
En ince, güçlü ve iletken 
malzemeyle daha hızlı 
bilgisayarlar

Yaklaşık 10 yıl önce ilk kez üretildiğinde “Nobel ödülü” kazandıran grafen, 
silikonun tahtını sarsacak gibi görünüyor. Şimdiye kadar keşfedilen en ince 
madde olan grafen, çelikten 300 kat daha güçlü ve elmastan çok daha sert. 

Aslıhan Bozkurt

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), 2-5 Nisan 2015 tarihleri arasında Belek-
Antalya’da yaptığı 22. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri (BİMY) Semineri’nin, açılış 
töreninde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. 

Tayfun Acarer, yakında mikro elektronik, dokunmatik cihaz ve bilgisayarlarda 
silikonun yerini “grafen”in alacağını belirtmişti. TBD Bilişim Dergisi’nin bu 

sayısında bilim dünyasında “mükemmel malzeme” ve “teknolojide çığır 
açan buluş” olarak değerlendirilen grafen konusunu ele aldık. 

Bilindiği gibi günümüzde özellikle bilişim ürünlerinin büyük bir 
kısmı öncelikle silikon, plastik ve cam malzemeden oluşuyor. 

Oysa yakın bir gelecekte, kullanılan malzeme anlamında 
çok ciddi bir değişim yaşanacağına dikkat çekiliyor.  

Oldukça ince, dayanıklı ve çok sert bir malzeme olan 
grafenin, çeşitli elektronik cihazlarda uygulama ve 

geliştirilmesine yönelik dünyanın her yerinde kapsamlı 
araştırmalar sürerken bu malzemenin birçok 

elektronik devrede silikon yerine geçebileceğinden 
söz ediliyor.  Sağlam olduğu kadar iyi elektrik 

tutma özelliğiyle pil teknolojisinde devrim 
yaratması beklenen grafenle yüksek 
performanslı elektronik cihazlar, daha hızlı 

bilgisayarlar üretilebilinecek.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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İngilizce’de “Graphite” ve “ene” kelimelerinden türetilen “graphene” terimi, Türkçe’de  
grafen olarak karşılık buldu. Grafen, bugüne kadar oluşturulan en ince, güçlü ve sağlam 
karbon yapısı. Grafen, karbon atomunun bal peteği örgülü yapılarından bir tanesine verilen 
isim. Ektronik malzeme üretiminde kullanılan ve karbonun yeni şekli olan grafen, bilim 
dünyasının şu ana keşfettiği en ince madde. 

Graphene teorik olarak ilk defa 1940’larda araştırılmış. O günlerde bilim insanları fiziksel 
olarak iki boyutlu materyalin var olabileceğine ihtimal vermedikleri için Grapheneni 
ayırmak için uğraşmadılar. 2004 yılında Manchester Üniversitesi’ndeki Fizikçiler Andre 
Geim ve Konstantin Novoselov isimli iki bilim adamının çalışmaları sonucu bulundu. Geim 
ve Novoselov, “iki-boyutlu grafen malzemesine ilişkin çığır açan” bu deneyleri için  2010’da 
“Nobel Fizik Ödülü”nü kazandılar. Nobel Fizik Ödülü’nü veren akademi, bu buluşun kuantum 
fiziğinde yeni bir alan açtığını belirterek özellikle elektronik aletlerde geniş bir pratik 
uygulama alanı bulacağını bildirdi. 

Elektrik iletkenliği bakır kadar iyi, ısı iletkenliği de bilinen tüm diğer 
maddelerden üstün. Neredeyse tamamen şeffaf fakat en küçük gaz 
atomunun bile geçemeyeceği kadar yoğun. Plastikle karıştırıldığında elektrik 
iletebilir ve ısıya dayanıklı hale getiriyor. Bu özellik, çok güçlü ama ince ve 
hafif malzemelerin üretilmesini sağlıyor.

Bilinen en ince madde olmasına karşın grafen, çelikten 300 kat daha güçlü. 
Bir elmas parçasından çok daha sert yapısı ve süper iletkenliği nedeniyle 
grafene, “gelecek yüzyılın en önemli malzemesi” gözüyle bakılıyor. Geleceğin 
“transistör teknolojisi” olması beklenen grafen, yüksek kaliteli, tamamen 
şeffaf ve esnek olarak üretilebiliyor.

Çok nadir bulanan bir malzeme olmayan grafen, kurşun kalemlerin içinde yer 
alan grafit (kurşun) katmanlarının birikmesiyle oluşuyor. Karbonun bal peteği 
örgülü yapıları grafen, garfit, karbon nanotüp  ve fulleren, elmas ve dört-
yüzlü örgüsü ile öncekilerden farklı bir  kategoride değerlendiriliyor. Grafenin 
sahip olduğu kafes yapısı, en küçük atomu bile geçirmeyen mükemmel 
sensör olmasını sağlıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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