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Merhaba Y›ld›z Tak›m›,
Yavafl yavafl ›s›nmaya bafllad›¤›n›z› düflündü¤ümüz Y›ld›z Tak›m›
bölümü yine ilgi çekici yaz› ve köflelerle dolu. Bu ay, Dünya d›fl›ndaki yaflam› birlikte sorgulay›p kimi sorulara yan›t arayacak, kimya biliminin kap›lar›n› aralay›p elementler
dünyas›na süzülecek, dengeli beslenmenin yollar›n› keflfedecek, yavru bir foku kurtaraca¤›z. Ayr›ca, sizlere ayr›lan bölümde küresel ›s›nmayla ilgili görüfllerinizi
bulabileceksiniz. Elbette her
ay sizlerle buluflan ve çok
ilginizi çekti¤ini düflündü¤ümüz köfleler
bu ay da sizleri
bekliyor!
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Element
Deyip
Geçmeyin!

Çevremizde gördü¤ümüz her fley; masa,
pencere, ekmek, ayakkab›, kalem, kâ¤›t, bilgisayar... hatta t›rnaklar›m›z, saçlar›m›z, kemiklerimiz, kaslar›m›z... Hepsi farkl› elementlerin bir araya gelmesiyle oluflur. Birbirinden
çok farkl› gibi görünen birçok cismin, ayn›
elementlerin farkl› elementlerle farkl› biçimlerde kar›flmas›yla olufltu¤unu söyleyebiliriz.
Örne¤in, vücudumuz bir kömür parças›yla
ayn› elementi bar›nd›r›r. Benzer biçimde,
havayla suda da ortak elementler bulunuyor. Oysa ne bizim kömüre benzer bir görüntümüz var, ne de havan›n suya. Ancak,
vücudumuzda t›pk› kömürde oldu¤u gibi
karbon, havada da suda oldu¤u gibi oksijen ve hidrojen bulunuyor.
Kalsiyum, demir, karbon, oksijen, magnezyum, palladyum, indiyum, ksenon... bunlar›n bir k›sm›n› biliyorsunuz, hatta günlük yaflam›n›zda s›kça kullan›yorsunuz
ama, bir k›sm›n›n ad›n› belki de ilk defa burada görüyorsunuz. Bunlar›n hepsi birer element. Günümüzde 116
elementin varl›¤› biliniyor. Bilinen elementlerin 90 kadar› yeryüzünde do¤al halde bulunurken geri kalanlar laboratuvarlarda biliminsanlar›nca üretildi. Bunlara element denmesinin bir nedeni var elbette. Elementler ayn› türden atomlar›n bir araya gelmesiyle oluflur. Yani her
element yaln›zca bir çeflit atomdan oluflur. Elementlerin
bir di¤er özelliyi¤se, ola¤an kimyasal süreçlerle baflka
maddelere ayr›flt›r›lamamalar›.
Bu söylediklerimizi anlayabilmek için belki de bir elementin içine bakmak yararl› olur. Maddenin yap› tafl›n›n atom
oldu¤unu ve temelde tüm maddelerin atomlardan olufltu¤unu biliyoruz. Atom bir elementin, kimyasal özellikleri-
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ni yitirmeden var olabilen en küçük birimidir. Atom da
birtak›m atom alt› parçac›klardan oluflur. Atomun merkezindeki çekirdekte (+) elektrik yüklü parçac›klar olan protonlar ve yüksüz parçac›klar olan nötonlar bulunur. Çekirde¤in çevresindeyse (-) elektrik yüklü parçac›klar olan
elektronlar vard›r. Bir atomdaki elektronlarla protonlar say›ca eflittir. Çekirdekteki proton say›s› o elementin atom
numaras›n› verir. Elementlerin her birinin farkl› bir atom
numaras›na sahip olmalar›, ayn› zamanda hepsinin çekirde¤inde farkl› say›da proton bulundu¤u anlam›na da geliyor. Çekirdekte protonun d›fl›nda nötronlar›n da bulundu¤unu söylemifltik. Protonlarla nötronlar›n toplam say›s›ysa, bir elementin atom kütlesini verir. Ancak, nötron say›s›, proton say›s› gibi de¤iflmez de¤ildir. Bu durumda ayn› element farkl› atom kütlelerine sahip olabilir. Çekirde¤inde farkl› say›da nötron bulunduran atomlara o elementin izotopu deniyor. Bu durumda bir elementin
atom kütlesinin nas›l hesaplanaca¤› sorusu akla gelebilir.
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Y›ld›z Tak›m›

Elementler do¤ada farkl› miktardaki izotoplar›n›n bir kar›fl›m› olarak bulunurlar. Bu nedenle elementin atom kütlesi hesaplan›rken, izitoplar›n›n do¤ada bulunma oranlar›na göre bir ortalama al›n›r.

Nerede Bu Elementler?
Elementlerin büyük bir k›sm› do¤ada saf halde bulunmaz. Genellikle iki ya da daha fazla element bir araya gelerek bileflik olufltururlar. Bileflik olufltururken, elementlerin elektron say›lar›nda bir de¤iflme olur; birbirlerinden
elektron al›r ya da birbirlerine elektron verirler. Elementler, bileflik yapsalar da kendilerine özgü özelliklerini yitirmezler. Örne¤in, karbon 3 milyondan fazla bileflik yapar, ama tüm bilefliklerinde karbon olarak kalmay› sürdürür. Bilefliklerdeki atomlar, genellikle birbirlerine ba¤lanarak molekül denen birimleri olufltururlar. Bir baflka deyiflle, kimi elementlerin atomlar›n›n bir araya gelerek oluflturduklar› bilefliklerle ortaya ç›kan birimlere molekül diyoruz. Örne¤in, her bir su molekülü (H2O), iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluflur.
Su molekülü, ne tek bafl›na hidrojene, ne de oksijene
benzer özellikler gösterir. Ancak, bu ikisi birbirlerinden
ayr›ld›klar› anda, yine eski kimliklerine kavuflurlar. Bir
maddenin element mi, yoksa bileflik mi oldu¤unun belirlenmesiyse, ancak 18. yüzy›l›n ortalar›nda olanakl› hale
geldi. Bunun için birtak›m özel yöntemler gelifltirildi.
Bunlardan biri ayr›flma. Bu yöntemle, bileflik halindeki
elementlerin atomlar› aras›ndaki ba¤lar kopar›lmaya çal›fl›l›r. Örne¤in, c›va (II) oksit bilefli¤i ›s›t›ld›¤›nda, bileflenleri olan c›va ve oksijene ayr›fl›r. Bileflik ›s›t›larak moleküller aras›ndaki ba¤lar kopar›rl›r. Oksijen oda s›cakl›¤›nda
gaz halinde oldu¤u için, ba¤lar kopunca oda s›cakl›¤›nda deney tüpünden uçar.

Yeni Elementler
Kimya aç›s›ndan Orta Ça¤ en hararetli çal›flmalar›n yap›ld›¤› dönemlerden biri olmufl. O y›llarda herkes alt›n elde
etmeye çal›fl›yormufl. Bunun için de birçok baflka elementi alt›na dönüfltürmenin yollar› aran›yormufl. Hatta
Atom çekirde¤inin çevresinde dönmekte olan elektron bulutunun çap› santimetrenin 100 milyonda biri kadarken, proton (k›rm›z› renkle
gösterilen) ve nötron (mavi olanlar) bar›nd›ran çekirde¤in çap› bundan 100 bin kez küçüktür. Proton ve nötronlar›n kütlesi, elektronlar›nkinden 2000 kat fazlad›r.

Hidrojen molekülü 1 proton ve elektrona sahiptir.

bu ifli gerçeklefltirebilece¤ine inan›lan bir “filozof tafl›”n›n
var oldu¤u düflünülüyormufl. Ancak bildi¤imiz gibi, bir
element basit kimyasal yöntemlerle baflka bir elemente
dönüfltürülemez. Yine de bu çal›flmalar›n bir k›sm› bofla
gitmemifl. Bu iflle u¤raflan “simyac›lar” baflka bir elementten alt›n elde edememifller belki, ama bu arada birçok
baflka element bulunmufl.
Her fley gibi elementlerin de birer ad› var. Yeni bir element bulundu¤unda, ona elementin özelliklerini k›smen de olsa belirten bir ad verilir. Örne¤in, hidrojen
Yunanca "su üreten", oksijen "asit yapan", fosfor da
"›fl›k veren" anlam›na geliyor. Elementlerin bir k›sm› da
adlar›n› gökyüzünden al›yor. Uranyum (Uranüs’ten),
neptunyum (Neptün’den) ve plutonyum (Plüton’dan)
bunlardan baz›lar›. Elbette mitoloji de atlanmam›fl. Tantal, titanyum ve vanadyumun adlar› mitolojiden seçilmifl. Bunlar›n d›fl›nda, kimi elementlere germanyum
(Almanya), polonyum (Polonya), fransiyum (Fransa),
evropyum (Avrupa) gibi çeflitli ülke, k›ta ya da kentlerden esinlenerek adlar verilmifl. Kimi elementler de aynfltaynyum (Albert Einstein), kuriyum (Marie Curie) gibi
ünlü biliminsanlar›n›n adlar›n› alm›fllar. Ancak, 110. elementle birlikte yeni bulunan elementlere atom numaralar›n›n Latince karfl›l›klar› olan adlar verilmeye baflland›. Bunlar, çok özel laboratuvar koflullar›nda elde edilen ve saniyenin çok küçük dilimlerinde var olabildikleri için kullan›m alanlar› olmayan elementler.
Elif Y›lmaz
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