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Sar›, Kavuniçi ve K›rm›z›

Sonbahar›n
Renkleri...
Sonbahar her ne kadar renkleriyle
cazibeli bir mevsim olsa da, ça¤r›ﬂt›rd›¤› hüzün nedeniyle di¤er mevsimlere
göre arka planda kal›yor. Asl›nda sonbahar mevsimi yaﬂam için önemli bir
dönüm noktas›. Çünkü birçok canl› türü sonbaharda yaﬂam›n› ya gelecek nesillere aktar›yor ya da sessiz bir uykuya dal›yor. Sonbahar›n en cazip yan›,
a¤aç yapraklar›na verdi¤i sar›, kavuniB‹L‹M ve TEKN‹K 80 Kas›m 2005

çi ve k›rm›z› renklerde sakl›. Peki,
a¤açlar›n yapraklar› bu mevsimde neden renklerini de¤iﬂtirip dökülüyor?
Sonbaharda yapraklar›n yeﬂil renklerini kaybederek sar› ve parlak k›rm›z›ya bürünmelerinin nedeni, sonbaharda besin sentezini ve klorofil yapmay›
durdurmalar›. Bitkide bulunan ve fotosentez yapmaya yarayan klorofil, bitkilere yeﬂil rengini veriyor. Klorofil ad›

verilen pigment maddeleri kuvvetli bir
yap›ya sahip oldu¤u için, yaprakta bulunan di¤er pigment maddelerini maskeliyor ve yapraklar yeﬂil görünüyor.
Yapraklarda klorofil çeﬂitli nedenlerle
azalmaya baﬂlad›¤›nda di¤er pigment
maddeleri de görünmeye baﬂl›yor. Böylece klorofiller sonbaharda yapraklarda parçalanmaya baﬂlad›kça, biz de onlar› sar› ve kavuniçi tonlarda görmeye
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baﬂl›yoruz.
Sonbaharda her a¤açta farkl› renk
tonlar›n›n görülmesinin nedeni, yaprakta bulunan klorofillerin ayn› miktarda olmamas›. Bunun yan›nda yaprakta baﬂlayan klorofil y›k›m›n›n h›z›,
yaprakta depolanan ﬂekerlerin miktar›,
di¤er pigmentlerin yo¤unlu¤u ve yapraklar›n düﬂme h›z› gibi etkenler, yapraklar›n rengini de¤iﬂtiriyor. Tüm bu
ölçütlerse iklim koﬂullar›nca kontrol
ediliyor.
Sonbaharda yaprakta depolanan ﬂeker miktar› art›yor. Çünkü fotosentez
h›z›n›n azalmas›na karﬂ›n, üretilen ﬂekerlerin bitkinin di¤er k›s›mlar›na iletimi yavaﬂlad›¤›ndan, bu ﬂekerlerin büyük k›sm› yapraklarda kalarak antosiyanin ad› verilen bileﬂiklere dönüﬂüyorlar. Yapraklar›n sar›ms›-k›rm›z›ms›
renkleri, bu sürecin sonucu. Iﬂ›k ﬂiddetinin fazla olmas› antosiyaninleri art›rd›¤›ndan, yapraklar daha parlak renklere bürünüyor. Sonbaharla gelen so¤uk gecelerse, antosiyanin üretimini
yavaﬂlatt›¤› için, so¤uk havalarda yapraklar daha soluk renkli oluyor. Renklerdeki soluklaﬂman›n bir nedeni de,
so¤uk havayla yapraklardaki ﬂeker
oran›n›n düﬂmesi.

Genetik Yap› ve Çevresel Etkenler
Yaprak rengini genetik yap› ve çevresel etkenler de belirliyor. Ancak bu
etkiler bitkiden bitkiye çok farkl› ﬂekillerde ortaya ç›k›yor. S›cakl›k, yaprak
yaﬂ›, gölge gibi koﬂullar da rengi etkiliyor. Örne¤in, yüksek s›cakl›klarda
büyüyen bitkilere ait yapraklar daha
az renk de¤iﬂtirirken, düﬂük s›cakl›klarda büyüyen bitkiler fazla renk de¤iﬂtiriyor. Bu nedenle ›l›man kuﬂakta
yer alan bitkiler, sonbaharda subtropikal kuﬂakta yetiﬂen bitkilere göre çok
daha güzel renklere sahip oluyorlar.
Yap›lan araﬂt›rmalara göre, gece s›cakl›klar› 14-18 °C aras›nda bulunan bölgelerde, yapraklar›n sonbahardaki
renkleri, çok daha parlak ve çok daha
güzel oluyor.
‹klim koﬂullar›n›n d›ﬂ›nda, toprakta
bulunan çeﬂitli mineral maddelerin eksikli¤i de yaprak renklerini etkiliyor.
Örne¤in, azot eksikli¤i yapraklar›n erken sararmaya baﬂlamas›na neden olu-

yor. Toprak asitli¤i de yaprak rengini
de¤iﬂtiren bir etken. Asitli topraklarda
yetiﬂen a¤açlar daha k›rm›z› renklerde
olurken, alkaliye gidildikçe yapraklar
daha çok morumsu olmaya baﬂl›yor.
Biliminsanlar› uzun y›llardan beri
yapt›klar› çal›ﬂmalar sonucunda yaprak dökümünün, hava s›cakl›¤›n›n düﬂmesinden çok, günlerin k›salmas› nedeniyle ›ﬂ›k ﬂiddetindeki de¤iﬂmeler
nedeniyle ortaya ç›kt›¤›n› ifade ediyorlar.
Yap›lan genetik çal›ﬂmalar da, sonbaharda yaklaﬂ›k 2.400 genin de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›n› gösteriyor. Buna göre,
genler yapraklar›n renk de¤iﬂtirmesi
ve dökülmesinde etkin rol oynuyorlar.
Ancak ﬂimdiye kadar yap›lan çal›ﬂmalarda, bu dönüﬂümlerin tam olarak
hangi genler taraf›ndan ve nas›l kontrol edildi¤i tam olarak ortaya konabilmiﬂ de¤il. Umea Universitesi ve Stockholm’de bulunan Kraliyet Teknoloji
Enstitüsü’nden biliminsanlar›n›n Akçaa¤aç (Acer sp.) üzerinde yapt›klar›
çal›ﬂmada, yaprak dökümünde gerçekleﬂen ve yaprak renginin de¤iﬂmesini
sa¤layan klorofil parçalanmas›nda, 35
genin etkinleﬂti¤i tespit edilmiﬂ. Ancak
yapraklar›n renk de¤iﬂtirme mekanizmas›n› tam olarak çözebilmek için daha çok say›da çal›ﬂma yap›lmas› gerekiyor. Genetikbilimciler, gelecekte renk
de¤iﬂiminde rol oynayan genlerin tümünün keﬂfedilece¤i ve istenilen za-

manda yaprak renginin de¤iﬂtirilebilece¤i umudundalar.

Yapraklar Ne ‹ﬂe
Yar›yor?
Yapraklar, bitkilerin do¤al besin
fabrikalar›. Bitkiler, kökleri arac›l›¤›yla
topraktan ald›klar› suyla atmosferden
ald›klar› karbodioksidi, (CO2) güneﬂten ald›klar› enerjiyle parçalayarak
yapraklardaki kloroplastlarda besin
haline dönüﬂtürüyorlar. Bu tepkime
sonucunda bitkinin büyümesini sa¤layacak olan ve glukoz ad› verilen ﬂekerli bir bileﬂik ve at›k madde olarak da
oksijen (O2) üretiliyor. Bitkiler bu glukozu enerji üretmek ve büyümek için
kullan›yorlar. Bitkinin yapraklar›nda
gerçekleﬂen bu olaya, ›ﬂ›kla birleﬂtirme
anlam›na gelen fotosentez ad› veriliyor. Bu süreçteki en önemli rolü de
bitkiye yeﬂil rengini veren, klorofil ad›
verilen moleküller oynuyor.

Bitkiler K›ﬂ›n Geldi¤ini
Nas›l Anl›yor?
Bitkiler, k›ﬂ›n geldi¤ini sahip olduklar› almaçlar (reseptörler) arac›l›¤›yla
anl›yorlar. Bu almaçlar›n baz›lar› ›ﬂ›k
ﬂiddetine, baz›lar› da s›cakl›¤a duyarl›.
Bu iﬂleyiﬂe iyi bir örnek, baharda aldaKas›m 2005
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nan a¤açlar. Örne¤in, ocak sonu ve ﬂubatta havalar birden ›l›ﬂlaﬂt›¤›nda badem ve erik a¤açlar› k›sa sürede çiçeklenmeye baﬂl›yorlar. Ancak s›caklardan sonra gelen ilk so¤uklarla, çiçekler donarak zarar görüyor. Bu, ekonomik bir kay›p olman›n ötesinde, türün
çiçeklerini kaybetmesi, o y›l tohum
oluﬂturamamas›, yani biyolojik olarak
baﬂar›l› olamamas› anlam›na da geliyor.
K›ﬂ boyunca güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n e¤imli gelmesi ve hava s›cakl›¤›n›n düﬂük
olmas› fotosentezi olumsuz etkiliyor.
Bu nedenle a¤açlar, k›ﬂ›n memeli hayvanlardaki k›ﬂ uykusuna benzer bir
dinlenme dönemine çekiliyorlar. Bu
sürede yeterli fotosentez yapamayan
a¤açlar yaz aylar›nda depolad›klar› besinlerle yaﬂamlar›n› sürdürüyorlar.
Yapraklarda klorofillerin parçalanmas›
ve ard›ndan yapraklar›n dökülmesi,
a¤açlarda besin üretimini büyük ölçüde durduruyor.

Bitkiler K›ﬂa
Nas›l Haz›rlan›yor?
Yaz aylar› boyunca, ortamda bulunan bol su ve ﬂiddetli güneﬂ ›ﬂ›¤› etkisiyle bitkiler yo¤un bir ﬂekilde fotosentez yaparak besin üretiyorlar. Üretilen
bu besinlerin bir k›sm› büyümede kullan›l›rken, geriye kalan k›sm› da k›ﬂ›n
kullan›lmak üzere depo ediliyor. Çünkü yaz aylar›n›n tersine k›ﬂ aylar›nda
günler k›sa ve so¤uk oldu¤undan, ›ﬂ›k
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miktar›n›n azl›¤› ve ortamda bulunan
suyun ak›ﬂkanl›¤›n› kaybederek yeterli
miktarda al›namamas› sonucunda, bitkiler yeterli miktarda fotosentez yapam›yorlar. Bu nedenle, k›ﬂ›n a¤›r koﬂullar›na dayanabilmek için kendilerine
çeﬂitli yollar buluyorlar. Baz› bitkiler
yaﬂamlar›n›, bir büyüme sezonuna s›¤d›r›yor. Bu bitkilere tek y›ll›k bitkiler
ad› veriliyor. Bu bitkiler, k›ﬂ›n a¤›r koﬂullar› henüz gelmeden yaﬂam döngülerini tamamlayarak ortadan kayboluyor, ancak ürettikleri tohumlar›yla
bahar aylar›nda yaﬂama geri
dönüyorlar. Çok y›ll›k
ad› verilen bitkilerse tek
y›ll›klar›n aksine, iki
y›l ya da daha fazla
yaﬂayabiliyorlar.
Bu
grup, a¤açlar›, çal›lar›, yar›
çal›lar› ve baz› uzun ömürlü otsu türleri içeriyor. Çok y›ll›k bitkilerden a¤aç
ve çal›lar, odunsu k›s›mlar›yla k›ﬂa karﬂ› koyabilirken, otsu k›s›mlar›n›, yani
yapraklar›n› kaybediyorlar. Böylece
hem enerji tasarrufu yap›yor, hem de
so¤uktan etkilenecek yüzey alanlar›n›
küçültüyorlar. So¤uktan üﬂüdü¤ümüzde büzülmemizin amac› da bu: yüzey
alan›m›z› küçülterek daha az enerjiyle
daha k›sa sürede ›s›nabilmek. Çok y›ll›k otsu bitkiler de k›ﬂ aylar›nda toprak
yüzeyinde bulunan k›s›mlar›n› kaybederek, yaln›zca toprak alt›nda bulunan

kök, so¤an, yumru gibi k›s›mlar›yla yaﬂamaya devam ediyorlar ve havalar
›s›nd›¤›nda yeniden geliﬂiyorlar.
Bitkiler, sand›¤›m›z›n aksine, yaln›zca sonbaharda yaprak dökmüyorlar.
Örne¤in çam, selvi, göknar gibi a¤açlar, her dönem yaprak dökmelerine
karﬂ›n bizler onlara yaprak dökmeyen
bitkiler ad›n› veriyoruz. Bunun nedeniyse bu tip a¤açlar›n hiçbir mevsimde
tamamen ç›plak kalmamas›. Bitkiler,
sonbahar d›ﬂ›ndaki mevsimlerde iklimdeki ani de¤iﬂiklikler, çeﬂitli hastal›klar ve böcekler nedeniyle de yapraklar›n› dökebiliyorlar.
Yaprak döken a¤açlardan ç›nar, meﬂe, diﬂbudak, kavak, huﬂ, kay›n, akçaa¤aç, k›ﬂa yapraklar›n› dökerek haz›rlan›yorlar. Çam, selvi, göknar, ladin gibi
herdem yeﬂil olarak bilinen yaprak
dökmeyen a¤açlarsa k›ﬂ aylar›nda yapraklar›n› dökmüyorlar. Çünkü bu
a¤açlar›n yapraklar›, so¤uktan korunmak için özel bir yap›ya sahipler. Bu
bitkilerin yapraklar›, ya çamlarda oldu¤u gibi i¤ne ﬂeklinde ya da defne, sandal a¤ac›, kermes meﬂesinde oldu¤u gibi üzerileri kal›n bir mumsu tabakayla
örtülü. Çok so¤uk havalarda bu bitkilerin yapraklar›n›n da k›vr›larak yüzey
alan›n› küçülttü¤ünü görebilirsiniz. K›ﬂ›n yapra¤›n› dökmeyen bu herdem yeﬂil bitkiler, yeterli miktarda su bulduklar›nda k›ﬂ aylar›nda da fotosentez

Sonbahar Yapraklar›n›n Ekolojik ve
Psikolojik Yararlar›
Yaprak dökülmesinin ekolojik boyutuna
bakt›¤›m›zda, dökülen yapraklar besin döngülerinde önemli bir rol oynuyor. Orman taban›na
dökülen yapraklar çürüyerek topra¤a karbon,
azot ve di¤er elementleri veriyor. Kökler de bu
besinleri alarak ihtiyaç duyduklar› elementlerin
bir k›sm›n› karﬂ›lam›ﬂ oluyorlar. K›sacas›, a¤açlar döktükleri yapraklarla topra¤› bir ölçüde
gübrelemiﬂ oluyorlar. Bununla birlikte toprak
yüzeyine düﬂen bu yapraklar, birçok böcek ve
mikroorganizma türü için de yuva ve besin kayna¤› olarak kullan›l›yor. Bu yapraklar sucul ekosistemlerde de önemli bir yer tutuyor. Sonbaharda dökülen yapraklar rüzgarlarla savrularak
göl ve akarsulara kar›ﬂ›yor ve burada suyun etkisiyle parçalanarak suda besleyici elementler
haline dönüﬂüyorlar. Suda yaﬂayan planktonlar,
algler bal›klar ve di¤er omurgas›z canl›lar bunlar› yiyerek yaﬂamlar› için gerekli besinleri alm›ﬂ oluyorlar.
Sonbaharda yapraklar›n k›zarmas›yla ortaya
ç›kan manzara, yere düﬂmeleriyle de oluﬂan or-

ganik hal›lar do¤ada yaﬂayan di¤er bitki ve hayvan türleri için de oldukça önemli olmakla birlikte, insan psikolojisinde de bir hayli etkili. Hepimizin bildi¤i gibi birçok yazar, ﬂair, foto¤rafç› vb. sonbaharda ortaya ç›kan muhteﬂem renk
cümbüﬂlerinden etkilenmiﬂtir. Bu nedenle de bize sonbahar› anlatan birçok ﬂiir, roman, ﬂark›,
resim ve film var.
Washington’da bulunan Fobi, Sinir ve Depresyon Tedavi Merkezi’nde yap›lan çal›ﬂmalar,
sonbahar renklerinin insanlar› normal renklerden daha fazla rahatlat›p sakinleﬂtirdi¤ini
göstermiﬂ. Birçok psikiyatri uzman› da sonbaharda dökülen yapraklar› izlemek ve onlar›n
aras›nda yürüyüﬂ yapman›n insan› psikolojik
olarak rahatlatt›¤› görüﬂüne kat›l›yor. Buna paralel olarak yap›lan deneysel çal›ﬂmalarda, sonbaharda görülen sar›, kavuniçi ve k›rm›z› tonlara boyanan bir odada oturtulan hastalar›n, di¤er renklere boyanm›ﬂ odaya oturtulmuﬂ hastalardan daha sakin ve rahat tav›rlar sergiledikleri
tespit edilmiﬂ.
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yapmaya devam ediyorlar. Ancak k›ﬂ›n
gerçekleﬂen besin üretimi, yaz aylar›na
göre çok yavaﬂ bir ﬂekilde gerçekleﬂiyor.
Yaz aylar›nda bitkiler çok miktarda
besin üretiyorlar. Üretilen ﬂekerler niﬂasta halinde depolanarak k›ﬂ aylar›
için saklan›yor. Örne¤in, en çok tüketti¤imiz yiyeceklerden olan patatesin niﬂasta bak›m›nda zengin olmas›, bitkinin k›ﬂ dönemi için yapt›¤› haz›rl›ktan
kaynaklan›yor.
Sonbaharda yapraklar dökülmeden
önce a¤açlarda çok say›da de¤iﬂiklik
meydana geliyor. Bitkibilimcilerin “absisyon” ad›n› verdikleri yaprak dökümünden önce, her yaprak sap›n›n dalla birleﬂti¤i yerde, ayr›lma tabakas› ad›
verilen bir tabaka oluﬂuyor. Bu tabaka
ileride yapra¤›n daldan kolayca ayr›lmas›n› sa¤l›yor. Bu katman›n ortas›ndan bir iletim demeti geçiyor. Bu iletim demeti, bahar ve yaz aylar›nda topraktan al›nan su ve suda çözünmüﬂ
elementlerin yapra¤a, yaprakta üretilen besinlerin de bitkiye iletilmesini
sa¤l›yor. Sonbaharda bitki taraf›ndan
üretilen çeﬂitli enzimler arac›l›¤›yla
uyar›lan bu tabaka, büyümeye baﬂlayarak iletim demetinde gerçekleﬂen ak›m› engelliyor. Böylece kökler arac›l›¤›yla topraktan al›nan su yapraklara
iletilemezken, yaprakta üretilen besinler de gövdeye gönderilemiyor. Bu durumda yaprakta üretilen ve gövdeye
gönderilemeyen ﬂekerler de antosiyanin adl› maddelere dönüﬂüyor. Bu s›rada klorofiller de parçalanarak yaprakta bulunan di¤er pigment maddeleri
görünür hale geliyor ve yapra¤›n rengi
yeﬂilden sar›ya do¤ru de¤iﬂmeye baﬂl›yor. Absisyon tabakas› ad› verilen bu
tabaka, yapra¤›n dökülmesinden sonra
mantar›ms› bir hücre s›ras›yla kaplanarak bitkiyi d›ﬂar›dan gelecek hastal›klara karﬂ› koruyor.

hücre duvar›n› ve pektinden oluﬂan orta lameli eritmeye baﬂl›yorlar. Orta lamel ve hücre çeperinin tümüyle erimesiyle birlikte, yaprak daldan ayr›larak
dökülmeye baﬂl›yor.

Sar› Rengin
Belirginleﬂmesi
Yapra¤›n susuz kalmas› ve klorofil
pigmentlerinin parçalanmas›yla, daha
önce klorofil taraf›ndan maskelenen
pigmentler, yaprakta görünür hale geliyorlar. Bu pigmentlerin baﬂ›nda, kavuniçi rengi veren karoten ile sar› ren-

Sonbahar Ekonomisi
Renk de¤iﬂtiren yapraklar, ekonomik önem de
taﬂ›yorlar: sonbahar turizmi. Günümüzde birçok ülkede, dünyan›n dört bir yan›ndan gelen turistler, yo¤un yaprak dökümünün yaﬂand›¤› bölgelere götürülüyor. Sonbahar turizminin en popüler oldu¤u yerlerin baﬂ›ndaysa ABD’nin New England bölgesi ve

gi veren ksantofil geliyor. Bu pigmentler do¤ada gördü¤ümüz en yayg›n pigmentler olup çiçeklerde, muz, portakal, limon gibi meyvelerin kabuklar›nda, havuçta oldu¤u gibi baz› köklerde
ve yumurta sar›s›nda bulunuyor. Bu
pigmentlerin, renk vermenin d›ﬂ›nda
klorofil gibi önemli bir görevleri olup
olmad›¤› henüz bilinmiyor.
Klorofilin parçalanarak ortaya di¤er
renklerin ç›kmas›n›, muz örne¤inde
kolayca aç›klayabiliriz. Agaç üzerinde
gördü¤ümüz muzlar genelde yeﬂil
renkte. Bunlar kopar›l›p pazarland›ktan sonra sararmaya baﬂl›yorlar. Bunun nedeni meyvenin ana bitkiden aydünyan›n ilk milli park› olan Yellow Stone geliyor.
Bu bölgelerde birçok organize tur düzenleniyor.
Turlara ‹nternet üzerinden de kay›t yapt›rmak mümkün. Sonbahar turizmi için ülkemiz de iyi bir potansiyele sahip. Örne¤in Bolu çevresi, Yedilgöller, Sinop Erfelek ﬁelaleri ve Kaçkar Da¤lar›, ilk akla gelen yerler. Belki siz de bu günlerde k›sa bir tura ç›karak sonbahar›n güzel renklerini yaﬂayabilirsiniz.

Yapraklar Nas›l
Dökülüyor?
Günlerin k›salmas›yla, yaprak sap›n›n dibinde bulunan absisyon bölgesi
ﬂekillenmeye baﬂl›yor. Absisyon bölgesinde bir s›ra hücre tabakas›ndan oluﬂan ayr›lma tabakas›, fizyolojik olarak
etkinleﬂiyor ve pektinaz ve selülaz ad›
verilen özel enzimler salg›lamaya baﬂl›yor. Bu enzimler, selülozdan oluﬂan
Kas›m 2005
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r›lmas› ve su iletiminin sona ermesi.
Bir süre sonra kabukta bulunan klorofil pigmentlerinin parçalanmas›yla,
yine kabukta bulunan ksantofil pigmentleri görünür hale geçiyor ve yeﬂil
olan meyve sarar›yor. Ayn› ﬂekilde, dal›ndan kopard›¤›n›z yeﬂil bir armudu
ya da benzer bir meyveyi evde birkaç
gün bekletti¤inizde, sarard›¤›n› görebilirsiniz.

Yapraklardaki
K›rm›z›
Pancar, k›rm›z› elma, kara üzüm,
menekﬂe, sümbül gibi bitkilerin parlak
k›rm›z› ya da morumsu renkleri, antosiyanin ad› verilen maddelerden kaynaklan›yor. Yapraklarda bu pigmentler
glukozun birikmesiyle oluﬂuyor. Bitkilerde gördü¤ümüz kahverengi renklerse ac› bir tada sahip olan ve tanen ad›
verilen maddelerden geliyor. Tüm bu
pigmentlerin türlü birleﬂimleriyle, gökkuﬂa¤›n› bile k›skand›rabilecek renkler
ortaya ç›k›yor.
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Yapraklar›n sonbaharda neden ve
nas›l k›rm›z›ya döndü¤ü hakk›nda çeﬂitli kuramlar var. Sar› ve kavuniçi
renklerini veren karotenlerin y›l boyunca yaprakta bulundu¤u ve sonbaharda klorofil pigmentlerinin parçalanmaya baﬂlamas›yla görünür hale geçtiklerini söylemiﬂtik. Yapraklara k›rm›z› renk veren
antosiyaninlerse yaprakta,
yaln›zca sonbaharda yaprak dökülmeye baﬂlamadan
birkaç hafta önce üretilmeye baﬂl›yor.
Antosiyaninler, suda çözünebilen bir grup flavonoid olup, hücre sitoplazmas›nda üretilerek vakuollere
gönderiliyorlar. ﬁimdiye
kadar antosiyaninlerin bitkilerde neden sentezlendi¤i
hakk›nda kesin bir bilgi olmad›¤› gibi, hücrede do¤rudan etkili olduklar› bir fizyolojik mekanizma da görülmemiﬂti. ‹sviçre’de bulunan Fribourg Üniversitesi
Biyoloji Bölümü’nden Marco Archetti ve arkadaﬂlar›n›n, Kuramsal Biyoloji dergisinde yay›nlanan “birlikte-evrim kuram›yla sonbahar renklerinin kökeni” adl› makalelerinde, 19. yüzy›la kadar klorofil pigmentlerini güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan korumalar› için üretildi¤i kabul edilen antosiyaninlerin,
bitkiler taraf›ndan böcekle-

re sinyal vermek üzere evrimleﬂti¤i belirtiliyor. Bu çal›ﬂmaya göre, bir tür k›z›lc›k bitkisinde yap›lan araﬂt›rmalar
sonucunda sonbaharda k›zaran yapraklar, afit ad› verilen küçük böceklere
sinyal vererek, onlar› yumurta b›rakmalar› için yapra¤a davet ediyorlar.

Sonbahar ve Hüzün
Sonbahar›n ço¤u kiﬂiye hüzün verdi¤i, bir gerçek. Bunun nedenlerinden
biri, biyolojik saatimizle belirlenen biyoritmde gizli. Biyoritm kabaca, türlerin davran›ﬂlar›n› çevresel etkenlere
göre kontrol eden bir içsel mekanizma. Buna göre birçok canl›n›n metabolizmas›, bahar aylar›nda hareketlenirken sonbaharda yavaﬂl›yor. Birçok tür
ilkbaharda ortaya ç›karken ya da geliﬂirken, sonbahar geldi¤inde ya ortadan yok oluyor ya da geliﬂimini yavaﬂlat›yor. ‹nsanlarda da durum ayn›.
Sonbahar hüznünün kayna¤›, belki de
sonbaharda azalmaya baﬂlayan canl›l›k
enerjisi.
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