
Kay›tlar, laboratuvar deneyleri ve bilgisayar

simulasyonlar› yaflam ortaya ç›kmadan önce

karmafl›k organik moleküllerin Dünya yüze-

yinde var oldu¤unu gösteriyor. Gezegenimi-

zin atmosferi metanca zengindi ve amino

asitler dünya yüzeyine ya¤›yordu. Bu kimya-

sallar›n karmafl›kl›k  yolunda bir sonraki

ad›m› nas›l att›klar› bilinmiyor. Ancak bili-

madamlar›, basit moleküllerin daha karma-

fl›k moleküllere dönüflmesine yol açan›n

iyonlaflt›r›c› radyasyon oldu¤unu düflünüyor-

lar.  Dünya, oluflumundan sonraki ilk evrele-

rinde kozmik ›fl›nlar›n fliddetli bombard›ma-

n› alt›ndayd›. Bu ›fl›nlar›n küçük basit mole-

küllerin karmafl›k polimerlere dönüflmesi

için gereken enerjiyi sa¤lam›fl olabilece¤i dü-

flünülmekteydi. 

‹skoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nden pet-

rol jeologu John Parnell ise, basitten karma-

fl›¤a geçifli radyoaktif mineral parçac›klar›n›n

tetiklemifl olabilece¤i görüflünde. Araflt›rma-

c›, eski tortul kayalarda yayg›n olarak bulu-

nan ve afl›nma sonucu granitten ayr›flan par-

çac›klar› incelemifl. Parçac›klar, toryum bak›-

m›ndan zengin olan torit ve monazit mine-

ralleriyle, uranyumca zengin uraninit mine-

ralinden oluflmufl. Ancak, Parnell’in as›l dik-

katini çeken, mineral parçac›klar›n› saran

ya¤l› bir k›l›f. Araflt›rmac›, yaflam›n oluflma-

s›ndan sonraki bir dönemden kalma bu par-

çac›klar› kaplayan ya¤› inceledi¤inde uzun

zincirli hidrokarbonlar›n izine rastlam›fl. Par-

nell’e göre bu, daha eski benzer  parçac›kla-

r› sonradan yaflam›n ortaya ç›kmas›na yol

açacak karmafl›k kimyasal yap›lar için potan-

siyel bir kaynak olabilir.  Araflt›rmac›, yaflam

bafllamadan önce mineral parçac›klar›n›n ba-

sit organik moleküllerle temas sonucu bir

k›l›fa bürünmüfl olabileceklerini, daha sonra

minerallerdeki radyoaktivitenin  bu basit

molekülleri, parçac›klara s›ms›k› yap›flan a¤-

dal› polimerlere dönüfltürmüfl olabilece¤ini

düflünüyor.  Parnell, gördüklerinin yaln›zca

ya¤l› moleküller oldu¤unun, protein ya da

DNA gibi biyomoleküller olmad›¤›n›n alt›n›

çiziyor. Ancak, bu biyomoleküllerin de ayn›

süreç sonunda ortaya ç›km›fl olabilece¤ini

düflünüyor. 

Mineral parçac›klar modeli, kozmik ›fl›nlar

teorisine k›yasla birçok avantaj tafl›yor. Bir

kere, mineral yüzeyleri, polimer oluflumunu

katalize etti¤i için  kimyasal evrim için çeki-

ci yerler. 

Ayr›ca, monazit DNA ve RNA gibi biyomole-

küller için önemli bir yap›tafl› olan fosfat

içeriyor. Dahas›, kozmik ›fl›nlar Dünya

yüzeyine rasgele da¤›l›rken, erozyonla

oluflan mineral parçac›klar› deniz k›y›s›ndaki

kumsallarda  toplan›yorlar  ve böylece bir

nokta üzerine daha güçlü bir radyasyon

odaklanabiliyor. Jeokimyac›lar, yaflam bafl-

lamadan çok önce böyle radyoaktif kumsal-

lar›n var oldu¤undan kuflku duymuyorlar.

Çünkü kumsallar için gerekli unsurlar›n

(granit, erozyon ve gelgit olay›n›n etkisin-

deki okyanuslar,  4,4 milyar y›l önce var ol-

du¤u biliniyor. 
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fiimdiye kadar bilimadamlar›  morötesi ›fl›n›m›,

yaflam›n ortaya ç›kmas›na bir engel olarak

görmekteydiler.  Ancak Almanya’daki Osnab-

rück Üniversitesi’nden Armen Mulkidjanian

adl› bir biyofizikçinin kuramsal çal›flmalar›, bu

görüflü tersine çevirmeye aday. 

Dünyada yaflam›n, 3,7 milyar y›l önce, yani ge-

zegeni çevreleyen koruyucu ozon tabakas› he-

nüz oluflmam›flken ortaya ç›kt›¤› yayg›n bir

görüfl.  Bunun anlam›, o dönemde Günefl’ten

gelen morötesi radyasyonun, günümüzdekin-

den 100 kat daha fliddetli oldu¤u. 

‹lk yaflam›n RNA molekülü biçiminde oldu-

¤uysa yine yayg›n bir kan›. Büyük bir biyomo-

lekül olan RNA, yaflam›n kal›t›m flifresini tafl›-

yan DNA molekülüyle akraba ve günümüzde-

ki rolü, onun mesajlar›n› tafl›ma ifline indir-

genmifl durumda. T›pk› DNA gibi RNA da bir

fleker, bir fosfat ve bir nitrojen içeren bazdan

oluflan alt birimlerden yap›l›.  Bu alt birimler

uç uca eklenerek uzun polimer zincirleri mey-

dana getiriyorlar. Ancak bilimadamlar› bu

RNA polimerlerin yo¤un morötesi ›fl›n bom-

bard›man› alt›nda nas›l oluflabildi¤ini aç›klaya-

m›yorlard›. Çünkü Günefl’ten gelen bu morö-

tesi ›fl›nlar›n, bunlara maruz kalan her orga-

nik molekülü parçalamas› gerekiyordu. Mul-

kidjanian’a göre baz› koflullarda basit RNA

molekülleri evrimleflebiliyordu, “ama as›l soru,

yaflam için gereken uzunluktaki ilk RNA poli-

merini nas›l elde edeceksiniz?” Bu soruya ya-

n›t getirmek için araflt›rmac›, ekip arkadaflla-

r›yla birlikte çeflitli organik moleküllerin ›fl›kla

etkileflmesini temel alan bir bilgisayar progra-

m› gelifltirmifl ve bu moleküllerin morötesi ›fl›k

alt›nda nas›l davranacaklar›n›n simulasyonunu

yapm›fl.  Sonuçta, yayg›n görüflün tersine

RNA’n›n öteki moleküllere k›yasla yo¤un mo-

rötesi ›fl›n›m alt›nda uzun zincirler oluflturma-

ya daha e¤ilimli oldu¤u görülmüfl. 

Araflt›rmac›lar, RNA’n›n baflar›s›n› bazlar›n›n

morötesi ›fl›n›m›n enerjisini so¤urabilme yete-

ne¤ine ba¤l›yorlar.  Bu, zincirin belkemi¤ini

oluflturan fleker ve fosfat parçalar›n› koruyor

ve RNA’ya bir yaflam avantaj› sa¤l›yor. Mulkid-

janian ayr›ca morötesi ›fl›¤›n, polimerleflmeyi

teflvik edece¤i görüflünde.  Morötesi ›fl›k bir

RNA baz›na çarpt›¤›nda, düflük bir olas›l›k da

olsa baz kimyasal reaksiyona girebilecek bir

düzeye uyar›labiliyor.  Bu da onu baflka bir

molekülle tepkimeye girerek zincire yeni bir

halka eklemeye teflvik ediyor. 
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Yaflam nas›l bafllad›? Yaflam›n günümüzden
3,7 milyar önce bafllad›¤› yolunda fosil kay›t-
lar bilinmekle birlikte, yaflam›n hangi mekaniz-
malarla ve hangi biçimde ortaya ç›kt›¤› spekü-
lasyon konusu. Ancak, giderek yayg›n kabul
gören görüfller, yaflam›n hücresel bir biçimde
bafllamas› gerekti¤i ve tetikleyicinin de RNA
molekülleri oldu¤u merkezinde. Afla¤›da özet-
lenen üç ayr› haber, bu karmafl›k sürecin ev-
relerine ›fl›k tutabilir.Yaflama Olanak Veren Ya¤l› Parçac›klar  

Paleontoloji

Morötesi Günefl  Radyasyonu RNA’y› Sentezlemifl Olabilir 

Günefl’ten gelen morötesi ›fl›n›n RNA’y› polimer
zincirleri oluflturmaya yönlendirdi.

Afl›rtmal› dizilmifl fleker
ve fosfat birimlerinin
omurgas›

Bazlar morötesi ›fl›n›m›
so¤urup molekülün
omurgas›n› koruyorlar


