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Masallardaki  Parmak Çocuk’u düflünün. O, bile
büyük say›l›r. Milyarda birlik bir dünyadan söz
ediyoruz biz. Bir pire düflünün. Ya da bu pirenin
aya¤›ndaki bir k›l›... ‹flte, bu k›ldan bile küçük
nanoçocuklar. Elbette onlar gerçek de¤il. Bir
bafllar›, kollar›, bacaklar›, vücutlar› olmas›na karfl›n,
onlarla oynayamazs›n›z. Çünkü nanoçocuklar, farkl›
say›lardaki karbon, hidrojen ve oksijen
atomlar›ndan yap›lm›fl moleküller. Örne¤in, ad›
Nanoö¤renci olan molekül, 44 karbon, 50 hidrojen
ve 2 oksijenden üretilmifl. Baflka nanoçocuklar da
var: Nanoatlet, Nanokral, Nanoaflç›... Nereden ç›kt›
bu Nanoçocuklar? Nanoteknolojinin temel
hedeflerinden biri, evrenin yap›tafllar› karbon,
hidrojen, oksijen ve di¤er atomlar› incelemek.
Çocuklara, kimyay› ve nanoteknolojiyi tan›tmak
için bundan iyi bir yol var m›? 

Nanoçocuklar›n öyküsü, Houston’daki Rice
Üniversitesi’nden kimyager James Tour’un k›z›n›n
kimya ödeviyle bafllar. Tour, k›z›n›n, kimyadan
nefret etti¤ini, çünkü bilgilerini günlük yaflamla
ba¤daflt›ramad›¤›n› farkeder. K›z› babas›na
"Kimyayla nas›l u¤raflt›¤›na inanam›yorum" deyince,
o da k›z›n›n ö¤rendiklerine iflaret ederek "Ben,
bunlarla u¤raflm›yorum. Kimya gerçekte
e¤lencelidir. Kimya keflfetmektir." der. Tour,
çal›flma arkadafllar›yla birlikte 25 May›s 2001’de 39
karbon, 42 hidrojen ve 2 oksijen atomundan
oluflan ilk Nanoçocuk molekülünü üretir.
Çal›flmalar›na, de¤iflik tiplemelerle devam ederler.
Bir Nanoaile oluflur. Bu küçücük insanlardan yap›lan

canland›rmalar filme çekilir, müzik eklenir ve
Houston’daki okullarda nanoteknolojiyi anlatmak
için kullan›lmaya bafllan›r. 

Kimyasal yap›lar›n çocuklara ne kadar soyut
geldi¤i aç›k. Kollardan bacaklardan m›, yoksa alkin,
asetil gruplardan m› söz edilsin istersiniz?
Vücutlar›, karbon ve hidrojen, gözleriyse
oksijenden oluflan bu sevimli moleküller, yaklafl›k 2
nanometre uzunlu¤unda. Yani uzun boylu bir
insandan milyar kez k›salar! Ancak çocuklara
element çizelgesindeki atomlar›, kimyasal ba¤lar›
aç›klayacak kadar da ak›ll›lar. Bu ola¤anüstü
düflünce, ö¤renmeyi daha kolaylaflt›racak gibi
görünüyor. Kimbilir, gelecekte insana fazla bir fley
katmayan baz› bilgisayar oyunlar›n›n yerini,
çocuklara bilimin harika dünyas›n› aç›klayan e¤itici
oyunlar al›r. 
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Saç telinizin kal›nl›¤›n› söyleyebilir misiniz? Günlük yaflamda
kulland›¤›m›z ölçü birimleri büyük gelir bunu söylemeye. Bilim, gözle
göremedi¤imiz kadar küçük mikro dünya için bir ölçü birimi
gelifltirmifl. Hatta bunun bilimi bile var! "Nano" sözcü¤ü, milyarda bir
anlam›ndad›r. Örne¤in, bir nanometre metrenin milyarda biri
demektir. Bir saç teliniz yaklafl›k 80.000 nanometre kal›nl›¤›ndad›r.
‹flte, 100 - 200 nanometreden küçük cisimleri inceleyen bilim dal›na
"nanoteknoloji" denir. Japonya, ‹ngiltere, Almanya, ABD ve di¤er
ülkelerde araflt›rmac›lar nanoteknolojiyi kullanarak çok h›zl›
bilgisayarlar, yeni ilaçlar, küçücük robotlar gelifltirdiler. Hatta
nanoteknolojiyi e¤itim için kulland›lar. "Nanoçocuklar" yapt›lar... 

"Nanoçocuklar"la Kimya
E¤lenceli Olabilir

Karbon, oksijen, hidrojen... ‹flte, bilimadamlar›n›n yaratt›¤›
Nanoçoçuklar...


