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Dünyam›z›n Atmosferi Baﬂlang›çta
Hidrojence Zengin, Yaﬂama Dostmuﬂ
Gezegenimizin erken evrelerinde
yaﬂamöncesi (prebiyotik) organik
bileﬂenlerin varl›¤›, genellikle yaﬂam›n
ortaya ç›kmas› için gerekli koﬂul olarak
düﬂünülür. Biyolojik bak›mdan önemli
moleküller, hem yüksek düzeyde
indirgeyici (CH4 ve NH3 bak›m›ndan zengin)
hem de derecesi hidrojenin karbona
oran›yla belirlenen görece zay›f
indirgeyicilikte bir atmosferde etkin olarak
oluﬂabilir. Oysa günümüzde yayg›n kabul
görmüﬂ modellere göre erken evrelerinde
Dünya’n›n atmosferi ne indirgeyici, ne de
hidrojence zengindi. CH4 ve NH3 deriﬂimleri
düﬂük ve havadaki hidrojen oran› da %0,3
ya da daha azd›. Böyle olunca da yaﬂam›n
ya organik moleküllerin s›cak su
kaynaklar›nda oluﬂtu¤u ya da dünyam›za
düﬂen asteroid, kuyrukluy›ld›z ya da
meteorit gibi gökcisimlerince taﬂ›nd›¤›
düﬂünülüyordu.
ﬁimdiyse Colorado Üniversitesi’nden (ABD)
bir grup araﬂt›rmac›, hidrojenin baﬂlang›çta
Dünya atmosferindeki sabit oran›n›n %30
düzeyinde olabilece¤ini, bu durumda da
yaﬂam için gerekli organik moleküllerin
elektrik deﬂarjlar› (ﬂimﬂek) arac›l›¤›yla
atmosferde ve denizlerde kolayl›kla
oluﬂabilece¤i tezini ortaya att›.
Feng Tian baﬂkanl›¤›ndaki ekibe göre
baﬂlang›çta dünya atmosferinde bolca
bulunan hidrojenin, öteki modellerde
savunuldu¤u gibi h›zla uzaya kaçmas› için
atmosferin en üst katmanlar›n›n Güneﬂ’ten

gelen morötesi ›ﬂ›n›mla yüksek derecede
›s›nm›ﬂ olmas› gerekirdi. Buysa, ald›¤› ›s›y›
kolayca salamayan oksijenin varl›¤›n›
gerektirir ki, baﬂlang›çta atmosferin
bileﬂiminde oksijen yoktu (oksijen
Dünya’n›n oluﬂmas›ndan yaklaﬂ›k 2 milyar
y›l sonra cyanobakterilerce fotosentez
yoluyla üretilmeye baﬂland›).
Dolay›s›yla hidrojenin atmosferden kaç›ﬂ
oran›n›n düﬂüklü¤ünün, yanarda¤lardan
ç›kan yo¤un hidrojenin atmosferdeki
oran›n› san›ld›¤› gibi %0,3 oran›nda
sabitlemesi düﬂünülemeyece¤inden,
hidrojen deriﬂiminin çok daha yüksek
düzeylere t›rmanm›ﬂ olmas› gerekir.
Bugün atmosfer bileﬂiminde
bulunmad›¤›ndan, hidrojenin kaçm›ﬂ oldu¤u
da bir gerçek. Hidrojen, moleküler a¤›rl›¤›
düﬂük oldu¤undan uzaya kaçabilir. Bu
kaç›ﬂta, baﬂlang›çta yayd›¤› ›ﬂ›n›m
bugünkünün birkaç kat› olan Güneﬂ’in
hidrojene sa¤lad›¤› enerjinin pay› da var.
Ancak araﬂt›rmac›lar›n hesaplar›na göre,
Atmosferin üst tabakalar› üzerine düﬂen
morötesi ›ﬂ›n›m›n, günümüzdeki de¤erden
2,5 kat, yanarda¤lardan ç›kan hidrojen
miktar›n›n da günümüzdekinden 5 kat fazla
olmas› halinde, hidrojenin atmosfere ç›k›ﬂ
ve kaç›ﬂ oranlar›, atmosferde %30 oran›nda
bir deriﬂimi sabit k›lacak biçimde
dengeleyebiliyor. Güneﬂ’ten gelen morötesi
›ﬂ›n›m bugünkünün beﬂ kat› bile olsa,
atmosferdeki hidrojen oran› %10 düzeyinde
dengelenebiliyor.

Yaﬂam›n yap›taﬂlar› olan organik
moleküller için karbon da gerekli.
Dünyan›n atmosferi, gezegenimizin
oluﬂumunun hemen ard›ndan yo¤un olarak
gerçekleﬂen göktaﬂ› bombard›man›
nedeniyle, a¤›rl›kl› olarak karbondioksit
bak›m›ndan zengindi. Ama zamanla
karbondioksitin kayalarda birikmesi ve
erozyonla denizlere taﬂ›nmas› nedeniyle,
atmosferin kimyasal tepkimeler
bak›m›ndan daha hareketli olan alt
katmanlar›ndaki hidrojen-karbon dengesi,
zaman içinde hidrojenin lehine de¤iﬂti.
Moleküler hidrojen/karbon oran›n›n 1’e
eﬂit ya da daha büyük oldu¤u kar›ﬂ›mlarda,
baz› yaﬂam öncesi organik bileﬂimlerin
elektrik deﬂarj› yoluyla ortaya ç›k›ﬂ verimi,
büyük ölçüde metandan (CH4) oluﬂan bir
atmosferdeki kadar yüksek.
Dolay›s›yla, yazarlara göre genç Dünya’n›n
hidrojence zengin atmosferinde elektrik
deﬂarj›yla oluﬂan prebiyotik organik
bileﬂimler, her litresinde bir molün
milyonda biri oran›nda aminoasit içeren
bir okyanus yaratm›ﬂ olmal›. Bu oran,
öteki modellerdeki hidrojence fakir bir
Dünya için öngörülen organik madde
de¤erlerinden binlerce kat fazla. Yine de
araﬂt›rmac›lar, aminoasitlerin ortaya ç›k›ﬂ
ve yok oluﬂ h›zlar› bilinmedi¤inden
okyanustaki aminoasit deriﬂiminin
kesinlikten uzak oldu¤unu vurguluyorlar.
Feng Tian ve ekibine göre okyanus
yüzeyinde ince organik tabakalar da
oluﬂmuﬂ ve böylece organik madde
yo¤unlu¤unu, su kütlesi içinde taﬂ›d›¤›
ortalama de¤erin üzerine ç›karm›ﬂ olabilir.
Organik bileﬂimlerin ortaya ç›kmas› için
ayr› bir yol da, metan›n ›ﬂ›kla y›k›ma
u¤ramas› (fotoliz) ve polimerlerin oluﬂmas›.
Atmosferde fotokimyasal bir “organik sis”
oluﬂmas›ysa, metan/karbondioksit oran›na
ba¤l›.
Araﬂt›rmac›lar, genç Dünya’n›n
atmosferindeki hidrojen deriﬂimi %0,1’den
%30’a ç›kt›¤›nda, atmosferde fotoliz
yoluyla hidrokarbon oluﬂumunun da bin
kat artarak y›lda 10 milyar kg düzeyine
yükseldi¤ini belirtiyorlar. Dolay›s›yla bu
yolla da organik madde üretimi, eski
modellerdeki gibi hidrotermal kaynaklarda
sentez yoluyla gerçekleﬂen üretimden ya
da uzaydan taﬂ›nan miktarlardan binlerce
kat fazla. Bu yöntemle ortaya ç›kan
organik maddeler de, elektrik deﬂarj›
yönteminde oldu¤u gibi sonunda
okyanuslar› ve su birikintilerini, içinde
yaﬂam›n filizlenece¤i bir “prebiyotik çorba”
haline getiriyor.
Science, 8 Nisan 2005
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