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Malzemebilim

Güzellik ve
Gücün Simgesi
Sedefin S›rlar›
Çözülüyor
Denizkula¤› kabu¤una ve inciye o ola¤anüstü p›r›lt›s›n› veren sedefin tek
özelli¤i, estetik yönü de¤il. Sedefin taﬂ›d›¤› farkl› fiziksel özellikleri de bir o
kadar ola¤anüstü ve bu yönüyle biliminsanlar›n› da kendine hayran b›rakmaya devam ediyor.
Sedefin yap›sal özelliklerini uzun süredir çözmeye çal›ﬂan araﬂt›rmac›lardan
biri, ABD’nin Wisconsin Üniversitesi’nden fizikçi Pupa Gilbert. Araﬂt›rmac›, sedefin k›r›lmaya, içeri¤indeki mineral olan aragonitten 3000 kez daha dirençli oldu¤unu söylüyor. “Üstünden
kamyonla geçin, k›r›lmaz. D›ﬂ kabuk
parçalanabilir, ama içindeki sedef tabaka, asla. Sedefin nas›l oluﬂtu¤unu bir
türlü çözemiyoruz. Üzerinde çal›ﬂmas›
da bu nedenle bu kadar zevkli! ‹lk
ad›msa, sedefin nas›l bir mekanizmayla
oluﬂtu¤unu anlamak olmal›. Çünkü ait
oldu¤u parçalar›n toplam›ndan daha üstün nitelikteki malzemeleri üretmeyi hâlâ bilmiyoruz.” Gilbert ve ekibi, Physical Review Letters dergisinin 29 Haziran tarihli say›s›nda yer alan makaleleB‹L‹M ve TEKN‹K 12 A¤ustos 2007

rinde sedefin mimari yap›s›nda keﬂfettikleri beklenmedik özellikleri aç›kl›yorlar. Olas›l›kla, gücünün alt›nda yatan
s›rlar da bu özelliklerde gizli.
T›pk› kemik ve diﬂler gibi, sedef de bir
biyomineral; yani canl› organizmalarca
yap›lan organik moleküllerle, organizman›n yedikleri ya da çevresinden toplad›¤› minerallerin bir bileﬂimi. Sedefteki aragonit mineralinin içeri¤indeyse
kalsiyum karbonat var; ki bu da deniz
canl›lar›nca, deniz suyunda bol bulunan

elementlerle oluﬂturuluyor. Denizkula¤›
kabu¤undaki sedefin yaln›zca % 5 kadar› organik; ama bu küçücük miktar bile
Gilbert’a göre mineral bileﬂenlerinin
kendiliklerinden biraraya gelmeleri için
gerekli temeli oluﬂturmada yeterli. “Biyomineral kütlesinin % 95’i kendili¤inden toplaﬂma yoluyla oluﬂuyor; canl› taraf›ndan etkin biçimde oluﬂturulan bölümün oran›ysa yaln›zca % 5. Düﬂünebilece¤iniz en verimli mekanizmalardan
biri!”
Gilbert ve ekibi, denizkula¤› kabu¤u sedefini, kavisli bir yol boyunca h›zla yol
alan elektronlarca verilen ›ﬂ›ktan yararlanan sinkrotron ›ﬂ›ma yöntemiyle incelediler. Kabu¤un enine kesitinin incelendi¤i daha önceki çal›ﬂmalar, arada
harç iﬂlevi gören bir maddenin her bir
tu¤lay› birbirinden ay›rd›¤› duvar benzeri bir yap› ortaya koymuﬂtu. Gilbert’›n çal›ﬂmas›ysa bu tu¤lalar›n hiç de
tekdüze bir yap› sergilemedi¤ini, bunun
yerine birbirinden farkl› biçimde y›¤›nlar oluﬂturduklar›n› gösteriyor. Bunlar›n herbiri, bileﬂimi ayn› kristallerin
oluﬂturdu¤u düzensiz sütunlar biçiminde; sütunlar aras›ndaki fark, kristallerin
bileﬂimlerinden de¤il, konumlanmalar›ndan kaynaklan›yor. Gilbert, sedefin gücünün, bu simetrik olmayan mozaik yap›dan geldi¤ine inan›yor. Çünkü bu ﬂekilde, normalde oluﬂacak ve kristalin
kolayca k›r›lmas›na neden olacak katlanma düzlemleri oluﬂmuyor. Peki ama
bu yap› nas›l kuruluyor? Araﬂt›rmac›lar›n bu sorudan yola ç›karak oluﬂturduklar› model, canl›n›n önce organik harç
tabakalar›n› oluﬂturdu¤una ve kristallerin de bu harç içinde geliﬂigüzel biçimde da¤›lm›ﬂ kristal ‘tohumlar›’ndan ortaya ç›kt›¤›na iﬂaret ediyor. Kristallerin
büyüme yönünü de saptayan araﬂt›rmac›lar, ﬂimdi modellerini geliﬂtirme çabas› içindeler. “E¤er böyle bir malzemenin nas›l oluﬂtu¤unu tam olarak anlayabilirseniz” diyor Gilbert, “onu yeniden
üretebilir ve do¤adan esinlenmiﬂ, yani
biyomimetik bir malzeme geliﬂtirebilirsiniz. Böyle güçlü bir malzemenin, çok
önemli kullan›m alanlar› da olacakt›r.”
USDA/Agricultural Research Service, 2 Temmuz 2007

