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Kimya

So¤uk Savaﬂ’›n
Görünmez Mürekkebi
S›rr›n› Ele Verdi
Eski Do¤u Alman gizli polis örgütü
Stasi’nin gizli yaz›ﬂmalar›nda kulland›¤›
görünmez mürekkebin s›rr›n› çözmek,

ABD’nin Michigan Eyalet Üniversitesi’nden
iki araﬂt›rmac›ya nasip oldu. Biraz kimya,
biraz tarih, biraz da macera duygusu
sayesinde. “Gizli yaz› yöntemlerinin
kullan›m›, ajanlar aras›nda oldukça yayg›n”
diye anlat›yor araﬂt›rmac›lardan bilim
tarihçisi Kristie Macrakis. “Ama bu iﬂ
yaln›zca klasik limon suyu yöntemine
bakm›yor; ondan çok daha karmaﬂ›k.”
2. Dünya Savaﬂ›’ndan k›sa süre sonra
Sovyet deste¤iyle kurulmuﬂ olan Stasi,
1950’den sonra da Do¤u Almanya Devlet
Güvenlik Bakanl›¤›’na dönüﬂtürülerek iç
güvenlik ve istihbarat iﬂlerini üstlenmiﬂti.
Tabii, Berlin Duvar› 1989’da y›k›ld›ktan
sonra Stasi’nin gizli arﬂivlerinin gizlili¤i de
kalmad›. Arﬂivi bundan birkaç y›l sonra
tarayan Macrakis, “gizli mürekkep” ve onu
ortaya ç›karmayla ilgi formülü, eksik haliyle
de olsa bulmuﬂ. Kimyac› Ryan Sweeder,
ayr›ca iki de ö¤rencinin yard›m› ve

Do¤a Suyu Nas›l
Ayr›ﬂt›r›yorsa Biz de
Öyle Ayr›ﬂt›r›r›z!
Bundan yaklaﬂ›k 3,2 milyar y›l önce ilkel
bakteriler, su moleküllerini protonlara,
elektronlara ve oksijene ayr›ﬂt›rmak üzere
güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan yararlanman›n yolunu
bularak fotosentez ad› verilen ola¤anüstü
sürecin, dolay›s›yla atmosferde oksijen
varl›¤›n›n, ve tabii sonuçta da yaﬂam›n
yolunu açt›lar. K›sa süre önceyse ABD
Enerji Bakanl›¤› Lawrence Berkeley Ulusal
Laboratuvar›’ndan biliminsanlar› bu su
ayr›ﬂt›r›c› mekanizman›n merkezindeki bir
katalizörü (belirli bir tepkimeyi h›zland›ran,
ancak tepkime sonucunda de¤iﬂmeden

Araﬂt›rmac›lardan Vittal Yachandra (sa¤da) ve
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kalan madde), yap›sal ayr›nt›lar›yla gün
›ﬂ›¤›na ç›kararak, süreci anlama yolunda
önemli bir ad›m atm›ﬂ oldular. Çal›ﬂma, bu
katalizörün iﬂlevini yerine getiren
moleküllerin yapay olarak üretilmesini de
gündeme getirmiﬂ durumda. Bu da, suyu
ayr›ﬂt›rarak yak›t hücrelerini besleyecek
hidrojeni sa¤lamada güneﬂ ›ﬂ›¤›na dayanan
temiz enerji teknolojilerinin geliﬂtirilmesi
aç›s›ndan merkezi önemde olan bir konu.
Büyük bir protein kompleksi içinde yer
alan metal katalizör, dört manganez ve bir
kalsiyum atomundan oluﬂuyor (Mn4Ca).
Araﬂt›rmac›lar›n yapt›¤›, bu yap›y›, daha
önce kullan›lmam›ﬂ bir yöntemle ve çok
ince ayr›nt›lar›yla ortaya ç›karmak.
Yöntemlerinin özelli¤i, “x-›ﬂ›n›
spektroskopi” ve “protein kristalografi”
tekniklerinin bileﬂimini içermesi. Katalizör,

çabalarlayla da Stasi s›rr› sonunda
çözülebilmiﬂ.
Buna göre, Stasi’nin üst derecede gizli
mesajlar›n› iletmede kulland›¤› teknik,
karbon ka¤›d›yla yazma tekni¤ine
benziyordu. ‹ki ka¤›t aras›na, seryum
oksalat emdirilmiﬂ bir baﬂka ka¤›t
yerleﬂtiriliyor ve üstteki ka¤›da yaz›ld›kça,
kimyasal alttaki ka¤›da geçiyordu. Mesaj›
alan, elindeki ka¤›d› manganez sülfat,
hidrojen peroksit ve baﬂka kimyasallarla
oluﬂturulmuﬂ bir çözeltide banyo iﬂlemine
tabi tutuyor ve yaz›lar turuncu renkte
ortaya ç›k›yordu.
Çal›ﬂman›n ilginç sonuçlar›ndan biri de,
ö¤rencilere yönelik bir kimya
laboratuvar›n›n da bu arada ortaya ç›kmas›.
Laboratuvar›n ad›ysa, özelleﬂilen konular›
anlamak için yeterli: “Spy Lab”, yani Ajan
Laboratuvar›.
Michigan State University Bas›n Duyurusu, 8 Kas›m 2006

yap›s›n› ayr›nt›lar›yla ortaya ç›karmay›
amaçlayan ve x-›ﬂ›n› k›r›n›m ya da çeﬂitli
spektroskopi tekniklerinin kullan›ld›¤›
bundan önceki çal›ﬂmalar›n hepsine
direnmeyi baﬂarm›ﬂ. “Art›k elimizde gerçek
bir yap› var!” diyor araﬂt›rmac›lardan Vittal
Yachandra. “Bu katalizör, art›k tart›ﬂma ve
spekülasyon konusu de¤il. Bu nedenle
ﬂimdi güneﬂ ›ﬂ›¤› enerjisinin, suyu
moleküler oksijene nas›l oksitledi¤ini
anlamaya baﬂlayacak ad›mlar› atabiliriz.”
Biliminsanlar›, katalizörün, suyu oksijene
oksitlerken dört aﬂamadan geçti¤ini ve
bunlardan her birinin bir fotonun
emilimiyle tetiklendi¤ini zaten biliyorlar.
S›radaki aﬂama, her bir kimyasal ba¤›n
nas›l k›r›l›p nas›l oluﬂtu¤u, ve su
moleküllerinin ad›m ad›m nas›l ayr›ﬂt›¤›.
Grubun elde etti¤i yüksek çözünürlüklü
yap›ysa bu konuda ﬂimdiden ipuçlar›
vermekte.
Bu araﬂt›rmalar›n sonuçta en çok hizmet
edece¤i alan, yenilenebilir enerji kaynaklar›
olacak. Biliminsanlar›n›n önerdi¤i
stratejilerin ço¤u, bir enerji taﬂ›y›c›s› olan
hidrojeni sudan çekip alman›n bir yolunu
bulmaya dayan›yor. Bu iﬂ için ﬂu anda
kullan›lmakta olan yöntemlerse, ikisi de
oldukça pahal›ya malolan elektrik ya da
metandan yararlanmay› gerektiriyor.
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvar› Bas›n Duyurusu, 7 Kas›m
2006

