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Enzim tutuklamas›, gaz
ay›rma membranlar›,
elektrokromik aletler,
alg›lay›c›lar (sensörler) ve
doldurulabilir pillerdeki
kullan›mlar›yla iletken
polimerler günümüzde büyük
önem kazanan malzemeler.
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Levent Toppare, bu
konulardaki üstün nitelikli
çal›ﬂmalar›yla 2003 y›l›
TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nü ald›.
Polimerler, monomer ad› verilen küçük moleküllerin art arda dizilmesiyle
oluﬂan uzun zincirli yap›lar. Bu yap›lar
naylon poﬂetlerden, araba lastiklerine
kadar pek çok alanda kullan›lmakta.
Halk›n plastik malzemeler olarak adland›rd›¤› polimerler, oldukça yal›tkanlar;
ama polimerler elektrikçe iletken hale
de getirildiler. ‹letken polimerler olarak
tan›mlanan bu malzemeler, elektri¤i bak›r kadar iyi iletebiliyor.
‹letken polimerler, 1979’lu y›llardan
beri bilinen ve uygulamalar› olan malzemeler. Bu malzemeler, askeri amaçlarla
kullan›ld›klar› gibi, sa¤l›k bilimleri,
elektronik, bilgisayar teknolojisi gibi
pek çok alanda kullan›m buldular. 2000
y›l›nda da, California Üniversitesi’nden
Alan Heeger, Pennsylvania Üniversitesi’nden Alan MacDiarmid ve Tsukuba
Üniversitesi’nden Hideki Shirakowa,
polimerlerin hangi koﬂullarda ak›m geB‹L‹M ve TEKN‹K 86 Kas›m 2003

çirdiklerini belirleyen çal›ﬂmalar›yla Nobel Kimya Ödülü’nü ald›lar.
1970’li y›llarda, Shirakowa rastlant›sal olarak poliasetileni üretti. Daha sonra, Heeger ve MacDiarmid bu polimeri
bir biçimde oksitlemeyi, yani “dop etmeyi” ak›l ettiler. Böylece, birdenbire bu
yal›tkan malzemenin iletken hale gelebildi¤i ortaya ç›kt›. Sonralar› poliasetilenle yap›lan çal›ﬂmalar, yerini, do¤rudan sentez sonucunda iletken hale gelebilecek malzemelere b›rakt›. 1979’da
polipinol denen malzemenin, elektrolitik yöntemlerle elektrod üzerinde üretildi¤inde kendili¤inden iletken hale geldi¤i saptand›. Bir süre sonra da pirol ve
tiyofen ad› verilen malzemelerin türevlerinden iletken maddelerin sentezlenmesi gerçekleﬂtirildi. Bu polimerler, baz› özel uygulamalar için, örne¤in, ikincil pillerin üretiminde kullan›l›yordu.
‹kincil pillerde polimeri elektrod olarak

kullanmak, gaz ya da kimyasal alg›lay›c›lar (sensörler) yapmak, ›ﬂ›¤› d›ﬂar› yayan cihazlar üretmek olas›yd›. Örne¤in,
iletken polimerler, çok düﬂük ak›mlar
üretmeleri ve çok uzun ömürlü olmalar› nedeniyle kalp pillerinde elektrod olarak kullan›ld›lar. Yine bu malzemelerin
elektromanyetik kalkanlamada kullan›labilece¤i anlaﬂ›ld›. Radyo frekans› ya
da k›z›lötesi dalgalar, gönderilen bütün
radyasyonu emdikleri için bu polimerler
radar dalgalar›na karﬂ› görünmez cihazlar›n yap›m›nda kullan›ld›. ‹letken polimerlerin bir di¤er kullan›m alan› da
“ak›ll› pencereler”in üretimi oldu. Belirli bir kal›nl›¤›n alt›nda üretilen iletken
polimerlerde, polimere uygulanan gerilime göre malzeme renk de¤iﬂtirebiliyor; dolay›s›yla cam›n ›ﬂ›k geçirgenli¤i
güneﬂe göre ayarlanabiliyor. Yani cam,
ald›¤› gerilimle saydam olabildi¤i gibi,
siyahlaﬂ›yor, renkleniyor, böylece baz›

iletken polimerlerin elektrokromik özellikleri, bu polimerlerin yaz›n, güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda kararan ak›ll› pencerelerde
kullan›m›na olanak sa¤l›yor.
Özetle anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z iletken
polimerler konusunda, 2003 y›l› TÜB‹TAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr Levent
Toppare’nin de önemli çal›ﬂmalar› var.
Toppare, iletken polimerlerden kompozitler üretmek amac›yla 1987’de çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Amac›, iki ya da daha
fazla malzemenin iyi özelliklerini bir
araya toplay›p ya da ortaya yeni bir özellik ç›kar›p, makro ya da mikro seviyedeki kar›ﬂ›mlardan oluﬂan kompozit malzemeler üretmekti. O y›la kadar toz ya
da elektrokimyasal olarak film halinde
üretilen bu malzemelerin kullan›m alan›n› böylece geniﬂletmiﬂ olacakt›. Çünkü
üretilen malzemeleri, sonras›nda herhangi bir iﬂlemden geçirmek olas› de¤ildi. Adlar› polimerdi ama, mekanik ve fiziksel özellikleri çok kötüydü. Oysa
kompozitler sayesinde yorulmayan, aﬂ›nmayan, korozyona, yüksek s›cakl›klara
dayan›kl›, ›s›, elektrik, ses iletkenlikleri
olan, ucuz ve estetik özelliklere sahip bileﬂikler ortaya ç›karmak olas›yd›. Toppare de, bir metal elektrodu bir yal›tkan
polimerle kaplay›p, sonras›nda bu plastik elektrodu bir baﬂka polimerleﬂtirme
iﬂleminde kullanabilece¤ini düﬂündü.
Beklentisi, homojen kompozitler; tek
tür birimlerden oluﬂan polimer zincirler
üretebilmekti. Bu beklentisi baz› malzemeler için gerçekleﬂti, ama denedi¤i baz› malzemeler, iki ya da daha fazla monomer içeren polimerleri, yani kopolimerlesonuçland›. “‹ki monomeri birbiriyle tepkimeye sokarak kopolimerlerini
üretebilirsiniz. Bu çok do¤al. Ama bizim
çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda hayretle gördü¤ümüz ﬂey ﬂu oldu: Karbonil grubu taﬂ›yan baz› özel fonksiyonel gruplu yal›tkan polimerlerin birbiriyle tepkimeye girerek özel malzemeler ürettiklerini fark
ettik.” Bu fark›ndal›k, Toppare’yi bir
baﬂka alana yönlendirdi. Dünyada ilk
kez, yal›tkan ve iletken zincirlerin birbirleriyle birlikte bulundu¤u kopolimerler üretmek üzere çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Böylece, mekanik ve fiziksel özellikleri
aç›s›ndan polimer, ve bir metal gibi iletken malzemeler üretti.
Bu çal›ﬂmalar›n ard›ndan, üretti¤i
malzemelerin kullan›m alanlar›n› araﬂt›rmaya baﬂlayan Levent Toppare, uygulamaya girdi¤inde çok çeﬂitlilik gösteren iletken polimerleri üç gruba ay›ra-
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Dr. Levent Toppare 1954’te ‹stanbul’da do¤du.
‹lk ve orta ö¤renimini TED Ankara Koleji’nde tamamlad›. 1971-1975 y›llar› aras›nda ODTÜ Fen Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü’nde okudu. 1977’de, ayn›
bölümde yüksek lisans çal›ﬂmalar›n› tamamlad›. British Council bursuyla 1979-1980 y›llar› aras›nda
Londra Üniversitesi’nde doktora çal›ﬂmalar›n›n bir bölümünü gerçekleﬂtirerek, 1982’de ODTÜ Kimya Bölümü’nden doktora derecesini ald›. 1984’te doçentlik
ünvan›n› alan Toppare, 1985’te yard›mc› doçentlik,
1987’de de doçentlik kadrolar›na atand›. 1988-1989
y›llar› aras›nda Fullbright bursiyeri olarak Güney Florida Üniversitesi’nde, 1989-1990 y›llar› aras›nda Alexander von Humboldt Fellow olarak Hannover Üniversitesi’nde araﬂt›rmalar yapt›. 1990’da profesörlü¤e
atanan Toppare, 1991’de TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü’nü
ald›. 1994’te Türkiye Bilimler Akademisi’ne assosiye
üye ve 1997’de asil üye seçildi. 145 kadar bas›l› eseri bulunan Dr. Toppare’nin 2002 y›l› itibar›yla 120
makalesine 1200 at›fta bulunuldu. Levent Toppare
evli ve iki çocuk babas›.

rak incelemeye baﬂlad›. Birinci grup
araﬂt›rmalar›, kimya endüstrisinde oldukça önemli say›lan gaz ay›r›m› konusunda oldu ve çal›ﬂmalar›n› gaz seçici
membranlar üzerinde yapt›. Yal›tkan ve
iletken polimer kar›ﬂ›mlar›yla gaz seçicili¤i nas›l art›r›l›r sorusuna yan›t arad›.
Sonuçta da, oksijen-azot, karbondioksitmetan, ya da hidrojen-karbon seçicili¤inde kullan›lan membranlar üretti.
“Bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z yeterli de¤il, hâlâ araﬂt›rmalar›m›z› sürdürüyoruz. Ama elimizdeki membranlar›n bu
gaz çiftlerinin seçicili¤inde aﬂamalar
sa¤layabilece¤ini gördük. Diyelim ki oksijen-azot ay›r›m›nda membran seçicili¤i
dört katsa, biz bunu çal›ﬂmalar›m›z sonucunda daha da art›rm›ﬂ durumday›z.”
Toppare’nin ikinci grup çal›ﬂmalar›,
enzim tutuklanmas› konusunda. ‹letken
polimerlerin enzim tutuklama matrisi
olarak kullan›mlar›, özellikle son y›llarda yayg›nl›k kazanan çal›ﬂmalardan. Enzimler, gerek katalitik aktivitelerinin kal›c› olabilmeleri, gerekse defalarca kullan›labilmeleri için polimer matrislerinde fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle
tutuklan›yorlar. Bir çözeltide monomerin oksidasyonu sonucunda elektrokimyasal olarak gerçekleﬂtirilen polimerleﬂme s›ras›nda, enzimin tutuklanmas› sa¤lan›yor. Toppare, ureaz, glukoz oksidaz, kolesterol oksidaz, polifenol oksidaz gibi enzimlerin, yap›lar› bilinen kopolimer matrislerinde elektrokimyasal
yöntemle tutuklanmalar›n› ve ard›ndan
da bu sistemlerin alg›lay›c› olarak tasar›mlar›n› sa¤lad›. “Enzimler, organik ka-

talizörler. Bir kimyasal tepkimede bir
reaktöre çok az miktarlarda bu enzimlerden atarsan›z, enzimler bekledi¤iniz
katalizör iﬂlevini yerine getirirler. Fakat
bu enzimler, o reaktörün içerisinde b›rak›lmayacak kadar de¤erli malzemeler.
Dolay›s›yla geri kazan›mlar› gerekiyor.
Çal›ﬂmalar›m›zla birtak›m enzimlerin
geri kazan›mlar›n› baﬂard›k. Tutuklanan bu enzimlerden geliﬂtirilen alg›lay›c›lar özellikle klinik amaçlarla kullan›l›yor.”
Cam›n de¤erini art›rmak, cam›n al›ﬂ›lm›ﬂ geçirme ve yans›tma özelli¤ini
kullan›l›ﬂ alan›na uygun olarak istenilen ölçüde geçirici ve yans›t›c› hale getirmek, bu özellikleri kontrol edebilmek
anlam›na geliyor. Özelliklerini ya d›ﬂ etkilere göre de¤iﬂtiren ya da optik özellikleri kontrol edilebilen, de¤iﬂtirilen
camlara “aktif camlar”, “ak›ll› camlar”
ya da “kromojenik” camlar” deniyor.
Levent Toppare’nin üçüncü grup çal›ﬂmalar› da iﬂte bu ak›ll› camlar üzerinde.
“Ak›ll› camlar›n üretimi konusunda son
iki y›ld›r çal›ﬂ›yoruz ve epey bir aﬂama
kaydettik. Elektrolitik yöntemlerle üretti¤imiz iletken camlar, çok düﬂük gerilim uyguland›¤›nda ﬂeffafa yak›n sar›
renkteyken, bir baﬂka gerilim uyguland›¤›nda mavi, k›rm›z› ya da baﬂka bir
renge dönüﬂüm oluyor. Bunu da polimer zincirler üzerinde iletkenli¤i sa¤layan mobil elektrodlar yaratarak gerçekleﬂtirdik. Amac›m›z üretti¤imiz bu camlar›, örne¤in otomotiv endüstrisinde
kullan›ma sokmak.”
Gülgûn Akbaba
Kas›m 2003 87 B‹L‹M ve TEKN‹K

