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Dünya ve Y›ld›zlardaki
Parmak ‹zleri

“Nadir Toprak
Elementleri”
Bir süre önce gazetelerdeki bir haber dikkatinizi çekmiﬂ olabilir. Seydiﬂehir’deki Boksit minerallerinin “Nadir
Toprak Elementleri” bak›m›ndan zengin oldu¤u bildirilmiﬂti. Eskiﬂehir ve
K›rﬂehir yörelerinde de bol miktarda
bulundu¤u bilinen bu elementlerin
özellikleri ve kullan›m alanlar›, bir
gökbilimci gözüyle araﬂt›r›lmaya de¤er
görünüyor. Çünkü y›ld›z fotosferlerindeki elementlerin kimyasal bolluklar›
gökbilimin yöntemiyle incelenirken,
nadir toprak elementlerinin de sözü
geçer.

Yeryüzünde Nadir
Toprak Elementleri!
Nadir Toprak Elementleri (Rare
Earth Elements), elementlerin periyodik tablosunun alt k›sm›nda iki sat›rda
gösterilirler. Nadir topraklar›n Lantanitler ve Aktinitler olarak bilinen iki ailesi bulunuyor. Böyle isimlendirilmelerinin nedeni, atom numaralar› 57-71
aras›nda olan lantanitlerin lantan ile
baﬂlamas›, 89-103 atom numaral› serininse aktinyum ile baﬂlamas›. Bu iki
element serisi, atomlarda d›ﬂtan 3. katmana elektronlar›n dolmas› sonucu
oluﬂur; 4f alt katman›na elektronlar
dolarken Lantanitler, 5f alt katman›na
elektron dolarken Aktinitler oluﬂur.
Jeokimyac›lar aras›nda eski bir deyiﬂ vard›r: Nadir toprak elementleri ne
“nadir” ne de “toprak”t›r. Yerkabu¤unun içerisinde bolluklar› lantanitlerinkinden daha düﬂük olan ve herkes taraf›ndan da iyi bilinen birçok element
var. Örne¤in alt›n, gümüﬂ ve platin
böyleleri. Daha az bilinen selenyum
(Se), rutenyum (Ru), rhodyum (Rh),
palladyum (Pd) gibi elementler de naB‹L‹M ve TEKN‹K 64 Kas›m 2006

ﬁekil 1: Elementlerin elektromanyetik tayf üzerindeki parmak izleri.

dir toprak elementlerinden daha “nadir”.
Aktinitlerin tamam› radyoaktif, yani
karars›z olur. Fakat uranyum (U) ve toryum’un (Th), yar›lanma süreleri çok
uzun olan izotoplar› var. Bu uzun yar›lanma süreleri, yer kabu¤unda hâlâ ölçülebilir miktarda oluﬂlar›n›n nedeni.
ﬁekil 2: Atom ve tayf çizgisi.

Buradan diyebiliriz ki, nadir toprak
elementleri “nadir” de¤il ya da en az›ndan kesinlikle “en nadir” de¤il.
Öte yandan bu elementler “toprak”
da de¤iller. Ancak, elementler böyle
an›la gelmiﬂler. Antik dünyan›n kimyagerleri olan simyac›lar, bilmedikleri
pek çok maddeye “toprak” demiﬂler.
Bu maddelerin daha sonralar› “oksit”
s›n›f›ndan bileﬂikler oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Buradan, onlar›n dedi¤i maddelerin
lantanit ve aktinit oksitleri oldu¤unu
anl›yoruz. Yer kabu¤undaki lantanit
oksitlerinin, demir ve titanyum oksitlerinden daha nadir oldu¤u kesin.
Ancak, jeokimyac›lar ﬂimdilerde baz› kayalarda lantanitlerin di¤erlerinden daha çok bulundu¤unu göstermiﬂ
bulunuyorlar. Bu bilimadamlar› özel
kayalarda lantanitlerin neden bol bulundu¤unu ve hatta bu elementlerin
ba¤›l bolluklar›n›n sebebini de aç›klayabiliyorlar.
Lantanitlerin kayaçlardaki da¤›l›m›n› iki ana faktör etkiliyor. Bunlardan
ilki lantanit iyonunun boyutu ki, bu,
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iyonun yayg›n mineraller (feldspar gibi) içine yerleﬂme olas›l›¤›n› belirliyor.
Element iyonunun de¤erli¤i de (yükseltgenme say›s›), bir di¤er önemli faktör; örne¤in europyum elementinin kayaçlara yerleﬂmesi, de¤erli¤iyle ilgili.
Pekçok lantanit +3 de¤erli¤ine sahipken, europyum ço¤u zaman +2 yüklü
oluyor. Europyum +2 basama¤›ndayken, kolayl›kla minerallerdeki kalsiyumun yerine geçebilir. Böyle kayaçlarda
di¤er kayaçlara göre çok daha yüksek
oranda europyum bulunur. Bu, böyle
bir kayaçta europyumun di¤er lantanitlere göre daha bol bulunmas› anlam›na geliyor.
Lantanit iyonlar›nda, hafiften a¤›ra
do¤ru gidilirken iyon çap›nda bir kü-

çülme gözlenir. Buna “lantanit büzülmesi” ad› verilir. Lantanit büzülmesi,
yeryüzeyindeki kayaçlar›n ba¤›l lantanit bolluklar›n›n, derin kayaçlarda tersine dönmesinin bilinen nedeni. Magma donarken oluﬂan kayaç kristalleri,
büyük çapl› lantanit iyonlar›n› yap›lar›na kabul etmedikleri için, bu iyonlar
ilk oluﬂan kayaçlara girememiﬂ, s›v›
fazlarda kalm›ﬂ ve böylece bunlar›n
magmatik kayaçlardaki ba¤›l bolluklar› düﬂük kalm›ﬂ. Buna karﬂ›n yüzey
tortullar›nda lantan ve onun gibi büyük çapl› iyonlar bol bulunuyor.
Genel bir e¤ilim olarak, yüzeye yak›n kayaçlar hafif (büyük yar›çapl›)
lantanitler bak›m›ndan daha zenginken, derin magmatik kayaçlar a¤›r (kü-

çük yar›çapl›) lantanitler bak›m›ndan
daha zengin. Bu bilgi, oldukça genel
bir durumdur. Örne¤in yeryüzeyinde
h›zl› so¤uma ile oluﬂan granitlerde,
kristal yap›ya en son giren büyük çapl› lantanitler daha bol.
Özellikle europyum (Eu) ve seryumun (Ce) oksidasyon basamaklar› da,
ba¤›l bollu¤u etkileyen ek bir faktör
olarak karﬂ›m›za ç›kabiliyor. Örne¤in,
feldsparlar Ca2+ yerine Eu2+ ve Si4+ yerine Ce4+ geçebildi¤i için Eu ve Ce bak›m›ndan zenginler.
Yer kayaçlar› için aç›klanan bu e¤ilimler, Ay ve meteorit taﬂlar› için de geçerli.
Evren do¤al laboratuvarlar›n en büyü¤ü, gökbilim de do¤al bilimlerin ayr›lmaz parças› say›labilir. Gökbilimin
en önemli araﬂt›rma alanlar›ndan bir
tanesiyse y›ld›zlar›n fotosferlerindeki
element bolluklar›n›n analizleri. Sezyum (Cs), rubidyum (Rb), helyum (He),
galyum (Ga), argon (Ar), neon (Ne),
kripton (Kr) ve ksenon (Xe) elementleri henüz Dünya üzerinde keﬂfedilmeden, Güneﬂ’in elektromanyetik tayflar›n›n incelenmesi s›ras›nda bulundu. Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›nlar gibi y›ld›zlardan
gelen ›ﬂ›nlar da, tayf halinde incelenir.

Elementler ve Iﬂ›nlar...

ﬁekil 3. HR 6455 y›ld›z›n›n Dominion Astrofizik Gözlemevi’nden elde edilen λλ4074-4079Å dalgaboyu
aral›¤›ndaki tayf›; tayf çizgilerine iliﬂkin ölçümler ve bir kez iyonize olmuﬂ baz› nadir toprak element çizgileri.

Y›ld›z astrofizi¤inde, y›ld›zlar taraf›ndan yay›lan ›ﬂ›n›m›n dalgaboylar›na
göre incelenmesine, ›ﬂ›n›m›n yay›ld›¤›
katmanlarda hangi elementlerin bulundu¤unun araﬂt›r›l›p ortaya konmas›na “Tayfsal Analiz” deniyor. KimyaKas›m 2006
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ﬁekil 4. α UMa, CG UMa , CQ Dra ve λ Dra gibi baz› y›ld›zlar›n tayflar›na ait örnekler.

n›n geliﬂmesine de katk›da bulunan
bu türden astrofizik çal›ﬂmalar›nda,
y›ld›zdan gelen ›ﬂ›k bir yar›ktan geçirildikten sonra basit anlamda bir prizmadan geçirilirse, karﬂ›s›ndaki ekranda t›pk› gökkuﬂa¤›nda oldu¤u gibi
renkler dizilir. Bu renkli ﬂeride tayf,
tayf› elde etmeye yarayan ve teleskoplara ba¤l› çal›ﬂan aletlere tayfçekerler
deniyor. Güneﬂ ve di¤er y›ld›zlar›n
tayflar›, bu tayfçekerler yard›m›yla elde ediliyor. Kat›, s›v› ve gaz maddeler
özellikle yüksek s›cakl›klara ›s›t›ld›klar› zaman, yan yana pek çok dalgaboyundan oluﬂan sürekli tayflar elde edilir. Düﬂük bas›nç alt›ndaki gazlar›n
verdikleri tayf kesikli çizgiler halinde
çizgi tayf› ﬂeklinde görülür. Her elementin elektromanyetik tayf üzerindeki parmak izleri farkl›; yani her element için dalgaboylar› farkl› olur. Güneﬂ s›rf hidrojenden oluﬂsayd› sürekli
enerji da¤›l›m›nda sadece hidrojen elementine ait tayf çizgileri görülecekti.
Oysa Güneﬂ’te baﬂka elementler de
var. Iﬂ›¤› bize kadar ulaﬂabilen y›ld›z›n
yüzey katmanlar›nda hangi elementlerin bulundu¤u ve bu elementlerin bolluklar› “Kimyasal Bolluk Analizleri”
ile tespit edebiliyor. Böylece y›ld›z tayf›ndaki çizgi profillerinin tek tek incelenmesiyle baﬂlayan bir astrofizik çal›ﬂmas›, detayl› kimyasal bolluk analizlerine kadar uzanabilmekte. Y›ld›z astrofizi¤inin önemli bir yarar› da, y›ld›z
evriminin anlaﬂ›lmas›na katk› yapmas›
ve gökadam›z›n kimyasal geçmiﬂinin
anlaﬂ›labilmesine imkan sa¤lamas›.
Ancak ayr›nt›l› ve do¤ru sonuçlar,
i) Duyarl›¤› yüksek olan gözlemsel
verilerin,
ii) Gerçe¤e uygun fiziksel modellerin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalardan elde edilebiliyor.
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Tayfsal analizler; ayn› zamanda kozmoloji, radyoloji, t›p, nükleer alanlarda
ve yayg›n olarak da g›da maddelerinin
kontrolü gibi alanlarda da kullan›l›yor.

Y›ld›zlarda Nadir
Toprak Elementleri
Y›ld›z atmosferlerindeki “nadir toprak elementleri” de t›pk› di¤er elementlerin belirlenmesinde oldu¤u gibi
benzer yöntemle, yayd›klar› ›ﬂ›nlar incelenerek araﬂt›r›lmakta. Özellikle
manyetik kimyasal özel y›ld›zlar (Ap
stars), nadir toprak elementleri çal›ﬂmak için do¤al birer laboratuvar. Ço¤unda lantandan (La) gadolinyuma
(Gd) kadar olan elementler bolca bulunur, baz›lar›nda disprosyum (Dy) ve
holmiyum (Ho) gibi a¤›r lantanitler de
yakalanm›ﬂ bulunuyor. Güneﬂ’inkinden çok daha bol miktarda bulunan
nadir toprak elementleri, Ap y›ld›zlar›n›n en tipik özelli¤i. Geçmiﬂ y›llarda
yap›lan çal›ﬂmalar; La, Ce, Nd ve Sm
gibi nadir toprak elementlerin birinci
iyonlaﬂma durumuna ait çizgileri ile
s›n›rl›yd›. Oysa 1900’lü y›llar›n baﬂlar›nda Ap türü y›ld›zlar›n tayflar›nda
ikinci iyonlaﬂma durumuna ait (REE3)
çizgilerin varl›¤› bilinmesine karﬂ›n
(örne¤in α2 CVn y›ld›z›), atomik verilerin yetersizli¤i nedeniyle bu çizgilere
iliﬂkin yap›lan çal›ﬂmalar ileriye götürülememiﬂti.
Ne yaz›k ki, bugün y›ld›z fotosferlerindeki (›ﬂ›k küre) lantanit bolluklar›
iyi anlaﬂ›lm›ﬂ de¤il. Genel resme bak›ld›¤›nda daha hafif olan lantanitlerin,
a¤›r olanlara göre daha bol olduklar›
görülüyor. Bu durum, Dünya yüzeyindeki ba¤›l bolluklarla iliﬂkilendirilebilir. Fakat oradaki da¤›l›m farkl› sebep-

lerden ortaya ç›km›ﬂ olabilir. ‹lginçtir
ki “β CrB” ve “HR 7575” gibi özel y›ld›zlarda Nd ve Sm elementleri hiç gözlenememiﬂ bulunuyor. Bir y›ld›zda, her
y›ld›zda görünen baz› tayf hatlar›n›n
gözlenemeyiﬂini aç›klamak için henüz
erken. Belli ki bu konuda difüzyon teorisi denen ve element da¤›l›mlar›n›
tahminde kullan›lan bilimsel yaklaﬂ›m
ﬂimdilik yetersiz.
Asl›nda bu y›ld›zlarda nadir toprak
element bolluklar›n›n do¤ru olarak ölçülebilmesi o kadar da kolay de¤il. Ayr›ca lantanitlerin, y›ld›zlar›n manyetik
olan (Ap-stars) ve manyetik özellikli olmayan (Am-stars, HgMn-stars) türlerinin neden büyük ba¤›l bolluk farkl›l›klar› gösterdi¤ini de henüz bilmiyoruz.
HD 101065, nadir toprak elementlerin hem birinci hem de ikinci iyonlaﬂma durumuna ait tayf çizgilerinin bolca bulundu¤u ünlü bir y›ld›z. Bu y›ld›z, atomun kuantum modeli ile ilgili
yeni teorik çal›ﬂmalar›n deneysel do¤rulanmas› için sanki bir laboratuvar
görevi üstlenmiﬂ görünüyor. Tayfsal
analizler, bu y›ld›z›n atmosferinin
Uranyum ve Toryum bak›m›ndan zengin oldu¤unu ortaya koydu. Böylece,
bir yandan kimyac›lar›n geliﬂtirdi¤i
atom modelleri astrofizi¤in kullan›m›na sunulurken, bir yandan da, y›ld›zlardan elde edilen özel tayflar, atom
modellerinin geliﬂmesine yard›mc› oluyor.
Bugün, ülkemizde TÜB‹TAK Ulusal
Gözlemevi (TUG; Bak›rl›tepe-Antalya)’ndeki 1,5 metrelik teleskopla y›ld›zlar›n tayfsal gözlemlerine baﬂlanm›ﬂ
bulunuyor. Bugüne kadar uluslararas›
ortak bilimsel çal›ﬂmalar sonunda Kanada’daki Dominion Astrofizik Gözlemevi (DAO; Kanada) gibi baz› gözlemevlerinden temin edilen tayfsal verilerle üniversitelerimizde yap›lan kimyasal bolluk analiz çal›ﬂmalar›, art›k
kendi gözlemlerimizle devam edecek.
Bu sayede hem y›ld›z astrofizi¤i çal›ﬂmalar›nda kendi gözlemsel verilerimiz
birçok bilinmeyene ›ﬂ›k tutacak, hem
de genç gökbilimcilere yeni araﬂt›rma
alanlar› aç›lm›ﬂ olacak.
Yrd. Doç. Dr. Kutluay Yüce
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
kyuce@astro1.science.ankara.edu.tr
Teﬂekkür: Charles R. Cowley (Michigan Üniversitesi, Astronomi Bölümü, USA)
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Baﬂ›n›za gelmiﬂtir. Bir taﬂ parças›yla oynarken, yar›l›verir. Bakars›n›z ortas›nda dall› budakl›
koyu bir ﬂekil. Yosuna benziyor; ama burada ne arar. Kimimiz daha ﬂansl›d›r. Ankara’da ya
da A¤r›’n›n eteklerinde buldu¤u bir deniz kabu¤unun, ne oldu¤u konusunda kuﬂku götürür
yan› yoktur. Ama burada ne ar›yor? Soru zihnimizi kurcal›yor. Gelgelelim yan›t› bulmak için
u¤raﬂmak gerek. Kim bilebilir, kim ilgilenir, aray›p bulacaks›n; paketleyip, para verip
uzman›na postalayacaks›n, postac›n›n yolunu gözleyeceksin. ‹yisi mi unut gitsin. Kimimiz bir
temizlik s›ras›nda at›l›p gidinceye kadar bir büfenin, raf›n üzerinde saklar›z. Kimimiz çöpe
atmaya k›yamaz, kaç›n›lmaz sonu biraz daha geciktirmek üzere tavan aras›na kald›r›r. Uygun
boyuttaki kabuk, diﬂ ya da kemi¤in ulaﬂabilece¤i en büyük onursa kolye olmak. Ya da en
ac›s›, bir zamanlar büyük bir denizin taban› olan ülkemizin kayalar›yla ayn› yaﬂ› paylaﬂan,
on milyonlarca y›l öncesinden Anadolu’nun, Trakya’n›n bugünkü sakinlerine ulaﬂan o paha
biçilmez kal›nt›lar, bir baﬂka deyiﬂle geçmiﬂimizden bize gelen mektuplar, üç kuruﬂa bir
yabanc› turiste sat›l›yor. Gerçi bu genellemeyi yads›yan olgularla karﬂ›laﬂmad›k de¤il. Bize
bulduklar› kal›nt›lar› gönderip ne oldu¤unu soran sorumlu okurlar›m›z oldu.
Bilemediklerimizi paleontoloji uzmanlar›na gönderdik. Ald›¤›m›z yan›tlar› merakl›
okurlar›m›za ilettik ve dergimizde de yay›mlad›k. Ama bunlar bir iki istisna. Ulusumuzun
tarihine merakl›y›z; üzerinde yaﬂad›¤›m›z topraklar›n tarihineyse ilgimiz neredeyse s›f›r.
Kuﬂkusuz ülkemizin jeolojik yap›s›yla, bu yap›n›n dinami¤iyle ilgili çok de¤erli çal›ﬂmalar
yapan araﬂt›rmac›lar›m›z var. Ama ﬂuras› da bir gerçek ki bu çal›ﬂmalar akademik düzeyde
kal›yor; ilkö¤retim kitaplar›nda bile yans›malar›n› bulmalar› gerekirken, bu araﬂt›rmalar›n
sonuçlar› lise, hatta üniversite ö¤rencilerinin bilgi da¤arc›¤›na ulaﬂam›yor.
‹ﬂte biz de Bilim ve Teknik Dergisi olarak ülkemizin derin geçmiﬂine, içinden herkesin
kolayl›kla geçebilece¤i bir zaman tüneli açal›m istedik. Dedik ki, otobüste yolculuk yaparken
yol kenar›nda üst üste konmuﬂ yufkalar› and›ran kayalar›n ne anlama geldi¤ini hep birlikte
görelim. Üzerinde yürüdü¤ümüz topra¤›n, t›rmand›¤›m›z da¤›n nas›l her y›l milim milim
olmak üzere on, hatta yüz milyonlarca y›l boyunca nas›l yükseldi¤ini, sonra nas›l yine suya
bat›p, tekrar nas›l ç›kt›¤›n› hep birlikte ö¤renelim. Do¤aya olan ilgisini, do¤an›n bizlere
anlatmak istediklerine kulaklar›m›z› açma, önce rehber ö¤retmenlerimizi Milli Parklar›m›zla
tan›ﬂt›rarak “do¤an›n dilini” kitlelere ö¤retme çabalar›n› yak›ndan bildi¤imiz hocam›z Sancar
Ozaner’i yakalad›k ve ülkemizin geçmiﬂine giden bu zaman yolculu¤unda bizlere k›lavuzluk
etmesini istedik. ‹ki aya¤›n› bir pabuca soktuk. Daha fazla zaman istedi; vermedik. Daha
ayr›nt›l› çal›ﬂma önerdi; biz en basitini istedik. “Veri az”, dedi; “Oldu¤u kadar” dedik. Ama
daha ayr›nt›l› bir çal›ﬂmay›, önümüzdeki y›l vermeye baﬂlayaca¤›m›z animasyonlu CD’lerden
biri biçiminde haz›rlayaca¤› konusunda kendisinden söz ald›k. Ülkemizin jeolojik geçmiﬂi
konusunda bildi¤imiz bu ilk popüler çal›ﬂmay›, sayfalar›m›zda görece¤iniz gibi ülkemizin
co¤rafi ve siyasi s›n›rlar› çerçevesinde tuttuk. ‹lk bak›ﬂta garipsenebilir; ama günümüzün belli
baﬂl› kentlerini de zaman tünelinde yan›m›za ald›k; oluﬂmaya baﬂlam›ﬂ yeni karalar›n,
adalar›n, hatta denizlerin ortas›na oturttuk. ‹stedik ki, bu kentlerin, yörelerin sakinleri
bast›klar› topraklar›n nas›l oluﬂtu¤unu ö¤rensin; çevresine daha bir ilgiyle baks›n, gördükleri
ilginç kaya oluﬂumlar›ndan, rastlayabilecekleri kal›nt›lardan, fosillerden bizi haberdar
etsinler. Böylece ileride ülkemizin geçmiﬂine ayn› zaman yolculu¤unu dergimizle yapacak
okurlar›m›z, duraklarda haritalar›m›zdaki gibi tekdüze renklerle canland›r›lan ç›plak kara
parçalar› ya da boﬂ denizlerle de¤il, varl›klar› fosil kan›tlarla kesinleﬂmiﬂ hayvanlar›yla,
bitkileriyle c›v›l c›v›l resimlerle karﬂ›laﬂs›nlar. Topraklar›m›z›n tarihinin, uzmanlarca daha iyi
yaz›lmas›na yard›mc› olal›m, hatta o tarihin yaz›lmas›n› toplu bir eyleme dönüﬂtürelim.
Sayg›lar›mla.
Raﬂit Gürdilek
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