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Yaﬂam›n Olas› ‹lk Ad›m›
Belirlendi
ABD’de Carnegie Institution ve
George Washington Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›, yaklaﬂ›k dört milyar y›l
önce yaﬂam›n ortaya ç›kmas›yla
sonuçlanan ilk ad›m› belirlemiﬂ
olabileceklerini düﬂünüyorlar. Yaﬂam›n
ortaya ç›kmas› için, tüm yaﬂam
sistemlerinde bulunan proteinlerin
yap›taﬂlar› olan aminoasitlerin zincir
biçimli moleküller halinde dizilmeleri
gerekiyor. Bu dizilimi baﬂlatan ilk
ad›m›n ne oldu¤u, bilim adamlar›n›n
50 y›ld›r çözüm bulamad›klar› bir
sorundu. Carnegie’den Robert Hazen
ve Timothy Filley ile George
Washington’dan Glenn Goodfriend’in
buluﬂlar›, biri hariç aminoasitlerin
tümünün sahip oldu¤u asimetrik
yap›ya dayan›yor. Bu asimetrik yap›,
karbon çevresinde ﬂekilleniyor. Bu
dizilimin anlam›, her aminoasit için
birbirinin ayna görüntüsü olan iki
farkl› biçimin bulunmas›. Bu biçimler
solak (L) ve sa¤lak (D) olarak
tan›mlan›yor. Canl› sistemlerin tüm
kimyas› da bu solak ya da sa¤lak
moleküllerin seçilmiﬂ olmas›na göre
belirleniyor. Biyolojik olmayan
süreçlerse genellikle sa¤ sol ayr›m›

Huyumuz De¤iﬂmemiﬂ

Ba¤›ms›z olarak yürütülen iki bilimsel
çal›ﬂman›n vard›¤› ortak sonuç: Dev
memelilerin günümüzden 50 000 y›l
öncesinden baﬂlayarak iki büyük dalga
halinde topluca yok olmalar›n›n
nedeni, aralar›na yeni bir memelinin,
Homo Sapiens’in kat›lmas›. Melbourne
Üniversitesi’nden Richard Roberts ve
ekibi Science dergisinde yay›mlanan
araﬂt›rmalar›nda, Avustralya’da

yapm›yor. O halde, kimyasal
dönemden biyolojik döneme geçiﬂ için,
do¤al bir sürecin solak ve sa¤lak
aminoasitlerin ayr› yerlerde
toplanmalar›n› sa¤lam›ﬂ olmas›
gerekir. Bu süreç saf L
aminoasitlerden oluﬂan zincirsi
moleküllerin oluﬂumunda önemli role
sahip. Hazen ve ekip arkadaﬂlar›,
sürecin nas›l ortaya ç›kt›¤›n›
belirlemek için basit bir deney
yapm›ﬂlar. S›radan bir mineral olan ve
kireçtaﬂ›yla, birçok deniz canl›s›n›n
taﬂ›d›¤› sert kabu¤u oluﬂturan
kalsitten yumruk büyüklü¤ünde bir
parçay›, aspartik asit adl› amino asit
içeren zay›f bir solüsyona bat›rm›ﬂlar.
Deney sonunda solak ve sa¤lak
moleküllerin, kalsit kristallerinin farkl›
yüzeylerinde topland›klar› görülmüﬂ.
Minerallerin ço¤u, "merkezci" olarak
tan›mlanan türden. Yani, tercihli bir
yönde yap›lanm›yorlar. Oysa baz›
minerallerde birbirlerine göre ayna

yaklaﬂ›k 46 000 y›l önce k›ta çap›nda
toplu bir yok oluﬂun varl›¤›na iﬂaret
ederek, bunun ilk insanlar›n k›taya
ayak basmalar›ndan yaln›zca birkaç
bin y›l sonra gerçekleﬂti¤ini
vurgulad›lar. Araﬂt›rmac›lara göre
Avustralya’daki yok oluﬂta 28 aile ve
55 türün soyu tükenmiﬂ. Soyu
tükenen memeliler aras›nda 300 kg
a¤›rl›¤›nda, pençe ayakl› dev
kangurularla, 100 kilo a¤›rl›¤›nda bir
kuﬂ olan Genyornis de bulunuyor.
Buzullarla kapl› Kuzey Amerika’da
11 000 y›l önceki toplu yok oluﬂun
nedeni de California Üniversitesi
evrim biyologlar›ndan John Alroy’a
göre k›taya gelen davetsiz
misafirlerden baﬂkas› de¤il.
Amerika’daki kurbanlar›n aras›nda
k›l›ç diﬂli kaplanlar, yünlü bizon, dev
antiloplar ve tüylü mamutlar
bulunuyor. Araﬂt›rmalar,

görünümünde dizilmiﬂ kristal yüzeyler
bulunuyor. Kalsit bunlardan biri. Bu
mineral bugün oldu¤u gibi yaﬂam›n ilk
ortaya ç›kt›¤› 4 milyar y›l öncesinde de
bol miktarda bulunuyordu.
Hazen ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›,
Dünya’n›n ilk y›llar›ndaki seyrek
"organik çorba" içinde birbirine
kar›ﬂm›ﬂ olarak bulunan solak ve
sa¤lak amino asitlerin, bolca bulunan
bir mineral yüzey üzerinde yo¤unlaﬂ›p
tercihli yönlerde dizilebilmelerini
aç›klayan inand›r›c› bir model olarak
de¤erlendiriliyor.
Hazen ﬂöyle diyor: "Stanley Miller,
1950’li y›llardaki öncü çal›ﬂmalar›yla
aminoasitlerin yaﬂam öncesi
sentezlerinin görece kolay birer süreç
oldu¤unu gösterdi. As›l zorluk,
L-aminoasitlerin seçilip
yo¤unlaﬂmalar›n›, daha sonra da bu
moleküllerin zincir biçimli proteinler
halinde dizilmelerini aç›klamak. Bizim
deneylerimiz, kalsitin kristal yüzlerinin
aminoasitleri kolayca seçip
yo¤unlaﬂt›rabildi¤ini ortaya koydu.
Yeni deneyler de kalsitin ayn›
zamanda aminoasit zincirlerinin
oluﬂmas›n› kolaylaﬂt›r›p
kolaylaﬂt›rmad›¤› sorununu ortaya
koyacak".
www.CarnegieInstitution.org

Avustralya’da ve Amerika’daki
avc›lar›n ayr› taktikler kulland›klar›n›
ortaya koyuyor. Avustralya yerlileri
(aborijinler), göçlerini ve avlanmay›
kolaylaﬂt›rmak için ormanlar› ateﬂe
vermiﬂler. Bu da bitki örtüsünü ve
iklim koﬂullar›n› de¤iﬂtirerek dev
memelilerin dolayl› yoldan, yaﬂam
alanlar›n›n yok olmas› sonucu
ölmelerine yol açm›ﬂ. Kuzey
Amerika’daysa, Asya’dan av
sürülerinin peﬂi s›ra k›taya giren
insanlar, buradaki memelilere karﬂ›
bir "y›ld›r›m savaﬂ›" uygulam›ﬂlar ve
yerel hayvan stoklar›n› yok ede ede
k›ta içlerine kadar ilerlemiﬂler. Varsay›mlar›n yeni bulgularla
desteklenmesi halinde, sözkonusu
toplu yok oluﬂlar›n zanl›s› olarak
görülen iklim de¤iﬂikli¤i beraat
edecek.
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