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Dünya’da yaﬂam›n nas›l ortaya ç›kt›¤›
kesin olarak bilinmiyor, ama bir kuram üzerinde neredeyse yüz y›ld›r
herkes anlaﬂm›ﬂ gibi. Organik bileﬂimler okyanuslarda birikiyor, polimerleﬂiyor ve giderek daha karmaﬂ›k
makromoleküller oluﬂturuyorlar.
Bunlar da sonunda kendilerini yeniden üretmelerini sa¤layacak tepkimeleri h›zland›rman›n bir yolunu buluyorlar. “Yaﬂam Öncesi Çorba” (prebiotic soup) kuram›na ilk
deneysel deste¤i, 1953 y›l›nda, Dünya’n›n gençlik
y›llar›nda sahip oldu¤u
düﬂünülen atmosferini
bir cam fanus içinde sentezleyip, daha sonra kar›ﬂ›ma ﬂimﬂekleri temsilen
elektrik ak›m› uygulayarak amino asitlerin oluﬂmas›n› sa¤layan Stanley
Miller getirdi. 1970’te
ünlü Murchison meteoriti
üzerinde amino asitlerin
keﬂfedilmesi, Miller’in deneyinde oldu¤u gibi amonyum, hidrojen siyanür, aldehid ve keton gibi organik moleküllerin Güneﬂ Sistemi’nin
oluﬂum aﬂamalar›nda meteoritler üzerinde de sentezlendi¤ini ortaya koydu. Böylece Dünya’da yaﬂam için gerekli organik bileﬂimler stokunun,
yeryüzünde gerçekleﬂen sentezler, asteroid ve kuyrukluy›ld›z çarpmalar›
ve gezegenimize ya¤an meteoritler ile
y›ld›zlararas› uzaydaki toz parçac›klar›ndan oluﬂtu¤u ve bu organik bileﬂimlerin okyanuslarda birikerek daha
sonraki tepkimeler için hammadde
oluﬂturduklar› konusunda görüﬂ birli¤i oluﬂtu. Araﬂt›rmac›lar, killer ve metal iyonlar›n polimerizasyon da dahil
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olmak üzere yaﬂam öncesi tepkimeleri h›zland›rd›¤›n› düﬂünüyorlar. Moleküllerin tercihli bir biçimde minerallerin üzerine yap›ﬂmalar›n›n da, monomerlerden polimerlere geçiﬂi sa¤lad›¤› düﬂünülüyor. Bilimadamlar›, polimerleﬂmiﬂ moleküllerin daha büyük
ve daha karmaﬂ›k hale geldiklerinde,
içlerinden baz›lar›n›n baﬂka moleküllerle ba¤lan›p iliﬂkiye girebilme yetene¤i kazand›klar› konusunda da pek
farkl› düﬂünmüyorlar. Bundan sonras›ysa, “belki” alan›na giriyor. Polimerik bileﬂimlerin çeﬂitleri artt›kça, baz›
polimerler, kendilerinin ve moleküler
akrabalar›n›n kaba kopyalar›n› oluﬂturma becerisini kazanm›ﬂ olabilirler.
Bu nokta da, ço¤alma, yeni kuﬂaklar

oluﬂturma ve çeﬂitlenme becerisini taﬂ›yan ilk moleküler varl›klar›n ortaya
ç›kt›¤›, hem yaﬂam›n, hem de evrimin
baﬂlad›¤› nokta olma özelli¤ini taﬂ›yor. Buraya kadar bilimadamlar› aras›nda kaydade¤er bir anlaﬂmazl›k
yok. Hatta kendilerini kopyalamay›
beceren ilk moleküllerin peptid nükleik asit molekülleri de¤il de, RNA
molekülleri oldu¤u, bunlar›n da daha
sonra genetik kal›t›m›n ﬂifresini taﬂ›yan DNA moleküllerinin oluﬂmas›n›
h›zland›rd›¤› konusunda da pek ayk›r›l›k yok.
Gelgelelim, iﬂ ilk canl› moleküllerin
nerede ortaya ç›kt›¤›na gelince k›l›çlar çekiliyor. ﬁimdiye kadar yayg›n

kabul gören görüﬂ, ilk canl› organizmalar›n hidrotermal kaynak baﬂlar›nda ya da hidrotermal göletlerde ortaya ç›kt›kt›¤›yd›. Bu görüﬂü savunanlar, canl›lar›n “aile a¤ac›n›n” genellikle s›cakkkanl› hayvanlardan oluﬂtu¤una iﬂaret ediyorlar. Oysa, yeni yeni
ortaya at›lan bir görüﬂe göre yaﬂam,
Dünya’n›n erken evrelerinin güç koﬂullar›nda ayakta kalabilmek için buzul ça¤lar›na güvenmiﬂ bulunuyor.
Bu görüﬂün savunucular›na göre, bugün yaklaﬂ›k 4,5 milyar yaﬂ›nda olan
Güneﬂ, ilk canl› fosillerine rastlan›lan
3,5 milyar y›l önce çok daha so¤uk
oldu¤undan Dünya da büyük bir olas›l›kla bir kartopu gibi buzla kapl›yd›.
Yaﬂam için so¤uk baﬂlang›ç tezini savunan araﬂt›rmac›lar›n
güçlü argümanlar› yok
de¤il. Bunlar›n baﬂ›nda,
DNA’n›n korunmas› geliyor. Deneyler, gerçekten
de so¤uk koﬂullarda fosillerdeki DNA’n›n ortalama
100.000 y›l korundu¤unu
gösteriyor. Oysa s›cak ortamlarda fosil DNA ancak
1000-10.000 y›l aras›nda
kendini koruyabiliyor.
Yaﬂam için so¤uk bir baﬂlang›c› savunan taraf,
s›ca¤› seven organizmalar›n ortaya ç›k›ﬂ› için alternatif
mekanizmalar›n varl›¤›na iﬂaret
ediyor. Örne¤in, bu s›caksever organizmalar, yaﬂama gözlerini sonradan açm›ﬂ, ancak felaketli asteroid
ya da meteor çarpmalar›n›n yol açt›¤›
y›k›mdan sa¤ ç›km›ﬂ olabilirler. Ancak “so¤uk baﬂlang›ç” tezinin
savunucular›, k›r›lgan ilk yaﬂam
biçimlerinin Dünya’n›n gençlik y›llar›nda s›kça rastlan›lan asteroid ve
kuyrukluy›ld›z bombard›man›na
dayanamayaca¤›n› belirtiyor ve
gezegenimizde yaﬂam›n bir de¤il,
birçok kez ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤ini
vurguluyorlar.
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