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Okyanus taban›nda gömülü metan gaz› miktar›n›n 10 trilyon ton oldu¤u san›l›yor. Bir metan molekülü (CH4) karbondioksite (CO2) oranla 25 kat daha
güçlü bir sera gaz›. Bu durumda okyanus taban›ndaki metan›n atmosfere
ulaﬂmas› durumunda Dünyam›zda nas›l bir iklim felaketi yaﬂayaca¤› aç›k.
Ancak, okyanus taban›ndaki kayaçlardan yukar› do¤ru yükselen metan›n
büyük bölümü, daha suya bile varmadan yok oluyor. Kaybolan bu gaz›n
ak›betini merak eden araﬂt›rmac›lar,
sonunda metan›n deniz dibindeki çamurda yaﬂayan kalabal›k bakteri kolonilerince yendi¤ini keﬂfettiler.
Okyanus taban›n›n daha derin bölgelerinde yaﬂayan mikroplarca üretilen
metan›n yüzeye yaklaﬂt›¤›nda yok oldu¤u, daha 1970’lerde gözlenmeye
baﬂlam›ﬂt›. Hatta bunda metanla beslenip bunu karbondioksite dönüﬂtüren
mikroorganizmalar›n rolü ortaya ç›km›ﬂt›. Bunlardan biri, karbon izotoplar›n›n da¤›l›m›nda görülmekteydi. Metan gaz›nda karbon -13 izotopunun
karbon-12’ye oran›, belirgin biçimde
düﬂüktür. Araﬂt›rmac›lar, metan›n yüzeye s›zd›¤› yerlerdeki incelemelerinde
buralar›n (karbondioksit temelli) karbonatlar bak›m›ndan zengin oldu¤unu
gördüler. ‹ﬂin ilginç yan›, bu karbonatlardaki karbon-13 oran› da metandaki
kadar düﬂük ç›k›yordu. Bu da mikroorganizmalar›n metan› tüketip karbon13 fakiri karbondioksite dönüﬂtürdü¤ünü gösteriyordu.
Bununla birlikte ortaya ﬂöyle bir sorun ç›k›yordu. Biyoloji yasalar› böyle
bir sürece izin vermiyordu. Gerçi metan tüketen mikroplar›n varl›¤› biliniyordu, ama bunlar tatl› suda ve oksijence zengin topraklarda yaﬂ›yordu.
Bu da araﬂt›rmac›lar› oksijenin metan›n parçalanmas› için gerekli oldu¤u
sonucuna götürmekteydi. Oysa okyanus taban›ndaki tortularsa oksijenden
tümüyle yoksun bölgeler. Daha da ﬂaﬂ›rt›c› bir olgu, araﬂt›rmac›lar›n okyaB‹L‹M ve TEKN‹K 10 Eylül 2001
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nus taban›ndaki sülfat düzeyini ölçmeleriyle ortaya ç›kt›. Normal olarak deniz suyunda bulunan sülfat, dip çamuruna kar›ﬂ›yor, ancak tortullar›n tabanla birleﬂti¤i yerde, yani metan›n
kayboldu¤u yerde o da birden kayboluyordu. Araﬂt›rmac›lar buna bakarak
da metan› yok eden organizmalar›n,
sülfat› da yok ettikleri sonucuna vard›lar. Ancak, böylesine bir organizman›n varl›¤›, daha da olanaks›z görünmekteydi.
Okyanus diplerindeki aﬂ›r› koﬂullar› laboratuvarda yaratman›n olanaks›zl›¤›
nedeniyle araﬂt›rmac›lar, tortullarda
saklanan bu gizemli organizmalar›, b›rakt›klar› dolayl› izlerinden bulmak çabas›na giriﬂtiler. Sonunda California

aç›klar›nda Eel River havzas›ndaki dip çamurunun organik
maddelerle dolu oldu¤unu
gördüler. Çamur, özellikle ölü
mikroplar›n hücre duvarlar›nda bulunan lipidler (ya¤lar) bak›m›ndan ola¤anüstü zengindi. Lipidlerdeki
izotop oran›, bunlar›n metandan yap›ld›¤›n› göstermekteydi. Dikkat çekici
bir özellikleri de yaln›zca arkebakterilerde bulunan bir yap›da olmalar›yd›.
Arkebakteriler, asl›nda bakterilerle bir
tak›m yüzeysel benzerliklere sahip
olan, ama yaﬂam a¤ac›nda ayr› bir yere
sahip olan organizmalar. ‹ki y›l önce
çamurdaki tortullardan toplanan birkaç DNA parças›n› inceleyen araﬂt›rmac›lar, bunlar›n ﬂimdiye kadar bilinmeyen bir arke türüne ait olduklar›n›
belirlediler. Daha sonra Bremen’deki
Max Planck Deniz Mikrobiyolojisi Enstitüsü’nden Antje Boetius baﬂkanl›¤›ndaki bir ekip Eel Irma¤›’nda keﬂfedilen
DNA dizgelerine ba¤lanan fosforlu bir

boya arac›l›¤›yla tortul içindeki mikroplara ulaﬂmay› baﬂard›. Fosforlu boyayla parlayan arkeleri mikroskop alt›nda inceleyen Boetius, bunlar›n asl›nda bir bakteri kabu¤uyla çevrelenmiﬂ
100 farkl› bireyden oluﬂmuﬂ koloniler
halinde yaﬂad›klar›n› gördü.
Araﬂt›rmac›lar daha sonra mikroplar›n
içindeki karbon izotoplar›n› belirlemek amac›yla geliﬂtirilmiﬂ bir tür iyon
mikroprobu kullanarak bakteriyle arkelerin iﬂbirli¤i yapt›klar›n› kesin olarak belirlediler. ‹yon mikroprob denen
araçlar, hedefin üzerine güçlü bir iyon
demeti göndererek üzerinde delikçikler aç›yorlar. Bu deliklerden ç›kan
atomlar da incelenerek izotop yap›lar›
saptanabiliyor. Bu araçlarla yap›lan incelemeler sonunda bakterinin, arkelere oksijensiz ortamda metanla beslenme olana¤› sa¤lad›¤›n›, buna karﬂ›l›k arkelerin de bakteriye gerek duydu¤u karbonu sa¤lad›klar› anlaﬂ›ld›.
Araﬂt›rmac›lar, metan yiyen
bu mikroplar›n, gezegenimizin karbon döngüsünde çok
önemli bir role sahip
olduklar›n› vurguluyorlar. Bunlar›n her y›l
yaklaﬂ›k 300 milyon
ton kadar metan gaz›
tükettikleri san›l›yor.
Bu miktar, insanlar›n
tar›m, çöp gömme, ya
da fosil yak›t kullanma yollar›yla atmosfere sald›klar› metan miktar›na eﬂit. Dünya’n›n gençlik y›llar›ndaysa bu mikroplar›n oynad›¤› rol
kuﬂkusuz daha belirgindi. Bu y›llarda,
önce yanarda¤lar›n, daha sonra da
mikroplar›n ürettikleri metan miktar›n›n, bugünkünün bin kat› oldu¤u san›l›yor. Baﬂlang›çta bu metan, yaratt›¤› sera etkisiyle Dünya’n›n tümüyle
donmas›na engel olmuﬂ görünüyor.
Ancak metan düzeyindeki art›ﬂ kontrolsüz biçimde sürseydi, Dünya bugün
Venüs’ün oldu¤u gibi, yaﬂam bar›nd›ramayacak kadar s›cak bir gezegen
olurdu. Bu durumda gezegenimizin
Venüs’le ayn› kaderi paylaﬂmaktan
kurtulmas›n›, arke ve ortaklar›na borçlu görünüyoruz.
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