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Biyoloji

Yaﬂam
Kaç›n›lmaz m›yd›?
Dünya’da yaﬂam›n belirmesi, öylesine çok
engele karﬂ› kazan›lm›ﬂ bir baﬂar› ki,
biliminsanlar› için bile neredeyse mucize
niteli¤inde. Do¤ru elementler, do¤ru
s›cakl›klar, do¤ru bileﬂimler, do¤ru
düzenlemeler, üstelik bir de sürekli göktaﬂ›
bombard›man› alt›nda... Ancak ABD’li iki
araﬂt›rmac› (George Mason Üniversitesi’nden
biyolog Harold Morowitz ve Santa Fe
Enstitüsü’nden fizikçi Eric Smith), bunun
tersini öne sürüyor; yani yaﬂam›n asl›nda
kaç›n›lmaz olabilece¤ini. Varsay›mlar›na
göre yaﬂam, Dünya’n›n erken dönemlerine
hakim jeolojik süreçlerle gerçekleﬂen enerji

birikiminin do¤al ve zorunlu bir sonucu.
T›pk› ﬂimﬂeklerin, bulutlardaki birikmiﬂ
elektrik yükünü boﬂaltmas›na benzer
biçimde. Araﬂt›rmac›lar, görüﬂlerini
kan›tlayacak daha fazla kuramsal araca
gereksinimleri oldu¤unu itiraf ediyorlar;
ancak tahminleri, yaﬂam baﬂlang›c›nda
devreye giren kimyasal süreçlerin, ﬂimdi
metabolizmam›z› yöneten süreçlerle ayn›,
ancak ters yönde oldu¤u yolunda.
Görüﬂe göre: Bu jeolojik enerjinin
kaynaklar›ndan biri, volkanik etkinlikler
sonucu oluﬂan “polifosfat” bileﬂikleri
olabilir. Bunlar, günümüzde canl› hücrelerin

enerji gereksinimini karﬂ›layanlara benzer
türden moleküller. Di¤er bir kaynak da, ilk
atmosferde oldukça bol oldu¤u düﬂünülen
hidrojen molekülleri. Hidrojen de, deniz
suyu ve çözünmüﬂ demir aras›nda
gerçekleﬂen tepkimelerle ortaya ç›km›ﬂ
olmal›. Yanarda¤lar arac›l›¤›yla atmosfere
püsküren hidrojen ve karbon dioksit
aras›ndaki tepkimelerse karmaﬂ›k organik
molekülleri, yani yaﬂamsal sistemlerin
öncüllerini oluﬂturmuﬂ olabilir. Bizim
metabolizmam›za gelince... Sitrik asit
döngüsü ad› verilen bir biyokimyasal
tepkimeler dizisinin, besin kaynakl› organik
bileﬂikleri karbon dioksite ayr›ﬂt›rd›¤›n›
biliyoruz. Horowitz ve Smith’e göreyse genç
Dünya’n›n enerji depolar›, sitrik asit
döngüsünü tersine çevirerek, yaﬂam›n
yap›taﬂlar›n› ortaya ç›karm›ﬂ, bu arada da
çevrenin “enerji bas›nc›n›” hafifletmiﬂ
olabilir.
Termodinami¤in ikinci yasas›, evrenin bir
bütün olarak giderek artan bir düzensizlik
üretti¤ini söyledi¤ine göre, canl›larda son
derece örgütlü ve düzenli iﬂleyen
biyokimyasal süreçlerin, kendiliklerinden
nas›l olup da varolabildikleri,
biliminsanlar›n›n uzun süredir sorduklar› bir
soru. Bunun tahmin edilen yan›t›, küçük
düzen “y›¤›nlar›n›n”, çevrelerindeki
düzensizli¤i art›rma pahas›na
varolabildikleri. Horowitz ve Smith’e
göreyse bu düzen, fazla enerjiyi boﬂaltmada
daha iyi bir araç oldu¤u için ortaya ç›k›yor.
Nature, 14 Kas›m 2006

Onlar›n da Kiﬂili¤i Var...
So¤ukkanl› olabilirler; ama bu, kertenkelelerin s›cak kiﬂilikli olamayacaklar› ve toplumsal yaﬂam› sevmedikleri anlam›na gelmiyor. Fransa’daki Pierre ve Marie Curie Üniversitesi’nden Julien Cote’un yapt›¤› bir çal›ﬂma, kertenkelelerin de farkl› toplumsal
özellikler taﬂ›yabileceklerini gösteriyor.
Araﬂt›rmac›ya göre kimileri büyük ve kalabal›k gruplardan hoﬂlan›rken, kimileri de oldukça utangaç ve yaln›zl›¤› ye¤liyor.
Do¤al ortamlar›nda yakalad›klar›
kertenkelelerin (Lacerta vivipara)
yavrular›n› do¤ar do¤maz baﬂka
kertenkelelerin kokular›na maruz b›rakan
araﬂt›rmac› ve ekibi, yavrular› bir y›l
boyunca izleyerek, farkl› alanlarda ne kadar
zaman geçirdiklerini kaydetmiﬂler.
Do¤du¤unda farkl› kokulara tepki
gösterenlerin, daha sonra da kalabal›k
bölgelerden kaç›nan “asosyal” bireyler
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haline geldi¤ini, bu kokulara baﬂlang›çta
olumlu tepkiler verenlerin de do¤al birer
“parti heveslisi”ne dönüﬂtü¤ünü gözleyen
araﬂt›rmac›lar, yabani hayvanlardaki kiﬂilik

farklar›n›n anlaﬂ›lmas›n›n, çevrebilimcilere
populasyon dinami¤iyle ilgili önemli
ipuçlar› sunabilece¤ini vurguluyorlar.
NewScientist.com News Service, 8 Kas›m 2006

