyse iki yüzlülük olacaktır. 
Genetik bilimi, hayalleri gerçekleştirmek üzere pek çok 

kez düşüncesizce kullanıldı ve DNA “kötü bilim” ‘in 
doğuşunda bir aracı olarak büyük rol üstlendi.

Emperyalizmin genetik bilimini kendi amaçları 
doğrultusunda kullanıp gelişmekte olan üçüncü dünya 
ülkelerine açlık sefalet ve kölelik getirdiğini bir yana 
bırakırsak(bu konuda yapılan haksızlıklar ne bu yazıya 
ne de bu dergiye sığamayacak kadar fazladır.) sorunların 
büyük çoğunluğu DNA’nın yanlış anlaşılmasında ve bilg-
ilerin kesinleşmediği olaylara balıklama atlanılmasından 
kaynaklanıyordu. Hipotezler genlerin lineer nedensel 
zincirler olduğunu, her genin ancak bir işlev verdiğini, 
çevresel değişimlerden etkilenmeyeceğini, kararlı ve 
değişmez olduklarını, konuldukları yerde kalacaklarını 
söylüyordu ve gerek teknolojinin her daim biyolojinin 
beklentilerine yetişememesi gerekse uç noktalardaki 

istisnaların gözden kaçması sebebiyle hatalar üst üste 
bindi ve çoğu zaman sonuçlar çok geç öğrenildi. 

Şimdiki bilgilerimiz bizlere genlerin karmaşık bir yapıda 
işlediğini, lineer değil döngüsel bir işlev aktarımı olduğunu 
(DNA-RNA-protein ve protein-RNA-DNA şeklinde), 
çevresel değişimlerin DNA’da sayısız mutasyona yol 
açabileceğini, genlerin ilişkisiz türler arasında bile yatay 
transfer gerçekleştirip rekombinasyon yapabileceğini 
söylüyor. Genetiğin tarihi, transgenik ürünlerin bitki 
örtüsünü yok ettiği, hayvan popülasyonlarında büyük 
azalmalara sebep olduğu, yeni alerjilere yol açtığı, 

James Watson ve Francis Crick
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üremesine izin verilen rekombinant canlıların kitlesel 
salgınlara sebep olduğu ve farklı türler arasında bile bu 
canlıların aktarılabileceği, sürekli ortaya sürülen aşıların 
bir yenisini üretmek zorunda bırakacağı yeni hastalıklara 
sebep olduğu örneklerle dolu. 

 
Dünyanın dört bir yanında bu konu    hakkında    mora-

toryumlar düzenlendi. Kimi ülkeler transgenik ürünlere 
ve rekombinant gen teknolojisine uygun güvenlik ön-
lemlerine sahip olamadığını kabullenip bu araştırmaların 
uygulama boyutuna geçmesini yasaklarken, başta ABD 
olmak üzere emperyalist ülkeler önlemleri artırma ger-
eksinimi bile duymadan çalışmalara hızla devam etti. 

 
Ürünler patentlerdi, bitkiler ve hayvanlar patentlendi, 

keşfedilen her yeni virüs her yeri bakteri patentlendi, 
insan eliyle yaratılan rekombinant koloniler patentlendi 
ve sıra bizlere, insan vücuduna geldi. Kök hücre tedavisi 
yüzyılın en muhteşem buluşu olarak anılıyor ve şüphesiz 
bu adı hak ediyor. Ancak devletlerin üst kesimleri bun-
dan payını almakta ısrarcı. Üretilen her organ, her kök 
hücre nakli patentlenmiş halde, birilerinin kontrolünde. 

Bu konuya karşı savaş tam gaz sürmekte, ancak bu 
savaş çok yeni ve yetersiz. Halk, neler olup bittiğinin 
farkında değil, kendilerine dikte edilenleri tedavi başlığı 

altında sorgulamadan kabulleniyor. Bu yüzden ki bilim, 
tekelleşme yolunda ilerlerken bilim adamları kadar 
halkın da karşı çıkışları bilimi kötüye kullanımdan kur-
tarmakta önemli konuma sahip. Kötü bilim, daha fazla 
ölüme sebebiyet vermeden ortadan kaldırılmak ve ye-
rini güvenli özverili çalışmalara, birilerinin tekelinde 
çalışmaya zorlanmayan güvenlik önlemleriyle donatılmış 
laboratuarlara bırakmak zorunda.

 
2012…

Çift sarmalın tanımlanışının üzerinden 59 yıl geçti. O 
yada bu şekilde hala tüm bilimlerin gözdesi olup anahtarı 
elinde bulundurmayı başarmakta. İçinde bulunduğumuz 
nisan ayında dünya DNA’yı, Watson ve Crick’i, insan 
geninin tüm çıplaklığıyla ortaya serilişini 9. kez kutlaya-
cak. Sayısız etkinlik düzenlenecek, yarışlar yapılacak, 
bilim ödülleri verilecek, adından söz ettiren onlarca 
bilim insanı bilimsel sempozyumlarda bir araya gelecek 
ve bilim dünyasını sarsan bu yapıtaşlarının son konu-
munu tartışacak. 

 
Tüm bu olanlar ülkemiz için çok yeni. İlk kez geçen 

yıl Hacettepe üniversitesi aracılığıyla resmi olarak 
Türkiye’de kutlanmaya başlanan DNA günü bu yıl da 
nisan’ın ‘25’inde kendi adından söz ettirecek.

 
Bu yazıyı yayınladıktan sonra bile DNA üzerine buluşlar 

ara vermeden devam edecek ve seneye yazılacak olan 
DNA günü özel yazısı çok daha yeni buluşlara değinecek. 
Ve bilinçlenen toplumumuzda birileri bilimi düşüncesizce 
kullananlara karşı çıkmaya devam edecek. Umuyorum 
ki bu yazıda DNA’ya ve doğurduğu sonuçların her iki 
yönüne yeterli dikkati çekebilmişimdir. 

 
Doğrularınızla kalmanız dileğiyle…

Yazan: Samet S. Aytekin

Şimdiki bilgilerimiz bizlere genlerin karmaşık bir 
yapıda işlediğini, lineer değil döngüsel bir işlev 
aktarımı olduğunu (DNA-RNA-protein ve protein-
RNA-DNA şeklinde), çevresel değişimlerin DNA’da 
sayısız mutasyona yol açabileceğini, genlerin ilişkisiz        
türler arasında bile yatay transfer gerçekleştirip     
rekombinasyon yapabileceğini söylüyor.




