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Yabanc›lar
Aram›zda m›?

Yaﬂam›n dünyada bir kereden daha fazla say›da oluﬂtu¤u yolundaki kan›tlar nedeniyle, bilim
adamlar› bilinen di¤er tüm organizmalardan radikal anlamda farkl›l›klar içeren
mikroorganizmalar› araﬂt›r›yor… Bu yabanc› mikroorganizmalar k›rsalda saklan›yor olabilir.
S›radan bakterilere benziyor olmalar›na karﬂ›n, biyokimyalar›nda de¤iﬂik aminoasitler veya
farkl› yap›sal elementler bulunuyor olabilir.

B

‹L‹M‹N yan›tlanamam›ﬂ en
önemli sorular›ndan biri
ﬂüphesiz ki yaﬂam›n kayna¤›yla ilgili olan›. Hiç kimse
yaﬂam›n nas›l, nerede ve ne
zaman baﬂlad›¤›n› bilmez. Bilinen bütün gerçek, dünyadaki mikrobiyal yaﬂam›n yaklaﬂ›k üç buçuk milyar y›l önce baﬂlam›ﬂ oldu¤u. Neyin daha önce
geldi¤i veya oldu¤u ile ilgili güvenilir
kan›tlar›n olmamas› nedeniyle, bu konuda çok çeﬂitli görüﬂ mevcut.
B‹L‹M ve TEKN‹K 20 ﬁubat 2008

Otuz y›l öncesinde biyologlar aras›nda yayg›n kabul gören anlay›ﬂ, yaﬂam›n olanaks›z bir kimyasal rastlant› sonucu oluﬂtu¤u ve gözlenebilir evrende
ikinci bir kez daha oluﬂmas›n›n çok zor
oldu¤u ﬂeklindeydi. Bu tutucu yaklaﬂ›m, Nobel ödüllü Frans›z biyolog Jacques Monod’un 1970 teki ‘insan sonunda içinde tesadüfen oluﬂtu¤u uçsuz bucaks›z evrenin ac›mas›zl›¤›nda yaln›z oldu¤unu biliyor’ sözleriyle yans›d›. Son
y›llardaysa, bu yaklaﬂ›m dramatik bir bi-

çimde de¤iﬂti. 1995’de tan›nm›ﬂ Belçikal› biyokimyac› Christian de Duve yaﬂam› ‘kozmik zorunluluk’ olarak tan›mlad› ve ‘dünyaya benzer herhangi bir
gezegende daha oluﬂmaya haz›r’ oldu¤unu belirtti. De Duve nin bu yaklaﬂ›m›
astrobiyologlar›n evrenin yaﬂam konusundaki bereketine olan inanc›n› pekiﬂtirdi. Bu teori bazen New York Üniversitesinden Robert Shapiro’nun söyledi¤i ‘yaﬂam do¤an›n kanunlar› içinde yaz›l›d›r’ ifadesiyle de kendini bulur.
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Hayvanlar
Archaelar
Mantarlar

Bakteriler

Bitkiler

Ayna Görüntüsü Yaﬂamlar

Egzotik Amino Asitler

Arsenikli Yaﬂam

Silikonlu Yaﬂam

Büyük biyolojik moleküller iki fakl›
ayna görüntüsü formuna getirilebilir: solak ve sa¤lak. Bilinen tüm yaﬂam formlar›nde aminoasitler solak,
DNA ise sa¤lak bir çift sarmald›r.
E¤er bir kez daha oluﬂtu ise aminoasitler sa¤lak, DNA solak olabilir.

Baz› istisnalar d›ﬂ›nda bilinen bütün
organizmalar, proteinleri sentezlemek için ayn› 20 aminoasiti kullan›r, ancak kimyac›lar çok daha fazlas›n› sentezleyebilir. Yabavc› mikromlar meteoritlerde bulunan izovalin ve
psödolözin gibi ender görülen aminoasitlleri kullanabilir.

Araﬂt›rmac›lar bilinen yaﬂam formlar›nda fosforun oynad›¤› rolü yabanc› yaﬂam formlar›nda arseni¤in
baﬂar›yla üstlenebilece¤i teorisini
ileri sürdüler. Arsenik fosforu çok
iyi taklit etti¤inden bizim için zehirdir, ayn› ﬂekilde fosfor da arseni¤i kullanan organizmalar için zehir olabilir.

Radikal bir biçimde en farkl› yabanc›
karbon yerine silikon kullana olacakt›r. Silikonun da t›pk› karbon gibi
birleﬂme katsay›s› 4 tür - yani, en
d›ﬂ yörüngesinde dört elektron bulunur- , silikon atomlar› biyolojik moleküllerin iskeletini oluﬂturmak üzere halkalar ve uzun zincirler ﬂeklinde düzenlenebilir.

Yaﬂam A¤ac›m›z
Bilinen tüm organizmalar benzer
biyokimyasal yap›ya sahiptir ve genetik
bilgiyi DNA molekülleri içinde kodlar.
Bizim yaﬂam a¤ac›m›zdaki üç ana dal,
bakteriler, archaelar (bakteriye benzeyen
ancak çekirde¤i olmayan tek hücreli
organizmalar) ve çok daha karmaﬂ›k
hücrelerden oluﬂan ökaryot organizmalar
d›r. Üçüncü dal tüm mantar, bitki ve
hayvanlar› içerir.
YAﬁAM ORMANI: Bilim adamlar› yaﬂayan tüm canl›lar› ortak kökenlerini ve onlar› izleyen türleri gösteren bir a¤ac›n üzerinde s›n›fland›rm›ﬂt›r. E¤er yaﬂam birden
çok kez oluﬂtuysa, araﬂt›rmac›lar bu canl›lar için de alternatif yaﬂam a¤açlar› oluﬂturmak üzere s›n›flamalar› gözden geçirmek zorunda kalacakt›r.

Bilimadamlar› hangi bak›ﬂ aç›s›n›n
do¤ru oldu¤una nas›l karar verecek?
Bunu anlaman›n en kestirme yolu, di¤er bir gezegende, örne¤in Mars’ta yaﬂam olup olmad›¤›n› araﬂt›rmakt›r.
E¤er yaﬂam ayn› güneﬂ sisteminde iki
farkl› gezegende oluﬂtuysa, bu durum
biyolojik determinizm hipotezini do¤rular. Ne yaz›k ki, k›z›l gezegende yaﬂam formlar› araﬂt›rmaya yönelik kapsaml› yolculuklar yapmak ve e¤er gerçekten varsa da bu uzayl› varl›klar› detayl› olarak araﬂt›rmak çok uzun zaman alabilir.
Biyolojik teoriyi s›naman›n daha
kolay bir yolu olabilir. Hiçbir gezegen
dünyaya kendisinden daha çok benzeyemez. Bu durumda e¤er yaﬂam bu gezegenin kendi koﬂullar› alt›nda bir kez
oluﬂtuysa, belki de bu gezegende bir
çok kez daha oluﬂmuﬂ olabilir. Bu
umut verici olas›l›¤›n peﬂinden giden
bilimadamlar›, çöller, göller ve ma¤aralarda ‘yabanc›’ -ba¤›ms›z olarak oluﬂmuﬂ olmalar› nedeniyle bilinen bütün
yaﬂayan canl›lardan farkl›- yaﬂam formlar› araﬂt›rmaya baﬂlad›. Bu organizmalar büyük olas›l›kla mikroskopik
boyutta olaca¤›ndan, araﬂt›rmac›lar
aram›zda yaﬂayan bu egzotik mikroplar› saptamak için testler tasarl›yorlar.

Bilimadamlar› yaﬂam›n kesin bir tan›m› konusunda henüz görüﬂ birli¤ine
ulaﬂm›ﬂ olmasalar da, büyük ço¤unlu¤u en önemli iki göstergenin metabolize edebilme -yani d›ﬂardan besin ögelerini al›p onlar› enerjiye çevirerek at›k
ürünleri d›ﬂar› verme- ve ço¤alma(üreme) yetene¤i oldu¤u konusunda anlaﬂ›yorlar. Biyogenezin yayg›n kabul
görmüﬂ bak›ﬂ aç›s›na göre, dünyada
yaﬂam e¤er bir kezden daha fazla oluﬂtuysa, bir form daha bask›n olarak di¤erlerinin tümünü ortadan kald›rm›ﬂ olacakt›r. Bu bak›ﬂ aç›s›n›n
gerçek olmas›ysa çok zay›f bir
olas›l›k. Bakteriler ve arkeler (archaea) ortak bir atadan üç milyar y›l
önce türemiﬂ çok farkl› iki organizma ve bir birlerini yok etmeksizin
bunca zamand›r var olmuﬂlar. Dahas›,
alternatif yaﬂam formlar› bilinen organizmalarla yar›ﬂa girmemiﬂ ve onlar›n
var olmas›n› engellememiﬂ.

Yabanc› Varl›k
Tart›ﬂmas›
Alternatif bir yaﬂam ﬂu anda var olmasa bile, belli bir nedenle yok olmadan önce uzak bir geçmiﬂte varolmuﬂ

olabilir. Bu durumda bilimadamlar› jeoloji kay›tlar›nda onlara ait izler bulabilmeli. E¤er alternatif yaﬂam›n kesin
olarak farkl› bir metabolizmaya sahip
oldu¤unu varsayarsak, at›klar›yla kayalar› de¤iﬂtirmiﬂ veya bilinen organizmalar›n iﬂlevleriyle aç›klanamayan mineral depozitlerine yol açm›ﬂ olabilir.
Bilinen yaﬂam formlar› taraf›ndan oluﬂturulamayacak ve onlardan kesin olarak farkl› organik molekül format›ndaki biyolojik iﬂaretler, kayalar üzerinde
bulunmuﬂ ve buzul ça¤›na (yaklaﬂ›k
2,5milyar y›l öncesine) ait mikrofosiller üzerinde sakl› olabilir.
Daha heyecan verici, ancak daha spekülatif bir olas›l›k alternatif
yaﬂam biçimlerinin eskiden beri
ve hatta halen var oldu¤u ve Co-

yabancilarAramizda

1/30/08

5:39 PM

Page 22

lorado Üniversitesi’nden Shelley Copley ve Carol Cleland’›n ortaya att›¤› gibi bir ‘gölge biyosfer’ oluﬂturduklar›.
Baﬂlang›çta, bu fikir çok saçma gibi
görünebilir; e¤er yabanc› organizmalar
burnumuzun dibinde -hatta içinde- dallan›p budaklan›p yaﬂad›ysa, bilim
adamlar› onlar› ﬂimdiye kadar bulamad› m›? Yan›t hay›r gibi görünüyor. Oysa, organizmalar›n büyük ço¤unlu¤u
mikroplar ve yaln›zcak bakarak mikroskopla dahi onlar›n ne oldu¤unu
söylemek zor. Mikrobiyologlar, bir organizman›n yaﬂam a¤ac›ndaki -bilinen
bütün canl›lar›n filogenetik s›n›flamas›- yerini bulabilmek için gen dizilimini
analiz etmek zorundalar. Oysa, araﬂt›rmac›lar ﬂu ana dek gözlenen bütün
mikroorganizmalar›n ancak çok küçük
bir bölümünü s›n›fland›rabilmiﬂ durumdalar.
Kesin olan, bu güne kadar detayl› bir ﬂekilde
üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ
bütün organizmalar›n ortak bir kökenden geldi¤i. Bilinen tüm organizmalar
benzer bir biyokimyay› paylaﬂ›r ve neredeyse ayn› genetik kodu kullan›rlar.
Bu nedenle biyologlar, onlar›n genlerini ve pozisyonlar›n› tek bir a¤açta s›ralayabilirler. Ancak, araﬂt›rmac›lar›n yeni keﬂfedilmiﬂ canl›lar› analiz etmek
için kulland›¤› iﬂlemler, tan›d›¤›m›z yaﬂam› alg›layabilmemiz için önceden
düﬂünülüp, uyarlanm›ﬂ bulunuyor. Bu
teknikler baﬂka bir biyokimyay› do¤ru
bir ﬂekilde yans›tmakta baﬂar›s›z kalabilirler. E¤er gölge yaﬂamlar mikrobiyal alemle s›n›rland›r›ld›ysa, bilim
adamlar›n›n bu yaﬂamlar› gözden kaç›rm›ﬂ olmas› mümkün.

Ekolojik Olarak ‹zole
Edilmiﬂ Yabanc›lar
Günümüzde bilim adamlar› yabanc› canl›lar için nereye bakabilirler? Baz› bilim adamlar›, ekolojik olarak yal›t›lm›ﬂ yerlere yerleﬂen ve s›radan yaﬂam›n ötesinde keﬂfedilmeyi bekleyen
canl›lar üzerine odakland›. Son y›llardaki ﬂaﬂ›rt›c› keﬂiflerden biri de, bu
canl›lar›n çok sert koﬂullarda hayatta
kalabilme özelli¤i. Mikroplar›n volkanik lavlar› ve Antarktika’n›n dondurucu vadilerini bile kapsayan s›ra d›ﬂ› koﬂullarda yaﬂayabilece¤i keﬂfedildi. “ExB‹L‹M ve TEKN‹K 22 ﬁubat 2008

Yabanc› varl›klar› nerede aramal›y›z
Alternatif mikroplar› araﬂt›r›rken baz› araﬂt›r›c›lar, ola¤anüstü zor koﬂullarda yaﬂayabilen, ekolojik olarak izole edilmiﬂ hücrelere odakland›lar. Bu hücreler, ileri derecede alkalen ve tuzlu sularda örne¤in Kaliforniyadaki
Mono Gölü(solda), Antarktika’n›n kuru vadileri(üst sa¤) veya ‹spanyadaki a¤›r metallerle kirlenmiﬂ Rio Tinto
nehrinden(sa¤ alt) izole edilmiﬂlerdir.

tremophile” (aﬂ›r› koﬂullar› seven) ad›
verilen di¤er bir türse tuz göllerinde,
metallerle kirlenmiﬂ maden tortular›nda ve hatta nükleer reaktörlerin at›k
havuzlar›nda hayatta kalabilmekte.
Bununla birlikte, en çetin mikro
organizman›n bile kendi s›n›rlar› bulunur. Bizim bildi¤imiz yaﬂam, suyun
varl›¤›na ba¤l›d›r. Kuzey ﬁili’nin Atacama çölü ad› verilen bölgesi öylesine
kuru ve s›cakt›r ki burada bilinen yaﬂam formlar›n›n hiçbirine rastlan›lmaz.
Dahas›, baz› mikroplar suyun kaynama
noktas›n›n üzerinde yaﬂayabilirse de
bilim adamlar› 130 °C’nin üzerinde
yaﬂayan hiç bir canl› bulabilmiﬂ de¤iller. Ancak, alternatif yaﬂam biçimleri aﬂ›r› kuruluk ve s›cakl›klarda var olabilir.

Hayat Nedir?
Ço¤u bilim adam› hayat›n
birincil niteliklerinin aﬂa¤›daki
özelliklerden ibaret oldu¤unu
kabul eder:
•Çevreden besin elde edebilme,
•Bu besinleri enerjiye
çevirebilme,
•Bedeni at›k ürünlerden
ar›nd›rma (d›ﬂl›lama),
•Üreme

Bilimadamlar›, ekolojik olarak yal›t›lm›ﬂ bölgelerde karbonun yer ve atmosfer aras›ndaki dönüﬂümü gibi biyolojik etkinlikleri araﬂt›rarak alternatif
yaﬂamlar için kan›t bulabilirler. Yer kabu¤unun derinlikleri, atmosferin üst
tabakalar›, Antarktika, tuz madenleri,
metaller ya da di¤er at›k maddelerle
kirlenmiﬂ bölgeler, bu ba¤›ms›z ekosistemlerin araﬂt›r›laca¤› bölgeler olarak
s›ralanabilir. Alternatif olarak, bilim
adamlar› laboratuvarda gölge yaﬂam
iﬂareti olarak, bilinen yaﬂam formlar›n›n yok oldu¤u s›cakl›k ve nemde var
olabilen biyolojik aktiviteleri de
araﬂt›rabilir. Bilimadamlar› bu
yöntemi kullanarak insanlar için
öldürücü olan dozdan 1000 kat
daha yüksek dozda gama ›ﬂ›n›na
maruz kalmas›na ra¤men yok olmayan, radyasyona dirençli bir bakteri
olan Deinococcus radiodurans’› bu ﬂekilde buldular. Bilim adamlar› D. radiodurans ve radiyofil (›ﬂ›n›m sever) olarak adland›r›lan di¤erlerinin de yabanc› yaﬂam formlar› olmay›p bilinen yaﬂama genetik olarak ba¤l› olduklar›n› ancak bu bulgunun bu yolla alternatif yaﬂam formlar›n›n bulunma olas›l›¤›n›
ortadan kald›rmad›¤›n› ileri sürdüler.
Araﬂt›rmac›lar ﬂu ana kadar neredeyse tamam› biyosferin geri kalan k›sm›ndan yal›t›lm›ﬂ bir avuç dolusu ekosistem tan›mlad›lar. Yeralt›n›n derinliklerinde bu mikrobiyal topluluklar, ›ﬂ›k-
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tan, oksijenden ve di¤er organizmalar›n organik ürünlerinden yoksunlar. Bu yeralt› topluluklar› baz› mikroplar›n metabolizma, büyüme ve üremek için kimyasal
reaksiyonlar ya da radyoaktivite sonucu ortaya ç›kan karbondioksit ve hidrojeni kullanabilme becerileri sayesinde ayakta kalabiliyorlar. Günümüze
kadar bu ekosistemlerde bulunan organizmalar yüzeyde yerleﬂen mikroplarla yak›n iliﬂkili. Bununla birlikte
dünyan›n derinliklerinde halen baﬂlang›ç aﬂamas›ndaki biyolojik araﬂt›rmalar sürpriz geliﬂmelere aç›k. Okyanus
sondajlama program›, mikrobiyal içeriklerini araﬂt›rmak amac›yla deniz dibindeki kayalar› örneklemekte ve yaklaﬂ›k bir kilometre derinlikte yap›lmakta. Yeryüzünden yap›lan sondaj araﬂt›rmalar›nda daha derinlerde bile biyolojik etkinlik belirtileri izleniyor. Ancak ﬂu ana kadar, yer kabu¤unun derinliklerini araﬂt›rmak için sistematik
ve geniﬂ çapta bir araﬂt›rma planlanm›ﬂ de¤il.

Ekolojik olarak entegre
olmuﬂ Yabanc›lar
Yal›t›lmam›ﬂ ve çevremizdeki bilinen biyosfere entegre olmuﬂ alternatif
yaﬂam biçimleri bulmak daha kolay.
Ancak, gölge yaﬂamlar bilinen türlerle
kar›ﬂm›ﬂ yabanc› mikroplarla s›n›rland›r›l›rsa, s›radan gözlemle egzotik canl›lar› saptamak çok zorlaﬂ›r.
Mikrobiyal morfoloji s›n›rl›oldu¤undan –ço¤u mikrop
küre veya çubuk ﬂeklindedir- yabanc› organizmalar biyokimyasal özellikleri ile kolayca ayr›msanabilir. As-

l›nda bunun için de var olabilecek alternatif kimyasal özellikleri tahmin etmek ve ay›r›c› bir iﬂaret aramak gerekir.
Basitçe, aynadaki ters görüntü buna örnek olarak verilebilir. Büyük biyolojik moleküller kesin bir uzaysal
yönelime sahip olurlar. Ancak bir moleküldeki atomlar biribirlerinin ayna
hayali olarak oryantasyon gösterirler
–solak veya sa¤lak- ve moleküller daha
kompleks yap›larda bir araya gelmek
için uyumlu ayna görüntüsüne sahip
olmal›d›rlar.
Bilinen yaﬂam formlar›nda, aminoasitler -protein yap› taﬂlar›- solakt›r; buna karﬂ›n ﬂekerler sa¤lakt›r ve DNA
molekülü sa¤lak bir çift sarmald›r. Öte
yandan, kimya yasalar› sola sa¤a kördür; yani e¤er yaﬂam kimyasal bir olayla baﬂlad›ysa, yap›taﬂlar› farkl› duruﬂlarda moleküllerden oluﬂacakt›r. ‘Gölge yaﬂam’ prensip olarak, biyokimyasal anlamda bilinen yaﬂamlara eﬂde¤er
ancak, onun ayna görüntüsü moleküllerden oluﬂmuﬂtur. Bu ayna imaj› yaﬂam direk olarak bilinen yaﬂamla karﬂ›laﬂt›r›lamaz, iki form gen al›ﬂveriﬂinde
de bulunamaz çünkü ilgili moleküller
de¤iﬂtirilemez.
Neyse ki, gölge yaﬂamlar çok basit
bir teknik kullanarak analiz edilebilir.
Araﬂt›r›c›lar, standart kültür ortamlar›nda bulunan moleküllerin ayna imajlar›n› içeren moleküllerden oluﬂan yeni bir kültür ortam› haz›rlayabilirler.
Ayna imaj› mikroorganizma da, bilinen
yaﬂam formlar›n›n tats›z bulaca¤› bu
uydurma kar›ﬂ›m› zevkle tüketebilir.
NASA Marshall Uzay Uçuﬂ Merkezi’nden Richard Hoover ve Elena Pikuta, yeni bulunmuﬂ çok çeﬂitli tek
hücreli mikroorganizmalar› (extremophiles) ayna imaj› besi yerine koyup biyolojik aktivitelerini araﬂt›rd›klar› bir ön çal›ﬂma yapt›lar.
Sonuçta bu besiyerinde California’n›n
alkali göllerinin dibindeki çökeltiden
elde ettikleri Anaerovirgula multivorans isimli tek bir mikrobun ço¤ald›¤›n› gördüler. Ancak hayal k›r›c› bir ﬂekilde bu organizma ayna imaj› yaﬂam›n
bir örne¤i olmaktan ziyade, ﬂaﬂ›rt›c›
bir biçimde ters dizilimli aminoasit ve
ﬂekerleri kimyasal olarak de¤iﬂtirerek
sindirebilme yetene¤ine sahipti. Bu çal›ﬂman›n mikroplar ülkesinden sadece
çok küçük bir örne¤i araﬂt›rd›¤›n› söyleyebiliriz.

Aday Yabanc› ?
Queensland Üniversitesinden Philippa Uwins, Bat›
Avustralya k›y›lar›nda okyanusun derinliklerinden elde edilen 200 milyon y›l yaﬂ›ndaki taﬂlar› inceledi¤inde 20-150 nanometre(metrenin milyarda biri)
boyutlar›nda küçük yap›lar buldu ve bunlar›n laboratuvar ortam›nda ço¤ald›¤›n› saptad›. Yap›lan testler
bu yap›lar›n (elektron mikroskopunda kahverengi
damla ve çubuk ﬂeklinde) DNA içerdi¤ini gösterdi
ancak di¤er araﬂt›rmac›lar bu yap›lar›n canl› oldu¤u
fikrine karﬂ› ç›kt›lar.

Di¤er bir olas›l›k, gölge yaﬂamlar›n
bilinen yaﬂamla ayn› genel biyokimyasal yap›ya ancak farkl› yap›da aminoasit veya nükleotid dizilimine sahip olmas› durumu. Bilinen tüm organizmalar bilgiyi depolamak için ayn› nükleotid setini - A,C,G ve T; adenin, guanin,
sitozin ve timin- ve baz› istisnalar d›ﬂ›nda proteinleri oluﬂturmak üzere ayn› 20 amino asiti kullan›r. Genetik kod
üçlü nükleotid gruplar›ndan oluﬂur ve
farkl› nükleotid üçlemeleri fakl› aminoasit isimleriyle an›l›rlar. Bir gendeki
bu üçleme dizileri özel bir proteini
oluﬂturmak için bir araya gelmesi gerekli aminoasit dizilimlerine iﬂaret
eder. Fakat kimyac›lar bilinen organizmalarda var olmayan çok say›da aminoasiti daha sentez edebilirler. 1969
da Avustralya’ya düﬂen Murchison meteoritinin pek çok bilinen aminoasit yan›nda izovalin ve psödolözin gibi nadir
görülen baz› aminoasitleri de içerdi¤i
saptand›. (Bilimadamlar› meteoritte bu
aminoasitlerin nas›l oluﬂtu¤undan
emin de¤ilken, bir ço¤u bu kimyasallar›n biyolojik aktivitenin ürünü olmad›¤›na inan›yorlar.) Bu pek bilinmeyen
aminoasitlerden baz›lar›, alternatif yaﬂam formlar› için yap›taﬂlar› oluﬂturabilir. Böyle yabanc› yaﬂam formlar›n›
yakalayabilmek için, bilimadamlar› yaﬂayan mikroorganizmalar veya gölge
biyosferde oluﬂabilecek organik kal›nt›lar aras›nda, bilinen organizmalar taraf›ndan kullan›lmayan veya onlar›n
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metabolizmalar›n›n ya da yok olmalar›n›n sonucu olarak oluﬂmayan aminoasitleri aramak zorundalar.
Araﬂt›rmay› odaklamaya yard›mc›
olmak üzere araﬂt›r›c›lar sentetik, yapay yaﬂam alanlar›ndaki ipuçlar›n› da
kullanabilirler. Biyokimyac›lar ﬂu anda
proteinlerin yap›s›na ilave amino asitler ekleyerek tamamen yeni organizmalar elde etmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu
araﬂt›rmalar›n öncüsü Gainesville’den
Steve Benner, alfa-metil amino asitler
olarak bilinen bir molekül grubunun
yapay yaﬂam için umut verici oldu¤unu ortaya koymuﬂ bulunuyor. Ancak,
bu molekül bugüne kadar çal›ﬂ›lan hiçbir do¤al organizmada bulunabilmiﬂ
de¤il. Araﬂt›rmac›lar yeni bir mikroorganizma bulduklar›nda, protein yap›s›n› ve hangi aminoasitlerden oluﬂtu¤unu bulmak kütle spektrometresi gibi
ayg›tlar sayesinde son derece kolay
olacak. Araﬂt›rmada ortaya ç›kacak
ola¤anüstü bir gariplik bulunan organizman›n gölge yaﬂam için uygun aday
oldu¤una iﬂaret edecektir.
E¤er bu strateji baﬂar›l› olursa,
araﬂt›rmac›lar gerçekten farkl› bir baﬂlang›çtan gelen yeni bir alternatif yaﬂam formuyla m›, yoksa 1970’lerin
sonlar›na kadar bilinmeyen arkeler gibi bilinen yaﬂam›n farkl› bir türüyle mi
karﬂ› karﬂ›ya olduklar›na karar verme
zorlu¤u ile yüzleﬂecekler. Baﬂka bir
ifadeyle, bilim adamlar› bulunan yeni
yaﬂam a¤ac›n›n, asl›nda bilinen yaﬂam
a¤ac›ndan uzun zaman önce ayr›lm›ﬂ,
bu nedenle de onun dikkatlerden kaçm›ﬂ bir parças› olmad›¤›ndan nas›l
emin olacaklar? Bütün olas›l›klar dikkate al›nd›¤›nda, erken yaﬂam formlar›
kendilerini izleyenlerin tümünden radikal olarak farkl› olmal›. Örne¤in,
özel amino asitlerin karmaﬂ›k üçlü
DNA kodlar›ndan oluﬂan geliﬂmiﬂ yap›lar, 20 yerine 10 amino asitten oluﬂan
veya üçlü yerine ikili kodlar› olan daha
ilkel öncü moleküllerden geliﬂmiﬂ olabilir. Bu durum bugün hala eski kodlar› kullanan ilkel organizmalar›n da var
olabilece¤inin iﬂareti kabul edilebilir.
Bu mikroplar gerçek anlamda yabanc›lar olmasa da, yaﬂayan fosiller olarak
kabul edilecektir. Her ne olursa olsun
bu organizmalar›n keﬂfi bilimin yo¤un
ilgisini çekmekte. Erken biyolojik yaﬂamla ilgili di¤er bir kan›t, DNA yerine
RNA’y› kullanan mikroorganizmalar
olacakt›r.
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Ribozom

Virüs

Bakteri

Minik Yabanc›lar
En küçük bakterinin çap› yaklaﬂ›k 200 nanometredir. Bizim yaﬂam a¤ac›m›zdaki otonom bir organizma bu kadar küçük olamaz çünkü, her biri yaklaﬂ›k
20-30 nanometre çap›nda olan ve protein sentezleyen ribozom ad› verilen yap›lar içerir. E¤er yabanc›
mikroorganizmalar ribozomlar olmaks›z›n fonksiyon
görebilirse, yaklaﬂ›k 20 nanometre büyüklü¤ündeki
virüsler kadar küçük boyutta olabilirler. (Virüslerin
ribozoma gereksinimi yoktur çünkü enfekte etti¤i
hücrenin makinalar›n› kullan›r)

Ayr› bir yaﬂam a¤ac›yla, bizim bilinen yaﬂam a¤ac›m›z›n henüz keﬂfedilmemiﬂ dallar›n›n kar›ﬂma ﬂans›, bilinen
biyokimyaya daha karmaﬂ›k alternatifler arayarak giderilebilir. Astrobiyologlar suyun yerini etan
veya metan gibi di¤er çözücülerin oldu¤u yaﬂam biçimleri hakk›nda spekülasyonlarda bulunsalar da, dünyada bu maddelerin oldu¤u yaﬂam ortamlar› bulmak çok zor.
(Etan ve Metan sadece Satürn’ün en
büyük uydusu Titan’›nki gibi çok so¤uk yüzeylerde s›v› halde bulunur.) Di¤er bir popüler yaklaﬂ›m, bilinen organizmalar›n yap› taﬂ› olan kimyasal elementleri - karbon, hidrojen, oksijen,
azot ve fosfor- araﬂt›rmak. Bu beﬂ element yerine baﬂka bir element yerleﬂtirildi¤inde yaﬂam mümkün olabilir mi?
Fosfor yaﬂam için baz› aç›lardan
problemlidir. Görece nadir bulunur,
dünyadaki yaﬂam›n erken dönemlerinde de çok fazla miktarda ve kolay ulaﬂ›labilir formlarda bulunmam›ﬂ olabilir.
Harvard Üniversitesi’nden Felisa Wolfe-Simon, yaﬂayan organizmalar için arseni¤in rahatl›kla fosforun yerini alabilece¤ini ileri sürdü. Bu element, fosforun yapt›¤› her ﬂeyi yapabilmek yan›nda, metabolizma için gerekli enerjiyi de
sa¤layabilir (Arsenik fosforu çok iyi
taklit etti¤inden bilinen yaﬂam formlar›
için zehirdir, ayn› ﬂekilde fosfor da arseni¤e dayal› organizmalar için zehir
olabilir). Arsenikli yaﬂam okyanuslar›n
derinlikleri veya s›cak ak›nt›lar gibi fos-

forca fakir ve arsenikca zengin ortamlarda geliﬂiyor olabilir mi?
Di¤er önemli bir de¤iﬂkense büyüklük. Bütün bilinen organizmalar,
ribozom ad› verilen makinelerde aminoasitlerden proteinleri sentezler. Yap›s›nda ribozom bulundurabilmek için
bizim yaﬂam a¤ac›m›zdaki bir canl›n›n
en az birkaç yüz nanometre -metrenin
milyarda biri- büyüklü¤ünde olmas› gerekir. Virüsler çok daha küçüktür -20
nanometre kadar- ancak bu canl›lar
bulaﬂt›klar› hücrenin yard›m› olmadan
ço¤alamazlar. Bu nedenle virüsler alternatif bir yaﬂam biçimi olarak adland›r›lamaz, ya da ayr› bir baﬂlang›çtan
türediklerine dair kan›tlar yoktur. Y›llar içinde bir çok bilimadam› biyosferde ribozomlar› içermeyecek kadar küçük hücreler oldu¤unu iddia ettiler.
1990’da Texsas Üniversitesi’nden Robert Folk, Viberto’daki (‹talya) s›cak su
kaynaklar›ndaki kayal›klarda bulunan
kürecik biçimli cisimlere dikkat çekti.
Folk, 30 nanometre büyüklü¤ündeki
bu cisimleri fosilleﬂmiﬂ ‘nanobakteriler’ olarak adland›rmay› tercih etti. Daha yak›n zamanda
Queensland Üniversitesi’nden
Philippa Uwins, Bat› Avustralya’da okyanusun derinliklerindeki taﬂlar› inceledi¤inde benzer
organizmalar buldu. E¤er bu yap›lar
biyolojik olaylar sonucu oluﬂtuysa, ribozomlar› kullanmadan kendi proteinlerini sentezleyen ve bilinen yaﬂamdan
daha küçük boyutlardaki alternatif yaﬂam biçimlerinin önemli bir kan›t› olabilir.
Belki de en ﬂaﬂ›rt›c› olan, uzayl›lar›n bizim kendi vücutlar›m›zda yaﬂ›yor
olabilekleri. 1988’de Olavi Kajender ve
meslektaﬂlar›, Finlandiya’da Kuopio
Üniversitesi’nde elektron mikroskopuyla memeli hücreleri incelerken, bir
ço¤unun içinde ultra küçük partiküller gözlemlediler. 50 nanometre gibi
küçük boyutlar›yla bu parçac›klar küçük bakterilerin 1/10’u kadard›. 10 y›l
sonra Kajender ve arkadaﬂlar› bu parçac›klar›n üre içinde iyi büyüyen ve etraflar›nda kalsiyum ve di¤er mineralleri toplayarak böbrek taﬂlar› oluﬂumunu tetikleyen canl› organizmalar oldu¤unu öne sürdüler. Bu tür iddialar tart›ﬂmal› olarak kalsa da, en az›ndan bu
Liliputian (cücelerin) baz›lar›n›n alternatif biyokimya kullanan dünya d›ﬂ› organizmalar olduklar› düﬂünülebilir.

yabancilarAramizda

1/30/08

5:39 PM

Page 25

Yine de Yaﬂam Nedir?
Biyokimyasal olarak yabanc› bir
mikroorganizma keﬂfedildi¤inde, onun
bizim kendi yaﬂam a¤ac›m›z d›ﬂ›nda
bir yaﬂama ait oldu¤unun kan›t›, yeni
bir dal yerine bilinen hayattan ne kadar farkl› oldu¤una ba¤l› olacakt›r. Yaﬂam›n nas›l baﬂlad›¤›n› anlayamad›¤›m›zdan yine de bu ayr›m için kesin ve
sa¤lam kriterler yok. Örne¤in, baz› astrobiyologlar karbon bileﬂikleri yerine
silikon bileﬂiklerinden geliﬂen yaﬂam
olas›l›¤› üzerinde duruyorlar. Çünkü
karbon, bizim biyokimyam›zda oldukça merkezi bir konuma sahip. Silikon
ve karbon temelli organizmalar›n ortak bir kaynaktan geldiklerini hayal etmek güç. Di¤er taraftan bilinen yaﬂam
formlar› gibi ayn› nükleotid ve aminoasit tak›m›n›, ama yaln›zca aminoasitleri özgürleﬂtirmek için farkl› bir genetik
kodu kullanan bir organizma, ba¤›ms›z bir orijin için güçlü bir kan›t sa¤lamayacakt›r. Çünkü bu farklar muhtemelen evrimsel sapma ile aç›klanabilir.

Marstan Hayat
E¤er biyolojik determinizm–yaﬂam›n mevcut ﬂartlardan do¤du¤u fikri- do¤ru ise yaﬂam›n solar sistemde bir yerde k›smen Mars’tan
ortaya ç›kt›¤›n› bekleyebiliriz. Çünkü Dünya
ve Mars uzaya saç›lm›ﬂ astreoid ve kuyruklu
y›ld›z parçalar› ile materyal al›ﬂveriﬂinde bulunur, kayalar›n içine kozalanm›ﬂ mevcut mikroplar›n bu gezegenler aras›nda takas edildi¤i
olas›l›¤› yüksektir. Böylece e¤er yaﬂam Mars

Ayr›ca, karﬂ›t bir problem daha var:
Benzer çevresel ﬂartlara maruz b›rak›lm›ﬂ farkl› organizmalar s›kl›kla varolan ﬂartlar alt›nda hayatta kalmak için
ortak özellikler geliﬂtirirler. E¤er bu
evrimsel yak›nlaﬂma yeterince güçlüyse, ba¤›ms›z biyogenez olaylar› için gerekli kan›t› maskeleyecektir. Örne¤in,
aminoasit seçimi evrim taraf›ndan optimize edilebilir. Farkl› bir aminoasit
grubunu kullanarak baﬂlayan bir yabanc› yaﬂam, zamanla ayn› grubu kul-

ve Dünya’dan kaz›nmalardan kaynaklan›rsa
ortaya ç›kan organizma zamanla karmaﬂ›k hale gelecektir. Bu gözlem bizimle birlikte varolan uzayl› yaﬂam›n›n gölge biyosfer hipotezine
ilginç bir karﬂ›t görüﬂ getirecektir: Dünya üzerinde bulunan herhangi bir yabanc› mikrop asl›nda dünya d›ﬂ› kaynakl› olabilir. Bu Mars’a
benzeyen da¤ zirveleri ve di¤er so¤uk kuru
yüksek radyasyonlu çevreler gibi karasal yerleﬂimlerde mikrobiyal göçler için araﬂt›rmay›
mant›kl› k›lacakt›r.

lanan benzer yaﬂam formlar›na
adapte olmak için evrimleﬂecektir.
Bir yarat›¤›n uzayl›
olup olmad›¤›na karar
vermenin zorlu¤u, iki
karﬂ›t biyogenez kuram›n›n
varl›¤›yla daha da artar. ‹lki,
yaﬂam›n sistem kompleks kimyasal bir eﬂi¤e ulaﬂt›¤›nda, fizikteki faz
geçiﬂine benzer ﬂekilde tetiklenen ani
ve ﬂiddetli bir dönüﬂüm ile baﬂlad›¤›d›r. Bu sistemin tek bir hücre olmas›
gerekmez. Biyologlar ilkel yaﬂamlar›n
hücre gruplar›ndan geliﬂti¤ini ileri
sürler. Alternatif görüﬂse, kimyadan
biyolojiye hayat›n baﬂlang›c› olarak
tan›mlanabilecek kesin bir ayr›m hatt› olmadan geniﬂ ve düz bir devaml›l›k
oldu¤udur.
Tan›mlanmas›ndaki bilinen güçlükleriyle yaﬂam, baz› bilgileri depolay›p iﬂleyebilme gibisinden, cans›zl›ktan canl›l›¤a gçiﬂin tan›m› olabilecek
bir özelli¤e sahipse, yaﬂam› baﬂlatan
bir ya da daha fazla olaydan söz edilebilir. Ancak, yaﬂama “örgütlü karmaﬂ›kl›k” gibi daha zay›f bir tan›m verilirse, yaﬂam›n kökleri de tart›ﬂmas›z
bir biçimde genel kompleks kimya
alan›na kar›ﬂabilir. ‹ki tip organizma
iliﬂkiye geçemeyecek kadar uzak bir
ﬂekilde ayr›lmad›kça, farkl› yaﬂam
formlar› için ba¤›ms›z kökenler
göstermek güç bir iﬂ olacakt›r
(Örne¤in farkl› y›ld›z sistemlerindeki gezegenlerde olmalar› gibi).
ﬁu aç›k ki bugüne kadar
dünya üzerindeki mikrobiyal topluluktan sadece küçük bir kesiti örnekleyebildik. Her yeni buluﬂ, bereberinde yeni sürprizler getiriyor ve bizi biyolojik olas›l›klarla ilgili anlay›ﬂ›m›z›
geniﬂletmeye zorluyor. Daha fazla karasal çevre keﬂfedildi¤inde yeni ve daha fazla egzotik yaﬂam formlar› da
keﬂfedilecekmiﬂ gibi görünüyor. E¤er
bu araﬂt›rmalar ikinci bir yaﬂam için
kan›t bulmaya yönelikse, bu durum
yaﬂam›n kozmik bir olgu oldu¤unu
güçlü bir ﬂekilde destekleyecek ve evrende yaln›z olmad›¤›m›z görüﬂünü
de güçlendirecektir.
Paul Davies
Scientific American, Aral›k 2007
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