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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Teknoloji
Buz Adam
Çabuk Ölmüfl
‹leri t›p görüntüleme teknikleri, ‹talya-Avusturya s›n›r›nda eriyen bir buzul içinde 1991
y›l›nda bulunan tafl devri adam›n›n flimdiye
kadar san›lan›n aksine bir çat›flmadan sonra
günler boyu yaflam mücadelesi vermedi¤ini,
ölümünün h›zl› oldu¤unu ortaya koydu.
Bilgisayarl› tomografi (CT) tekniklerinde
kaydedilen en son yenilikleri içeren ayg›tlarla 5300 y›l önce yaflam›fl avc›n›n buzullarca
korunmufl cesedi üzerinde yap›lan taramalarla elde edilen üç boyutlu doku görüntüleri,
sonradan “Ötzi” diye adland›r›lan buz adam›n bir çat›flma sonunda, ya dövüfltü¤ü rakibinden kaçarken ya da pusuya düflürülerek
öldü¤ünü gösteriyor.
Ötzi’nin midesindeki yiyecek ve a¤aç poleni
kal›nt›lar›, yaflam›n›n sone erece¤i güne Alplerin afla¤›s›ndaki ormanl›k vadide bir yemekle bafllad›¤›n› gösteriyor. S›rt›na saplanm›fl olan bir ok ucu ve ellerindeki derin kesikler ayn› gün içinde fliddetli bir kavgaya
tutufltu¤unu gösteriyor. Ama buz adam›n
afla¤›daki vadide sald›r›ya u¤ray›p da¤a kaçmaya m› çal›flt›¤›, yoksa cesedinin bulundu¤u 3200 metre yükseklikte mi kavgaya tutufltu¤u konusuna aç›kl›k getirmiyor.
CT görüntülerinde Ötzi’nin sol köprücük kemi¤inin hemen alt›ndaki büyük bir atardamarda 13 mm’lik bir kesik izleniyor. Bu kesikten akan kan, gö¤üs bofllu¤una birikmifl.
Taramalar› yapan araflt›rmac›lara göre bulgular buz adam›n s›rt›na saplanan okun ölümcül bir yara açt›¤›n›, ve yaral›n›n bu durumda önceden san›ld›¤› gibi günlerce dolaflmas›na izn vermeyece¤ini gösteriyor. Ayr›ca
okun sap›n›n açt›¤› delikte biriken kan p›ht›lar› da s›rttaki okun ötzi ölmeden, dolay›s›yla hâlâ kan kaybederken k›r›ld›¤›n›n iflareti.
Yeni araflt›rmay› yapan t›p ekibinin vard›¤›
sonuç, Ötzi’nin Schnalstal Buzulu’nu t›rman›p, a¤›r kan kayb› nedeniyle girdi¤i flok sonucu kalp krizinden öldü¤ü merkezinde.
Araflt›rmac›lara göre ölümün h›z›, Ötzi’nin
daha önceki spekülasyonlar›n tersine dipteki
vadide de¤il, t›rmand›¤› buzulun üzerinde
vurulmufl olmas›. Okun girifl aç›s› da sald›rgan›n ya buzulda Ötzi’nin arkas›ndan t›rman›rken, ya da pusuda çömelmifl durumda yay›n› boflaltt›¤›n› gösteriyor. Ok, kürek kemi¤ine saplanm›fl oldu¤una göre vücuda hayli
yak›n mesafeden at›lm›fl.
BBC News,6 Haziran 2007

Havadan Su
Yapmak...
‹srailli iki doktora ö¤rencisi,
kolayca havadan su elde etmeyi
sa¤lad›klar› son derece basit bir
düzenek gelifltirerek uluslararas›
bir ödül kazand›lar. Katlanabilir
hafif panellerden yap›l› ters bir
piramitten baflka bir fley olmayan
düzenek, havadaki nemin yo¤uflarak
alt›ndaki depoya akmas›n› sa¤l›yor.
Technion-‹srail Teknoloji
Enstitüsü’nde mimarl›k doktoras›
yapan Joseph Cory ve Eyal Malka’n›n
“WatAir” ad›n› verdikleri, toplam 30
metrekarelik yüzeye sahip piramithuni, her gün havadan 48 litreye

kadar su sa¤l›yor. Kullan›lan kolektör
say›s›na ba¤l› olarak buluflun su
s›k›nt›s› çekilen k›rsal ve kentsel
bölgelerde kolayl›kla kullan›labilece¤i
düflünülüyor. “WatAir”in tasar›mc›lar›,
Arup adl› tan›nm›fl bir mühendislik ve
inovasyon firmas›nca düzenlenen “Su
Eldesi Yar›flmas›”na kat›lan 100 proje
ekibi aras›ndan birincilik ödülünü
ald›lar.
American Technion Society Bas›n Aç›klamas›, 4 Haziran 2007

Fizik
Küriyumun
Dayan›lmaz Çekicili¤i
Periyodik Tablo’daki aktinidler
grubunun plütonyum ve küriyum gibi
görece geç keflfedilen ve nükleer
santral yan ürünleri olarak tand›¤›m›z
ya da taban malzeme olarak kullan›lan
üyelerinin nükleer özellikleri oldukça
iyi biliniyor. Ama ayn› fleyi, ayn›
maddelerin kat›hal fizi¤ini ilgilendiren
özellikleri için söylemek güç. Bu
özellikleri standart
modellere pek uymuyor.
Örne¤in, küriyumun
manyetik olmas›na
karfl›l›k,
plütonyumun
olmamas›n›n
nedeni belli de¤il.
Belki de “flimdiye
kadar” demek daha
do¤ru olur.
Yak›nlarda yap›lan

elektronik yap› hesaplar›yla
araflt›rmac›lar, bu anormal
davran›fllardan sorumlu elektronik
mekanizmalar› ortaya ç›karm›fl
görünüyorlar. Bu araflt›rmalar, düflük
s›cakl›klarda plütonyum
atomunun iki ayr›
de¤erlik durumlar›n›n
üst üste binmifl bir
kuantum durumu
ald›¤›n›, küriyum
atomlar›n›nsa
manyetik olarak
dizilmifl tek bir
de¤erlik durumda
bulunduklar›n›
gösteriyor.
Nature, 29 Mart 2007
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