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Malzeme

Taﬂ, Bronz, Demir...
Peki ﬁ‹mdi
S›rada Ne var?
Sonunda atomlar› birer birer birleﬂtirerek yeni bir dünya inﬂa edecek kadar
ak›ll› hale gelebiliriz.

‹nsano¤lunun tarih boyunca yapt›¤›
ve kulland›¤› malzemeler, insanl›k tarihini di¤er herﬂeyden daha k›sa ve öz
bir biçimde tan›mlad›. Ama günümüzde, baz›lar›n›n silikon ça¤› olarak adland›rd›¤› devrin tam ortas›ndaki günleri yaﬂarken, gelece¤in devirlerinin
böylesine belirgin bir biçimde tan›mlanmas›n›n kolay olmayaca¤› aç›kça
görülüyor.

Caltech’den mühendislik ve uygulamal› bilimler profesörü William Johnson, malzeme biliminin esas öyküsünün “karmaﬂ›kl›k” oldu¤unu belirtiyor. Daha fazla yap›taﬂ›n›n, daha fazla
kimyasal maddenin ve daha fazla sürecin var oldu¤u günümüzdeyse art›k
malzeme bilimi alan›nda çok daha fazla karmaﬂ›kl›k var. Bronz Ça¤›’n›n metalurji uzmanlar› erimiﬂ bak›r, çinko ve

kalay› bir araya getirerek kar›ﬂt›rmalar› bir gün sürebiliyorken; gelece¤in buluﬂu olacak malzemeler, düzinelerce
bileﬂenin çok hassas oranlarda bir araya getirilmesini gerektirecek. Neyse ki
Kaliforniya’n›n körfez bölgesindeki
Symyx gibi ﬂirketlerin bu keﬂif sürecini otomatikleﬂtirmek konusunda yapt›klar› çal›ﬂmalar bu alanda yeni ümitlerin do¤mas›n› sa¤l›yor. Normal ko-

Biyolojiden Yararlanarak Daha ‹yi Bir
Malzeme Bilimine Do¤ru
.

MIT’den malzeme bilimi ve mühendislik
profesörü Angela Belcher, biyolojik süreçleri
kullanarak yeni malzemeler oluﬂturmak konusunda sürdürmekte oldu¤u çal›ﬂmalar›yla
2004 y›l›nda MacArthur yetenek ödülünü ald›.
DNA’n›n çilekler, a¤açlar, ipek, s›¤›r ve hatta
biz insanlar gibi karmaﬂ›k ve kullan›ﬂl› ﬂeyler
yapabilece¤i konusunda kimsenin kuﬂkusu
yok. Yani virüsler gibi DNA temelli organizmalar› daha iyi güneﬂ hücreleri, piller, kumaﬂlar,
boyalar ve fabrikalardan ç›kan her tür malzemenin yap›m› için kullanmak, en az›ndan teorik anlamda olas› görünüyor. Belcher ve ekibiyse, yapt›klar› çal›ﬂmalarla bu teoriyi gerçe¤e dönüﬂtürme konusunda oldukça iddial›.
Biyolojinin yararl› malzemeler yapmak için
kimya ya da di¤er yöntemlerden neden daha
iyi oldu¤unu düﬂünüyorsunuz?
Belcher: Proteinler, DNA ve di¤er biyomoleküller, kendileri d›ﬂ›ndaki molekülleri hareket ettirebilmek ve bir araya getirebilmek için
harika birer araç. Biyolojinin kimyaya göre en
önemli avantajlar›ndan biri, yönlendirilmiﬂ bir
evrime sahip olman›z› sa¤lamas›. Kimyada, bir
malzemeyi oluﬂturmak için raftan çekip alaca¤›n›z bir kimyasalla s›n›rl›s›n›z. Biyolojideyse,
sizin istedi¤iniz görevleri yerine getiren biyomolekülleri, her geçen gün daha iyi iﬂleyecek
ﬂekilde evrimleﬂtirme ﬂans›na sahipsiniz.
ﬁu ana kadar ne tür yap›lar oluﬂturabildi niz?
Belcher: Virüsleri ve mayalar› manyetik
malzemeler, yar› iletken malzemeler, metaller
ve optik malzemeler üretebilecek ﬂekilde evB‹L‹M ve TEKN‹K 40 Kas›m 2005

rimleﬂtirdik. Cihazlar›n bütününü olmasa da,
küçük parçalar›n› oluﬂturmay› baﬂard›k. Ayr›ca, nanokablolar›n küçük mimarilerini oluﬂturabilecek virüslerimiz de oldu.
Virüsler arac›l›¤›yla yap›land›r›lma olas›l›klar› en yüksek olan maddeler hangileri?
Belcher: Oksit oluﬂturan maddeler. Demir
oksitleriyle, demir platinyum ve kobalt platinyum gibi geçiﬂ oksitlerinin tümüyle çal›ﬂmak
oldukça kolay. Alt›n, gümüﬂ ve platinle çal›ﬂmak da çok kolay, ve bu bir ﬂans, çünkü bu
maddeler çok iyi iletkenler oluﬂturuyorlar.
ﬁu andaki odak noktan›z nedir?
Belcher: Yak›n bir zamanda, ilk virüs tabanl› yeniden doldurulabilir pili yapt›k. Gerçekten iyi bir enerji yo¤unlu¤u elde ettik, çünkü parçac›klar›m›z gerçekten çok küçük. Virüslerin her birini, yaklaﬂ›k bir mikrometre
uzunlu¤unda olacak, üzerinde bin kadar küçük parçac›k bulunacak ve gerekti¤inde kendini yeniden oluﬂturabilecek hale getirdik. Pil
çal›ﬂmalar›m›z oldukça h›zl› ilerliyor, bu proje
henüz yaln›zca bir yaﬂ›nda.
Güneﬂ gözeleri konusunda herhangi bir ça l›ﬂman›z var m›?
Belcher: ﬁu anda en çok ilgilendi¤imiz konulardan biri de bu: iyi, pahal› olmayan ve geniﬂ alanl› güneﬂ gözelerinin nas›l yap›labilece¤i.
Bu özellikteki güneﬂ hücrelerinin, kendi kendini oluﬂturma yoluyla yap›labilece¤ini düﬂünüyoruz. Biyolojinin, bu hücreleri yapabilmek için
pahal› olmayan bir yol sa¤layabilece¤ini düﬂünüyoruz. Bu da, güneﬂ gözesi gibi büyük bir ﬂey
yapacaksan›z, ciddi anlamda önem taﬂ›yor.

“Geçenlerde ilk virüs tabanl›
ﬂarj edilebilir pili ürettik. ”
Bu alanda önümüzdeki 25 y›l içinde ne gibi geliﬂmeler yaﬂanmas›n› bekliyorsunuz?
Belcher: Çok daha fazla kiﬂi bu alanda çal›ﬂ›yor olacak ve bu sayede karmaﬂ›k ayg›tlar›n
yap›lmas› konusundaki çal›ﬂmalarda çok daha
h›zl› yol al›nacak. Elektronik bileﬂenleri oluﬂturmak için biyolojik mekanizmalar› kullanmak, yayg›n biçimde kabul görür hale gelecek.
Çözücü maddeler ya da benzeri maddeler kullanmaks›z›n, daha çevre dostu yollarla üretim
yapabilir hale gelecek ve insanlara daha yak›n
malzemeler üretebilece¤iz. Do¤a, bunun nas›l
yap›laca¤›n› göstermek için çok iyi bir model.
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BOEING’IN PLASTIK JET‹
1927 y›l›n›n May›s ay›nda Charles Lindbergh’in Atlantik üzerindeki ilk kesintisiz uçuﬂu yapmas›ndan bu yana, uçaklar büyük ölçüde perçinlenmiﬂ metalden yap›l›yor. Ancak, Boeing’in 2008 y›l›nda tamamlamay› planlad›¤› 787 Dreamliner adl› uça¤›n %50’si, h›z›, maliyeti ve rahatl›¤› art›racak ﬂekilde bileﬂik malzemelerden oluﬂacak ve bu malzemelerin baﬂ›nda da reçine içine gömülmüﬂ karbon lifler gelecek. Jetin, 223 yolcu ile 296 yolcu aras›nda de¤iﬂen taﬂ›ma kapasitelerinde olan üç farkl› tipi üretilecek.

Daha H›zl›
Yolculuk h›z› saatte yaklaﬂ›k
910 kilometre olacak. Bu h›z,
Boeing 747 gibi daha büyük ve
daha h›zl› uçaklar›nkine eﬂit.

Daha Güçlü
Bak›m maliyetlerinde %30’luk bir
azalma sa¤lamas› bekleniyor.

Daha Yeﬂil

5-7,5 cm

Kullan›lan malzemelerin
gücündeki art›ﬂ uçaklarda yer
alan pencerelerin %50
oran›nda büyütülmesini
olanakl› hale getiriyor.

Dreamliner karﬂ›laﬂt›r›labilir bir
hava taﬂ›t›na göre 18 ton daha
hafif olacak ve %20 oran›nda daha az yak›t tüketecek.

METALLER – %45.

B‹LEﬁ‹KLER – Uçak malzemelerinin %50’si.
Daha Sa¤l›kl›
Yolculuk s›ras›nda 787, tipik
uçaklardaki 2,5 kilometrelik
kabin bas›nc› yerine
2 kilometrelik bir bas›nca
sahip olacak.

Karbon Laminat

Karbon Sandviç

Cam Elyaf› Bileﬂik

Uçak gövdesinin büyük
bir k›sm› karbon fiberle
güçlendirilmiﬂ ve ﬂekil
verilmiﬂ epoksi reçine tabakalar›ndan oluﬂuyor.

Karbonla güçlendirilmiﬂ plasti¤in iki tabakas› aras›na yerleﬂtirilmiﬂ metal ya da cam bir tabaka, uça¤›n önemli bölümlerinin
daha güçlü olmas›n› sa¤l›yor.

Uça¤›n burnunda,
gövdesinde ve
kanatlar›n uçakla birleﬂti¤i yerlerde
kullan›l›yor.

ﬂullarda s›v› kristal bir ekran için saf
mavi lazer ›ﬂ›¤› yayacak bir malzeme
istiyorsan›z, laboratuvara giderek galyum, arsenik, alüminyum ve üç di¤er
bileﬂenin size en iyi mavi ›ﬂ›¤› verecek
ﬂekilde hangi oranda bir araya getirilmesi gerekti¤ini bulman›z gerekiyor.
Symyx ﬂirketinin yürütmekte oldu¤u
çal›ﬂmalarsa, bu bileﬂenlerin binlerce
farkl› oranda bileﬂimini yaparak, en iyi
bileﬂimin hangisi oldu¤unu görebilmek için kendili¤inden test olana¤›
sa¤l›yor.
Ancak, bu yaklaﬂ›m bile hâlâ atomlar›n kendilerini düzenlemelerini gerektiriyor. Fizikçi Richard Feynman,
1959 y›l›na ait ve günümüzde efsaneleﬂmiﬂ olan “Altta Daha Çok Yer Var”
adl› dersinde “Atomlar› teker teker istedi¤imiz ﬂekilde düzenleyebilseydik
acaba ne olacakt›?” sorusunu gündeme getirmiﬂti.

Aﬂ›r› küçük ölçekli teknolojinin uygulama yönünü araﬂt›ran beyinlerden
biri olan Foresight Nanotech Enstitüsü’nün baﬂkan› Scott Mize ise, “maddeler bu ölçeklerde yap›land›r›labildi¤inde, yeni özelliklerin ortaya ç›kt›¤›n›” belirtiyor. Geniﬂ çeﬂitlilikteki bir
malzeme grubunu moleküler düzeyde
yönetebilmek ileri düzeyde etkin güneﬂ gözeleri elde etme, uzun süredir
beklenen hidrojen enerjisi ekonomisinde öncü olan hidrojen saklama, insan
ömrünü uzatma, her ayg›t›n ﬂu veya
bu ﬂekilde “ak›ll› ayg›t” haline gelmesini sa¤layacak yayg›n hesaplamalar, daha iyi uzay araçlar› ve Mars’› Dünya
benzeri bir ikinci yuvaya dönüﬂtürmek
gibi bir çok konuda ilerleme yaﬂanmas›na yönelik büyük umutlar bar›nd›r›yor.
MIT’den Angela Belcher gibi araﬂt›rmac›lar›n elektronik, manyetik ve

Çelik, Alüminyum ve
Titanyum
‹ç k›s›mlardaki yap›sal k›s›mlar› oluﬂturman›n yan› s›ra, d›ﬂ
k›s›mlarda da çok az miktarda
kullan›l›yor.

optik yap›lar› inﬂa etmek için virüsleri,
bakterileri ve mayalar› kullanarak yapt›klar› çal›ﬂmalarsa, bu umudun gerçekleﬂebilmesi için izlenecek uzun bir
yolun k›salt›lmas›nda büyük önem taﬂ›yor. ﬁu anda uygulama aﬂamas›ndan
uzakta olan “nanometre ölçe¤indeki
parçac›klar› do¤ru bir ﬂekilde konumland›rma ve yap›land›rma” alan›ndaki
çal›ﬂmalar baﬂar›yla sonuçland›r›labilirse, malzeme bilimi alan›nda gerçek
bir devrim yaﬂanacak. Molekülleri ve
atomlar› iﬂleme biliminde henüz hesaplama alan›nda entegre devrelerin
keﬂfinden önceki aﬂamada oldu¤umuzu belirten Mize’a göreyse, bu alanda
yeni bir devrin baﬂlayaca¤› s›n›r çizgisine eriﬂmemiz, Belcher gibi araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›n›n sonucuna ba¤l›.
Lemley, B.; “Stone Age, Bronze Age, Iron Age-Now What?”,
Discover, Ekim 2005, sayfa 54-55.
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