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Yaflam
Uzaydan m›
Geldi?

Yeryüzündeki yaflam›n burada, yeryüzünde belirdi¤ini varsayar›z. Bu konudaki yayg›n
düflünceye göre, ilk canl› hücreler gezegenimizin kimyasal evriminin sonucunda ortaya
ç›km›fl. Peki, ya durum böyle de¤ilse? Yaflam baflka bir dünyadan yeryüzüne gelmifl olamaz
m›? Bu düflünce kula¤a ilk baflta bilimkurgu ürünü gibi gelebilir. Ancak, yap›lan araflt›rmalar
bunun mümkün olabilece¤ini gösteriyor.
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Gezegenler üzerine çal›flan biliminsanlar›, Günefl Sistemi’ndeki baz› gezegenler ve onlar›n uydular›nda eskiden
s›v› halde su bulundu¤unu çoktan ortaya ç›kard›lar. Su,
tan›d›¤›m›z biçimde yaflam›n temel gereksinimlerinden
biri oldu¤u için, Dünya-d›fl› yaflam araflt›rmalar›nda da
olmazsa olmazlardan biri. Biliminsanlar›n›n üzerinde en
çok durduklar› gezegense Mars. Çünkü bu gezegenin
Günefl’e uzakl›¤›, onun gereken ›s›y› Günefl’ten alabilmesi için uygun. Ayr›ca, gezegende eskiden s›v› halde su
bulundu¤u aç›kça görülüyor. Mars’›n yan› s›ra, Jüpiter’in
büyük uydular›ndan Europa’n›n yüzeyini kaplayan buz
katman›n›n alt›nda da kilometreler derinlikte bir okyanus
bulunuyor. Satürn’ün en büyük uydusu Titan, organik
moleküller bak›m›ndan çok zengin. Her ne kadar buras›
Günefl’e çok uzak ve so¤uk olsa da, en az›ndan bir zamanlar burada yaflam›n ortaya ç›kmas› iflten bile de¤il.
Günefl Sistemi’ndeki gezegenler aras›nda en zorlu koflullara sahip olan› Venüs. Ancak, geçmiflte bu gezegenin
durumu belki de Dünya’n›nki gibiydi. Günümüzde bile
gezegenin yo¤un atmosferinin üst katmanlar›, mikroplar›n yaflamas›na olanak tan›yacak kadar ›l›ml› olabilir.
Peki, “baflka dünyalarda” geliflmifl olabilecek mikroorganizmalar gezegenleraras› yolculuk yapabilir mi? Eskiden, belki yirmi y›l öncesine kadar, “uzay” dedi¤imiz
gezegenleraras› ortam büyük bir engel olarak görülüyordu. Ancak, o zamandan bu yana yeryüzünde bulunan ve Mars’tan geldikleri anlafl›lan çok say›da tafl, bu
düflünceyi de¤ifltirdi. Bu arada, biyologlar da yeryüzünde, çok zorlu koflullara dayanabilen mikroorganizmalar keflfettiler.

?

Baz› mikroorganizmalar›n, göktafllar›n›n içinde yapacaklar› k›sa bir yolculuktan sa¤ salim ç›kabilecekleri düflünülüyor. fiimdilik kimse, yaflam›n bu yolla baflka bir gezegenden geldi¤ini söylemese de, en az›ndan art›k bunun olanaks›z olmad›¤› biliniyor. Üstelik, henüz yaflam›n
tam olarak nerede ve nas›l ortaya ç›kt›¤›, Günefl Sistemi’ndeki öteki gezegenlerde ya da baflka y›ld›z sistemlerindeki gezegenlerde bulunup bulunmad›¤› bilinmiyor.

?

?

Cans›zdan Canl›ya
Eski düflünürler için, yaflam›n cans›z maddeden ortaya
ç›kmas› çok flafl›rt›c› bir olayd›. Bunu bir çeflit “büyü” olarak görenler bile vard›. Günümüzden 2500 y›l önce yaflam›fl olan Yunanl› bilgin Anaksagoras’a göre yaflam›n
kayna¤› evreni oluflturan çok küçük tohumlard›. Bu varsay›m, oldukça geliflmifl bir biçimiyle asl›nda günümüzde
de geçerlili¤ini sürdürüyor. “Yaflam, her durumda, cans›z
maddeden oluflmufl olmal›.”
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Yaflam›n kayna¤›n› araflt›ran biliminsanlar›, ilk mikroplar›n
Dünya’da m› ortaya ç›kt›¤›n›, yoksa uzaydan m› geldi¤ini
art›k pek sorgulam›yorlar. ‹lk zamanlar›nda Günefl Sistemi
günümüzdeki gibi sakin bir yer de¤ildi. Yeryüzü, basit organik moleküller içeren göktafllar›n›n bombard›man› alt›ndayd›. Genç Dünya’ya, canl›l›¤a çok yaklaflm›fl karmafl›k
moleküller de bu flekilde gelmifl olabilir. Gezegenimizde uygun koflullar› bulan bu moleküller evrimlerini sürdürerek birer canl›ya dönüflmüfl olabilirler. Yani, yaflam›n kayna¤› ayn› anda hem yeryüzü hem de uzay olabilir.

?

1950’li y›llarda laboratuvar ortam›nda yap›lan ve Dünya’daki ilkel koflullar› canland›ran bir deney, bu varsay›m›
do¤rular nitelikteydi. ‹lkel Dünya’da bulunan baz› basit bilefliklerden, yaflam›n temelini oluflturan aminoasitler ve baz› baflka moleküllerin oluflturulabilece¤i anlafl›ld›. Bunun gibi, RNA (ribonükleik asit) gibi daha karmafl›k moleküllerin
de benzer flekilde oluflarak, yaflam›n gelifliminde önemli rol
oynad›¤› düflünülüyor.

Astronot Mikroplar
Yaflam›n kayna¤› üzerine çal›flan baz› araflt›rmac›lar, mikroorganizmalar›n gezegenleraras› yolculu¤a dayanabilmeleri
için hangi koflullar›n gerekti¤i üzerine senaryolar üretiyorlar. Gezegenleraras› yolculuklar›n bugünkü teknolojimizle
bile zor oldu¤unu düflünürsek, geçmiflte ilkel canl›lar bunu
nas›l baflarm›fl olabilirler?
Gezegenleraras› yolculu¤a ç›kan mikroorganizmalar›n öncelikle gezegenin yüzeyinden bir flekilde f›rlat›lmalar› gerekiyor. Gezegenin kütleçekiminden kurtulmalar› için, bu etkinin epeyce güçlü olmas› flart. Bu da ancak bir kuyrukluy›ld›z ya da asteroit gibi büyükçe bir göktafl›n›n çarpmas›yla
olabilir. Nitekim, bu tür çarp›flmalara ilkel Günefl Sistemi’nde çok s›k rastlan›yordu. Çarp›flmada gezegenin kütleçekiminden kurtulan kayalar›n, baflka bir gezegen ya da
uydusu taraf›ndan yakalanmas› ve tümüyle yanmadan yüzeye ulaflmas› gerekiyor. Bu, gerçek d›fl› bir senaryo gibi
görünse de, s›k rastlanan bir durum.
Araflt›rmalara göre, her birkaç milyon y›lda bir, Mars’tan kopan parçalar gezegenimize kadar ulafl›yor. Ancak, ifl bununla bitmiyor. Parçalar›n yeryüzüne ulaflabilmesi için
uzun bir yolculuk yapmalar› gerekiyor. Çarp›flmay› izleyen
üç y›l içinde yeryüzüne ulaflan ve büyüklükleri bir yumruktan daha küçük olmayan tafllar›n toplam say›s› 10 kadar
oluyor. Daha küçük parçac›klar›n çok daha h›zl›, büyük parçalar›nsa daha yavafl ulaflt›klar› düflünülüyor.
Çarp›flma ve atmosfere girifl bir yana, araflt›rmalar yaflam
tohumlar›n›n gezegenler aras›nda yapacaklar› yolculu¤un
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Buradaki Resim
Bize gelenler
arasında yok.
Bilginize...

Araflt›rmac›lar, göktafllar›n› kuzey ve güney kutuplar›ndaki
buzullar›n içinde ar›yorlar. Bu buzullar milyonlarca y›l
öncesinden kalan kayalar› içlerinde bar›nd›r›yor. Buzlar eridi¤i
zaman, tafllar bu flekilde ortaya ç›kabiliyor.

daha da y›prat›c› olaca¤›n› gösteriyor. ‹fltetafl›y›c› kayac› ilk
evinden f›rlatan çarp›flmada, yeni evinin atmosferine giriflinde ve bu ikisinin aras›nda geçen zamanda mikroorganizmalar›n bafl›na gelebilecekler:
Çarp›flma s›ras›nda, çarp›flman›n çevresindeki en büyük y›k›c› etki, çok yüksek bas›nç, s›cakl›k ve ivme (h›zlanma). Laboratuvarda yap›lan araflt›rmalar, baz› bakteri türlerinin çok
yüksek bas›nç ve ivmeye dayanabilece¤ini gösteriyor. Çarp›flmada ortaya ç›kan s›cakl›ksa, kayalar›, içinde bulunan
mikroorganizmalar› kavuracak kadar ›s›tam›yor. Bunun da
ötesinde, bilgisayarla yap›lan canland›rmalarda gezegenin
yüzeyinden kopan parçalar›n bir bölümünün, önemli bir
bas›nç ve s›cakl›¤a maruz kalmadan gezegenleraras› bofllu¤a savruldu¤u görülüyor.
ABD Chicago Üniversitesi’nde yap›lan bir araflt›rmada, atmosfere giren gezegenleraras› ortamdaki toz parçalar›n›n,
eskiden san›ld›¤› gibi yanmad›¤› ortaya ç›kt›. Atmosfere düflük h›zla giren bu parçalar yavaflça alt katmanlara inerek
yüzeye ulaflabiliyor. Buna karfl›n, göktafllar› yerçekiminin etkisiyle h›zlanarak atmosferde ilerlerken ciddi bir ›s›nma söz
konusu oluyor. Bu nedenle de atmosferde ilerlerken yüzeyleri eriyor. Ancak bu yüksek s›cakl›k, büyükçe göktafllar›n›n
yüzeyinin alt›na ancak birkaç cm iflleyebiliyor. Bu da göktafl›n›n içinde derinlerde bulunan mikroorganizmalar›n kavrulmaktan kurtulabilece¤i anlam›na geliyor.
1996’da ünlü olan Mars tafl› ALH84001, bu ününü içindeki mikroorganizma fosillerine benzeyen yap›lara borçlu. (Bu
tafl›n içindeki yap›n›n mikroorganizma fosili olup olmad›¤›
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anlafl›lamad›.) Ancak, bu tafl ve benzerleri üzerinde araflt›rma yapan biliminsanlar›, tafl›n Mars’taki oluflumundan sonra afl›r› derecede ›s›nmad›¤›n› saptad›lar. Hatta Mars’taki
çarp›flma, tafllar›n s›cakl›¤›n› 100 derecenin üzerine ç›karamam›fl bile. Ço¤u de¤ilse bile, yeryüzündeki baz› tek hücreli canl›lar, bu s›cakl›klara direnebilecek kadar dayan›kl›lar.
Çarp›flmadan kaynaklanan patlama ve atmosfere giriflte
meydana gelen zorlu koflullar› aflabilecek dayan›kl›l›kta olmak yeterli de¤il. Belki bunlardan da zor olan›, gezegenleraras› ortamda yap›lan uzun yolculu¤a dayanmak. Buras›,
sadece boflluk gibi görünse de gerçekte pek de öyle de¤il.
Burada s›cakl›klar çok afl›r› de¤erlerde bulunabiliyor. Göktafl›n›n Günefl’e bakan yüzüyle öteki yüzü aras›nda yüzlerce
derece s›cakl›k fark› olabiliyor. Bununla birlikte, yo¤unluk
da çok düflük; s›f›ra yak›n. Ama hepsinden daha y›k›c› olan› ›fl›n›m (radyasyon). Günefl, bol miktarda UV (morötesi)
›fl›n›m› yay›yor. Bu ›fl›n›m yeryüzünde bile, özellikle mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkiye sahip.
UV’den korunmak için ince bir kaya katman› yeterli oluyor.
Ancak, küçük toz parçac›klar›n›n üzerinde bulunabilecek
mikroorganizmalar için UV önemli bir tehdit oluflturuyor.
UV, korumas› olan mikroorganizmalar için tek bafl›na fazla
sorun olmasa da, dolayl› yoldan oluyor. UV kayalarla etkileflime girdi¤inde, farkl› ›fl›n›m tipleri ortaya ç›kabiliyor. Bunlar ve gama ›fl›n›m› gibi yüksek enerjili ›fl›n›m türleri, yaklafl›k
iki metre çapl› bir göktafl›n›n merkezine kadar ulaflabiliyor.
Günefl ve y›ld›zlararas› ortamdan gelen, elektrik yüklü parçac›klar da maddeyle etkileflime girerek canl›lar için zararl›
›fl›n›m›n ortaya ç›kmas›na neden oluyor.
Sonuçta, yap›lan araflt›rmalar, gezegenleraras› yolculu¤un
ço¤u bakteri türü için kolay olmad›¤›n› gösteriyor. Ancak baMilyonlarca y›l önce Mars’tan yeryüzüne düflmüfl olan bir
tafl›n içinde, mikroorganizma fosillerine benzer yap›lar
bulunmufltu.
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z› türler var ki, çok dayan›kl›lar. 1950’lerde keflfedilen bir bakteri türü (Deinococcus radiodurans) besinleri bakterilerden
ar›nd›rmada kullan›lan ›fl›n›ma dayanabiliyor. Bu bakteri öyle dayan›kl› ki, nükleer reaktörün içinde bile ço¤alabiliyor.
Ifl›n›m›n mikroorganizmalar üzerinde yaratt›¤› en önemli y›k›m, genetik kodlar›n› tafl›yan DNA’lar›n›n parçalanmas›. D. radiodurans, ›fl›n›m› önemli ölçüde engelleyen
hücre duvar›n›n yan› s›ra, DNA’s›n› tamir edebilme yetene¤ine de sahip. Benzer özelliklere sahip bakteriler, afl›r› ›s› etkisi alt›nda kalmad›klar› sürece, gezegenleraras›
ortamdaki ›fl›n›ma dayanabilirler.
Canl›lar›n bu tür yolculuklara nas›l tepkiler verece¤ini henüz pek de iyi bilmiyoruz. Bu konuda yap›lan çal›flmalar,
genelde insanlar›n uzay yolculuklar›nda ne kadar ›fl›n›m
alt›nda kald›klar›n› ve bunun onlar üzerindeki etkilerini
anlamaya yönelik. Yaln›z, 2001 y›l›nda Mars Odyssey yörünge arac›yla birlikte gönderilen MARIE (Mars Çevresi Ifl›n›m Deneyi) adl› araç, kozmik ›fl›n›m› ve Günefl’in ›fl›n›m›n›n dozunu ölçüyor. MARIE, herhangi bir canl› içermese
de, özellikle DNA’ya zarar verebilecek ›fl›n›m› ölçmek için
tasarlanm›fl bir araç.
Peki, sonuç olarak yaflam›n uzaydan gelmifl olabilece¤ini söyleyebilir miyiz? Kuramsal olarak “evet”. Yani, yap›lan araflt›rmalar bunun mümkün oldu¤unu gösteriyor.
fiimdilik, mikroorganizmalar›n gezegenleraras› yolculuk
baflar›lar› tam olarak bilinmiyor. Baflka gezegenler ve uydular›nda da yaflam›n izlerine rastlanm›fl de¤il. Ancak,
örne¤in Mars’tan gelenlerin yan› s›ra, Dünya’da da yaflam ba¤›ms›z olarak geliflmifl olabilir. Henüz yeryüzündeki bakteri türlerinin çok küçük bir bölümünü keflfetti¤imizi düflünürsek, belki de çok farkl› genetik yap›ya sahip, bir zamanlar Mars’tan gelmifl olan bakterileri henüz
keflfetmifl de¤iliz. Bu bakteriler, bir yerlerde ilkel biçimleriyle yaflamlar›n› sürdürüyor olabilirler.
Yeryüzünde bu güne kadar bulunan yaklafl›k 25.000
göktafl›ndan 34’ünün Mars’tan geldi¤i kesinleflti. Mars’tan
gelmifl bu tafl, yaklafl›k yar›m kilogram kütlede.

Elbette, bu mekanizman›n tersine ifllemesi de bir ölçüde
mümkün. Yani, Dünya’daki ilkel yaflam›n baflka gezegenlere ve uydular›na tafl›nm›fl olmas› söz konusu olabilir. Bu da, Dünya’dan giden mikroorganizmalar›n, uygun ortam bulduklar›nda bu gezegenlerde de geliflip
ço¤alabilece¤i anlam›na gelebilir. Bu canl›lar, orada evrim geçirerek daha geliflmifl canl› türlerine de dönüflmüfl
olabilirler. Bu aç›dan bak›nca, öteki gezegenlerde ya da
uydular›nda yaflam›n bulunmas› pek flafl›rt›c› olmayabilir. Ancak, flunu da belirtmek gerekir ki, araflt›rmalar
Mars’tan Dünya’ya gelen göktafllar›n›n say›s›n›n Dünya’dan Mars’a gidenlerinkinden çok daha fazla oldu¤unu gösteriyor.
Mars ve Dünya aras›ndaki al›flverifl, ne olursa olsun heyecan verici. Çünkü yaflam bir yerlerde bafllad›ktan sonra, bu flekilde tüm sisteme yay›labiliyor; en az›ndan kuramsal olarak. Bu yaln›zca bizim sistemimizde de¤il, tüm
evrende iflleyen bir mekanizma olmal›. Bu flekilde, belki
de evrende yaflam›n sand›¤›m›zdan çok daha yayg›n oldu¤unu düflünebiliriz.
Alp Ako¤lu
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