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Kimya
Sihirli Mavi
Solmas›n!
20 y›l süren restorasyon çal›ﬂmalar›, Michelangelo’nun Sistine ﬁapeli tavan›n› süsleyen fresklerini
bütün görkemiyle ortaya ç›karm›ﬂ
durumda. ﬁapel’de belki ziyaretçileri en çok büyüleyen, ama sanat
tarihçilerini ve restoratörleri de
en çok u¤raﬂt›ran, Usta’n›n “Son
Yarg›lama” eserindeki gökyüzünü
renklendiren muhteﬂem mavi tonu: koyu deniz mavisi -ya da ultramarin mavisi. Mavinin bu tonu
üzerinde yap›lan son araﬂt›rmalar, bu boya
pigmentinin solma e¤iliminde oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂ bulunuyor. Tabii, en büyük
endiﬂe, pigmentin kullan›ld›¤› bu tür baﬂyap›tlar›n ak›beti konusunda.
Lapis lazuli’den (lacivert taﬂ›) elde edilen
do¤al koyu deniz mavisi boyas›, 13. yüzy›l
sonlar›ndan bu yana Avrupal› ressamlar›n
en çok de¤er verdi¤i boyalar aras›nda yer
alm›ﬂ. Ancak 19. yüzy›la kadar taﬂ›n bilinen

Matematik

Problem Çözüldü mü?
Hem de Bir Ayda?
Dedikoduyla çalkalanan, yaln›zca magazin
ya da siyaset dünyas› de¤il. ﬁu s›ralarda
uluslararas› matematik dünyas›n› çalkalayan
bir dedikodu da dolaﬂ›yor: Matemati¤in en
ünlü ‘çözülememiﬂleri’nden olan “NavierStokes” probleminin de kalesi sonunda gerçekten düﬂtü mü? Haberin kayna¤›, ABD’deki Lehigh Üniversitesi’nden Penny Smith’in,
26 Eylül’de bir derginin bas›m-öncesi online
sunucusuna gönderdi¤i makale. ‹spat› do¤ruysa, Smith belki de Clay Matematik Enstitüsü’nün problemin çözümü için vaadetti¤i
1 milyon dolarl›k ödülün sahibi olacak.

tek kayna¤›, Afganistan’›n kuzeydo¤usundaki bir bölge. Boyan›n bir özelli¤i de, kullan›ld›¤› yere verdi¤i ola¤anüstü mavi ton kadar, alt›ndan bile daha de¤erli say›lmas› nedeniyle, eser ya da iﬂi sipariﬂ edenin statüsünü ortaya koymas›. New York Üniversitesi ve Pratt Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›, ﬂimdi
pigmentin neden soldu¤unun yan›t›n› veriyorlar. Koyu deniz mavisi pigmenti, aluminyum ve silikon atomlar›n›n oluﬂturdu¤u

Navier-Stokes denklemleri,
kabaca bir s›v›n›n nas›l akt›¤›n› aç›klar. Newton’un hareket yasalar›n›n s›k›ﬂt›r›lamayan bir s›v›n›n ak›ﬂ›na uygulanmas›, ve sürtünmenin s›v›lara uyarlanm›ﬂ biçimi olan
“ak›ﬂmazl›k” (viskozite) kavram›n›n da buna eklenmesiyle türetilmiﬂlerdir. Matematikçilerin bilmek istedi¤i, bu
denklemlerin her zaman tutarl›l›klar›n› koruyup korumad›klar›. Çünkü sonuçlar›n de¤iﬂkenlik
göstermesi, ak›ﬂkan kütlenin ortadan kaybolmas› gibi fiziksel olanaks›zl›klarla sonuçlanacak. Smith’in iddias›, denklemlerin her zaman tutarl› oldu¤unun ispat›n› yapt›¤› yolunda.
Denklemlerin varl›k nedeni, elbette yaln›zca
matematikçilere ter döktürmek de¤il; fizik
ve mühendislik uygulamalar›nda da dikkate
al›nmalar›n› gerektiren birçok durum sözkonusu. Denklemlerle baﬂetmek için geliﬂtirilen herhangi bir matematiksel yöntem, sözgelimi bilgisayar simülasyonlar›nda kullan›labilir; ya da türbülans gibi karmaﬂ›k olgular›n do¤as›na yeni bir ›ﬂ›k tutabilir.
Diferansiyel denklemlerin çözümleri üzerin-

‘çerçeveler’ ve bunlar›n içine
hapsolmuﬂ, kükürt tabanl› küçük moleküllerden oluﬂuyor.
Çarp›c› mavi rengi veren, bu
küçük moleküller. Araﬂt›rmac›lara göre, rengin bozulma ya
da solmas›nda iﬂe kar›ﬂan süreç, bu çerçevelerin k›r›l›p içlerindeki renk oluﬂturucu moleküllerin serbest kalmas›. Çal›ﬂmalar›nda nükleer manyetik
rezonans (NMR) yöntemiyle,
çerçeveyi oluﬂturan aluminyum ve silikon atomlar›n›n
sinyalleri üzerinde ölçümler
yapm›ﬂ ve renk oluﬂturucu
moleküllerin deriﬂimlerini belirlemiﬂler. Renk solmas›n› tetikleyen koﬂullar›n h›zland›r›ld›¤› ortamlarda saklanan fresk örnekleriyle yap›lan benzeri incelemeler,
ayn› sonuçlar› vermiﬂ.
Bu kimyasal analiz sonuçlar›n›n sanat eserlerinin korunmas› ve restorasyon çal›ﬂmalar›na
büyük katk›da bulunmas›
bekleniyor.
New York Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 10 Ekim 2006

de uzmanlaﬂm›ﬂ olan Smith, bunun için yeni
matematiksel araçlar geliﬂtirmiﬂ. Bu araçlar›n bir baﬂka denklem kümesine nas›l uyarlanabilece¤iyle ilgili olarak verdi¤i dersten
sonra, meslektaﬂlar›ndan birinin önerisiyle
meﬂhur problem üzerine e¤ilmeye karar vermiﬂ. Çözüme ulaﬂmak için yaln›zca bir ay
harcam›ﬂ olan araﬂt›rmac›, sonuçtan da oldukça emin. Uzmanlar, makale içeri¤inin
do¤ru olup olmad›¤›n› söylemek için fazla
erken oldu¤unu söylüyorlar, ancak bu konuda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ durumdalar. ‹spat› inceleyenlerden biri de Princeton Üniversitesi’nden, Clay Matematik Enstitüsü için problemi tan›mlam›ﬂ olan Charles Fefferman. Navier-Stokes problemine baﬂka matematikçiler
taraf›ndan da çözümler sunulmuﬂ oldu¤unu
belirten Fefferman, bunlar›n hepsinde de,
üzerinde bir-iki saat u¤raﬂt›ktan sonra bariz
‘ölümcül’ hatalara rastad›¤›n› söylüyor.
Smith’in çal›ﬂmas›n›nsa çok daha uzun zaman alaca¤› görüﬂünde. Bunun da ötesinde,
Smith’in ödülü almas› için, makalesinin sayg›n ve hakemli bir dergide yay›mland›ktan
sonra, gelebilecek eleﬂtirilere dayan›kl›l›¤›n›
ispat etmek üzere iki y›ll›k bekleme süresinden de yüzünün ak›yla ç›kmas› gerekiyor.
Nature, 6 Ekim 2006
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