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Arkeoloji

Kay›p Kral Aray›ﬂ›na
Göklerden Yard›m!..
Bir fizikçi arkeologlu¤a soyundu¤unda,
elbette ötekiler gibi elinde f›rça, b›k›p
usanmadan topra¤› süpürecek de¤il. Ulusal
Meksika Özerk Üniversitesi’nin fizik bölümü
baﬂkan› Arturo Menchaca da, Mexico City
yak›nlar›ndaki antik Teotihuacan kentindeki
Güneﬂ Tap›na¤›’n›n gizli kral odalar›n›
bulmakla görevlendirilince, baﬂ›n› daha
tan›d›k bir alana, göklere çevirmiﬂ. Oxford
e¤itimli fizikçinin iﬂçileri de son derece
enerjik: Kozmik ›ﬂ›nlar.
Orta Amerika’daki en eski metropol olan
kentin tarihi MÖ 800 y›llar›na kadar
dayan›yor. Ancak uzun süre karmaﬂ›k bir
uygarl›¤a baﬂkentlik yapm›ﬂ olan
Teotihuacan hakk›nda pek fazla bir ﬂey
bilinmiyor. Zaten sakinlerinin 7. yüzy›lda
bilinmeyen bir nedenle aniden terk ettikleri
kentin ad›n› da daha sonra buraya yerleﬂen
Aztekler koymuﬂlar. Anlam› “Tanr›lar
Diyar›”. Aztek öncesi uygarl›¤›n sosyal
yap›s› da fazlaca bilinmiyor. Kentte bulunan
resimlerde herkesten daha görkemli
giyinmiﬂ ya da bir biçimde ayr›cal›kl›
görünen her hangi bir kiﬂiye rastlanmamas›,
arkeologlar› kentin bir kral taraf›ndan de¤il,
bir nüfuzlu aileler koalisyonunca kollektif
olarak yönetilmiﬂ olabilece¤i düﬂüncesine
götürüyor. Güneﬂ Tap›na¤›’n›n alt›nda
bulunabilecek kral mezarlar›n›n peﬂinde
olan arkeologlar, bu odalar›n içinde
bulunanlar›n, bilinmeyen sorular›
ayd›nlatabilece¤i umudundalar. Gelgelelim,
ony›llard›r süren çal›ﬂmalara karﬂ›n,
araﬂt›rmac›lar piramidi oluﬂturan dev
kurumuﬂ çamur ve taﬂ y›¤›nlar›n›n alt›nda
bir odaya rastlayamam›ﬂlar.
Piramidin alt›nda mezar odalar› var m› yok
mu? Arkeologlar›n yard›m ça¤r›s›na uyan
Menchaca ise Güneﬂ Tap›na¤›’n›n ad›na
uygun biçimde yan›t›n uzaydan gelece¤ine
inan›yor.
Samanyolu’nun derinliklerinden gelen
kozmik ›ﬂ›nlar, Süpernovalar, gama ›ﬂ›n
patlamalar› ya da güçlü manyetik alanlarca
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muazzam enerjiler kazand›r›lm›ﬂ elektrik
yüklü parçac›klar. Bunlar Dünya
atmosferindeki atomlara çarpt›klar›nda
ortaya ç›kan muazzam enerji çok say›da
parçac›ktan oluﬂan bir enkaz yarat›yor. Bu
çarp›ﬂma ürünleri aras›nda müon denen,
elektrik yüklü, elektronun a¤›r bir türü olan
parçac›klarda var. Bir çarpma sonunda
oluﬂan milyonlarca müon, ancak saniyenin
milyonda biri kadar varl›¤›n› sürdürebiliyor;
ama bu süre içinde de bir demet halinde
onlarca kilometre mesafe katediyor ve
önüne ç›kan malzemelerin büyük
ço¤unlu¤undan neredeyse hiç etkilenmeden
geçiyor. Burada “neredeyse” kay›tlamas›
önemli; çünkü müon demetinin içinden
geçti¤i her engel, ondan çok küçük de olsa
bir parça kopar›yor. ‹çinden geçilen
maddenin yo¤unlu¤u ne kadar fazlaysa,
so¤rulma da o ölçüde büyük oluyor. Bu
nedenle, piramit alt›na yerleﬂtirilecek bir
kozmik ›ﬂ›n detektörüyle, üzerinde bulunan
kütlenin yo¤unlu¤unu belirlemek mümkün.
Bu durumda, yap›n›n bir bölümünden gelen
müonlar›n say›s› beklenenden daha fazla
olursa, o tarafta bir delik bulundu¤u sonucu
ç›kart›labilir.
Detektör, her kenar› yaklaﬂ›k 1 m
uzunlu¤unda bir kübü and›r›yor. Kübün üst
ve alt kenarlar›, sintilatör denen ve yüksek
enerjili parçac›klar çarpt›¤›nda ›ﬂ›k saçan ve
elektrik sinyali veren plastik düzeneklerle
kapl›. Bir müonun küpün içinden geçmesi 1
nanosaniyeden (saniyenin milyarda birinden)
daha az sürdü¤ünden bu süre içinde her iki
plastik katmanda bir sinyal belirlerse, bu bir
müonun küp içinden geçti¤ini gösterir.
Menchaca’n›n hesaplar›na göre Güneﬂ
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Piramidi’nde herhangi gizli bir bölme yoksa,
detektörün her saniye 100 parçac›k saymas›
gerekiyor. E¤er bu say› daha yüksek
ç›karsa, araﬂt›rmac›lar gizli bölmelerin
varl›¤› konusunda hakl›ym›ﬂlar demektir.
Tabii, boﬂlu¤un varl›¤›na ait iﬂaretleri
belirlemekle iﬂ bitmiyor. Varsa gizli odalar›n
hangi yönde olduklar›n› da bilmek
gerekiyor. Bunun için detektör kübün
üzerine farkl› yönlerde gerilmiﬂ 1200
elektrik telinden yararlan›l›yor. Müonlar
küp içinden geçtikçe, içindeki havay›
iyonlaﬂt›r›yorlar ve sonuçta ortaya ç›kan
elektrik alan› teller içindeki elektrik
ak›m›n› etkiliyor. En güçlü ak›m, müonun
geçiﬂ hatt›na en yak›n telde oldu¤una göre,
araﬂt›rmac›lar de¤iﬂik de¤erde ak›m
gösteren tellerin yerlerinden müonun geçti¤i
hatt›n yönünü buluyor ve bu hatt› uzatarak
piramit içinde geçti¤i yolu belirliyebiliyorlar.
Belirli bir yönden geldi¤i saptanan
müonlar›n say›s›nda anormal bir art›ﬂ varsa,
bu o hat üzerinde bir boﬂlu¤un varl›¤›na
iﬂaret. Her ﬂey iyi hoﬂ da bu dedektör
koskoca piramidin alt›na nas›l
yerleﬂtirilecek? Tünel kazmak, pahal›
olmas›n›n ötesinde, arkeolojik mirasa zarar
verecek bir yöntem. Burada da
Menchaca’n›n imdad›na, antik kentin
esrarengiz eski sakinleri yetiﬂmiﬂ. Keﬂfedilen
bir tünel, neredeyse piramitin tepe
noktas›n›n izdüﬂümüne kadar ulaﬂ›yormuﬂ.
100 metre kadar dolanan tünel, sonunda
duvarlar›nda çeﬂitli odalar kaz›lm›ﬂ olan bir
ma¤arada son buluyormuﬂ. Menchaca bir y›l
süren denemelerden sonra ekipman›n›
buraya yerleﬂtirmiﬂ. Ekipman bir y›l süreyle
burada kalacak ve milyonlarca müon
geçiﬂini kaydedecek. Gigabaytlar dolusu
veri, Menchaca’n›n üniversitesinde bulunan
bir bilgisayara kaydedilecek. Bunlar›
inceleyen araﬂt›rmac›lar, gizli odalar›n
varl›¤›n› yar›m metrelik bir yan›lma pay›yla
belirleyebilecekler. E¤er bir mezar odas›
aday› belirlenirse, üç boyutlu koordinatlar›
belirlenmiﬂ olan noktaya kaz›yla en k›sa
yoldan ve yap›ya en az hasar verecek
biçimde ulaﬂ›lacak.
New Scientist, 26 Temmuz 2003

