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Enlem

Hidrojen Sülfit (ilkbahar, m3 baﬂ›na milimol) 50 m derinlikte

Kil taban üzerinde oluﬂmuﬂ bir zarl›
kesecik, içinde mineral parçalar› ve
RNA molekülü (k›rm›z›).

Kilden Yaﬂam Platformu
ABD’deki Howard Hughes T›p Enstitüsü ve
Massachusetts Hastanesi araﬂt›rmac›lar›nca
yürütülen bir laboratuvar çal›ﬂmas›nda yaﬂam›n, kil minerallerinin oluﬂturdu¤u bir taban üzerindeki deliklerde kal›t›m ﬂifresinin
zarla kapl› hücreler içinde birikmesiyle ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤i gösterildi.
Jack W. Szostak ve ekibinin bulgular›na göre kil mineralleri, ya¤ asitlerinin s›v› dolu
kesecikler oluﬂturmas›n› teﬂvik ediyor. Bu
süreç içinde mineraller ve bunlara ba¤lanm›ﬂ olabilecek RNA molekülleri de keseciklere hapsoluyor. Bir kere oluﬂtuktan sonra
kesecikler, içlerine yeni ya¤ asitleri çekerek
büyüyorlar ve küçük deliklerden geçmeye
zorland›klar›nda, içeriklerini yitirmeden bölünüyorlar. Araﬂt›rmac›lara göre, uyar›lm›ﬂ
ribonükleotidlerden RNA polimerizasyonunu katalize etti¤i bilinen montmorillonit adl›
kil, ya¤ asit dizgelerinin keseciklere dönüﬂmesi sürecini h›zland›r›yor. Kil parçac›klar›
ço¤u kez bu kesecikler içinde hapsoluyor
ve böylece zarl› kesecikler içinde katalizör
özellikli yüzeylerin bulunmas›n› sa¤l›yorlar.
Ayr›ca, kile ba¤lanm›ﬂ olan RNA’da bu yolla
kesecik içinde hapsolabiliyor. Bir kez oluﬂtuktan sonra kesecikler misel biçiminde ortamada bulunan ya¤ asitlerini de içlerine çekerek büyüyebiliyor, çok küçük deliklerden
geçirilirken, içeriklerinin bileﬂim ve oran›n›
de¤iﬂtirmeden bölünüyorlar
Bu süreçler, bölünme döngüleri arac›l›¤›yla
keseciklerin kopyalanmas›n› sa¤l›yor.
Szostak ve ekibi, ilk canl› hücrelerin oluﬂum, geliﬂim ve bölünmelerinin mineral parçac›klar›yla benzer etkileﬂimler ve d›ﬂar›dan
malzeme ve enerji ithaliyle gerçekleﬂmiﬂ
olabilece¤i görüﬂünde.
Baz› bilimadamlar› da deniz diplerindeki
mineralce zengin s›cak su kaynaklar›n›n,
yaﬂam›n sentezlenmesi için gerekli malzeme,
enerji ve alkalin ortam› sa¤lad›¤›n› belirtiyorlar. Bu kaynaklar›n oluﬂturdu¤u ve
üzerinde mikroskopik deliklerin bulundu¤u
kil sütunlar› da oluﬂan ilkel hücrelerin
bölünmesine yard›m etmiﬂ olabilirler.
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En Büyük Yok Oluﬂun Nedeni Hidrojen Sülfit mi?
Bilim dünyas›nda, 65 milyon y›l önce
dinozorlarla birlikte dünya üzerindeki tüm
canl› türlerinin %70’inin yok olmas›n›n
suçlusunun, bugünkü Meksika Körfezine
çarpan bir göktaﬂ› oldu¤undan kimsenin
kuﬂkusu yok gibi. Oysa, 251 milyon y›l önce,
Permiyen döneminin sonunda meydana gelen
çok daha büyük çapl› yok oluﬂun nedeni hala
tart›ﬂmal›. Bulgular, Permiyen dönemi
sonunda deniz ve karalardaki tüm canl›
türlerinden %95’inin aniden yok oldu¤unu
gösteriyor.
Daha önce bu yok oluﬂun da bir asteroid
çarpmas›n›n sonucu oldu¤u yolunda iddialar
ortaya at›lm›ﬂ ve kan›t olarak o dönemden
kalma tortullarda, gezegenimizde az,
uzaydaysa bolca bulunan bir helyum
izotopunun varl›¤› gösterilmiﬂti. Bir aç›klama
da, deniz seviyelerinin yükselmesi ya da
okyanus dip ve yüzey sular›n›n kar›ﬂmas›yla
dipteki oksijensiz sular›n canl›lar›n büyük
ço¤unlu¤unun yaﬂad›¤› k›ta sahanl›¤›n› istila
etti¤i yolundayd›. Mikroskopik canl›lar›n ölüp
okyanus taban›nda çürümesiyle buradaki
sular›n, deniz ve kara canl›lar›n›n ço¤u için
ölümcül olan karbondioksitle doldu¤u öne
sürülmekteydi. Pennsylvania Eyalet
Üniversitesi’nden yerbilim profesörü Dr. Lee
R.Kump, Amerika Jeoloji Derne¤i’nin 3
Kas›m’da Seattle’daki y›ll›k toplant›s› için
haz›rlad›¤› tebli¤de, karadaki yaﬂam›n,
endüstri ça¤› öncesi düzeyin yaln›zca yedi
kat› olan bir karbondioksit deriﬂimiyle
ortadan kalkmas›n›n olanaks›zl›¤›n›
vurguluyor. Kump’a göre bitkiler
karbondioksiti sevdiklerinden bu gaz›n
neredeyse yaﬂam›n tümünü ortadan kald›rm›ﬂ
olmas› beklenemez.
Kump ve ekibindeki araﬂt›rmac›lar, bunun
yerine çok daha öldürücü bir baﬂka gaza
dikkat çekiyorlar: Okyanuslardaki sülfat›n
kükürt bakterilerinin etkinli¤iyle

bozunmas›ndan ortaya ç›ka hidrojen sülfid
gaz›. Bu gaz, denizdeki ve karadaki tüm
canl›lar› öldürebilecek potansiyelde.
‹nsanlar çürümüﬂ lahana ya da yumurta gibi
kokan bu gaz›, trilyonda bir parça
deriﬂimlerde bile alg›layabiliyorlar. Oysa
bugün Karadeniz’in derinliklerindeki
hidrojen sülfid deriﬂimi, milyon parçada 34.
Bu, oksijen soluyan (aerobik) her organizma
için öldürücü bir kar›ﬂ›m. Karadeniz’de
hidrojen sülfidin derinlerde kalmas›n›n
nedeni, dünyam›z›n oksijence zengin
atmosferinin denizin üst katmanlar›yla
kar›ﬂmas› ve hidrojen sülfitin yüzeye
yaklaﬂmas›n› engellemesi.
Permiyen dönemi sonunda atmosferdeki
oksijen düzeyinin azalmas› ve hidrojen
sülfitle karbondioksit düzeylerinin artmas›
sonucu, okyanuslar›n üst katmanlar›ndaki
hidrojensülfit düzeyi felakete yol açacak
kadar artm›ﬂ olabilir. Bu da, okyanusta
yaﬂayan bitki ve hayvanlar›n büyük
ço¤unlu¤unun sonunu getirmiﬂ olabilir.
Hidrojen sülfitin atmosferde yay›lmas›, ayr›ca
karadaki canl›lar›n ço¤u için de ölüm demek.
Kump ve arkadaﬂlar›, görüﬂlerine kan›t
bulmak için ﬂimdi Japonya’da Permiyen sonu
dönemden kalma tortullar› inceliyorlar.
Arad›klar›, fotosentezci kükürt bakterilerin
varl›¤›n› gösteren biyoiﬂaretler. Fotosentez
yapan bu bakteriler, oksijen bulunmayan,
ancak, bir parça güneﬂ ›ﬂ›¤› alabilen yerlerde
yaﬂ›yorlar. Bu nedenle Permiyen sonu
dönem, bunlar için ideal koﬂullar› taﬂ›yor.
Peki, dünyada canl›lardan geri kalan %5
yaﬂamay› nas›l baﬂardi? Kump’a göre
okyanuslardaki dip ve yüzey sular›n›n
kar›ﬂmas›, her yerde ayn› oranda
gerçekleﬂmedi ve gerek okyanusta, gerekse
de karada oksijenin hala varolabildi¤i küçük
“s›¤›naklar” oluﬂtu.
www.eurekalert.org
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