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editör(ler)den...
Eski  e-posta  arşivlerimi 
kurcalarken  buldum. 
2003  yılının  ortalarına 
doğru...  Hakan 
(Usta)'nın 
Kimyasanal'da  dergi 
çıkaralım  demesi 
üzerine,  "Henüz  çok 
erken.  Bir  sayı  çıkartsak 
bile,  muhtemelen  gerisi 

gelmez"  diyerek,  ne  kadar  iyimser  olduğumu 
ortaya koymuştum. :). Aradan 4 küsür yıl geçti. 
Nadide  (Ünal)  Kimyaturk'teki  "Haftanın 
Konuğu"  sohbetinde,  dergi  çıkarma  fikrini 
ortaya attı. Genelde, çabuk gaza gelen; yapalım, 
edelim  diyip  sonra  boş  çıkan  bir  toplum 
olduğumuz  için,  bunun  da  devamının  gelip 
gelmeyeceği  konusunda  tereddütlerim  vardı. 
Fakat  bu  kez  farklı  görünüyordu.  Devamını 
görmek mümkün olabilirdi.  Her ne kadar,  ben 
yine  de  temkinli  davransam  da,  bu  sefer  bu 
dergi  çıkarma  fikrinin  bir  saman  alevi  gibi 
sönecek  bir  fikir  olmadığı  belliydi.  Hemen bir 
dergi  grubu,  editör  kadrosu  kurup,  yazıları 
toplamaya başlayıp, gelen yazıları da gördükçe, 
derginin  devamlı  olabileceği  konusunda 
ümitlerim de arttı şahsen.

İlkler  zordur.  Bir  çok  şeyi  baştan  belirlemek, 
basamak basamak düşünmek ve gözden geçirmeyi 
gerektirir. Gerek yazı yollayarak, gerek de oluşum 
sırasında  öneriler  getirerek  destek  olanlara  ek 
olarak, Mustafa (Çelik)'nın editörlük konusundaki 
tecrübeleri  ve  toparlayıcılığı;  Rükan  (Genç)'in 
motivasyonu,  Bilim  ve  Teknik  dergisi  geçmişi; 
Ferdi  (Karadaş)'nin  sakinliği;  Cafer  (Yavuz)'in 
düzenleme  desteği  ve  önerileri  olmadan  bu 
derginin çıkabileceğini sanmıyorum.

Uzun  düzenlemeler,  Mustafa  (Çelik)  ve  Mesut 
(Erkinoz)'un  kapak  ve  dergi  dizaynı 
çalışmalarından sonra, iste elinizde Türkiye'nin ilk 
kimya e-dergisi. Yazan, düzenleyen, ve hazırlayan 
herkesin ellerine sağlık. Sizlere de iyi okumalar.

Salih ÖZÇUBUKÇU

Bilgi  paylaşımını 
hedefleyen  bir  sohbetin 
ürünü  Popülar  Bilim 
Dergisi  Katalizör. 
Hedefler  de  yine  fikrin 
başladığı  noktaya, 
bilginin  paylaşımına 
hizmet ediyor ya da öyle 
olması umut ediliyor. Bir 
ülkenin  sosyo-ekonomik 
düzeyindeki  gelişmelerin,  diğer  ülkeler 
arasındaki  tanınırlığının,  o  ülkenin  bilimdeki 
yerine  bağlı  olduğunu  artık  hepimiz  çok  daha 
biliyoruz. Dünya'da ve Türkiye'deki teknolojik ve 
bilimsel gelişmelerin genç beyinlerin süzgeçinden 
geçerek, çok disiplinli bir bakış açısıyla yine genç 
beyinlere  sunulmasının,  bunu  yaparken  de 
bilgiye ulaşımı kolaylaştıran Internet teknolojisini 
kullanmanın,  gelişime  giden  yolda  bizlere 
çözümün  bir  parçası  olmak  fırsatını  sunacağını 
düşündük.

Üç  aylık  sürelerle  çıkmasını  planladığımız 
Katalizör Dergisi'nin bu ilk sayısına, günümüzün 
en çok merak edilen ve çalışılan konularından bir 
sentez  yaparak  başlamayı  istedik.  Böylece 
"Katalizör"  ismiyle  de  verilmek  istendiği  gibi, 
bilimsel  anlamdaki  üretimde  Kimya  ve  diğer 
disiplinler arasındaki bütünlüğün altını çizmeye 
çalıştık.  Türkçe  kaynak  oluşturmak,  bilginin 
paylaşımını ve ulaşımını kolaylaştırmak gibi sade 
fakat  bir  o  kadar  idealist  hedeflerimizi,  ileriki 
sayılarımızda  da  Dünya'da  ve  Türkiye'de 
gerçekleştirilen  özgün  çalışmaları  ve  merak 
uyandıran  konuları  sizlerle  paylaşarak  ortaya 
koymaya çalışacağız.

Biz bir başlangıç için adım attık. Ne de olsa, Lao 
Tzu'nunda dediği  gibi  "Binlerce kilometrelik bir 
yolculuk  bile,  tek  bir  adımla  başlamak 
zorundadır."

Zevkli okumalar...

Rükan GENÇ
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Olmayacak Tepkimeye Amin Demek

Bazı  tepkimeler  vardır,  olmamasını 
sağlamaya  çalışırsınız  ama  olurlar. 
Bozunma tepkimeleri gibi. Bazı tepkimeler 
vardır,  endotermiktir,  ısı  gerektirir. 
Parçalanma  tepkimeleri  gibi.  Kimisi  için 
uygun  çözücü  içinde  karıştırmak 
yeterlidir.  Kimisi  basınç  ister.  Kimisi 
basınç  istediği  yetmiyor  gibi  ısı  da  ister. 
Ama kimyada bazı sihirli maddeler vardır 
ki  bunlar  birçok  işimizi  kolaylaştıran, 
birçok  tepkimenin  daha  kolay  olmasını, 
düşük sıcaklıkta gerçekleşmesini sağlayan 
unsurlardır.  Evet,  katalizörlerden 
bahsediyorum tahmin ettiğiniz üzere.

Sihirlidirler,  zira  hiç  olmayacak  türden 
tepkimelerin olmasını, ya da çok daha kısa 
sürede,  daha  düşük  bir  sıcaklıkta 
gerçekleşmesini  sağlarlar.  Asimetrik 
katalizörler  de,  tek  bir  enantiyomer 
sentezlemek  için  kullanılan  aslında  çok 
düşük  enerji  farkı  bulunan  iki 
enantiyomerden  birinin  oluşmasını 
sağlayarak  oldukça  büyük  bir  zoru 
başarırlar.  Biyolojik  katalizörler  olan 
enzimler  konusuna  ise  hiç  girmiyorum. 
Tepkimeleri  hızlı  gerçekleştirmenin 
yanısıra  işin  içine  bir  de  mükemmel 
denilebilecek  seçiliği  sokarak  neredeyse 
imkânsızı  başarırlar.  Hayran  kalmamak 
elde değil.

Sanayide  de  oldukça  sık  kullanılır 
katalizörler.  Dünyada  kullanılan  yıllık 
enerji  miktarının  %1'inin  harcandığı 

Haber-Bosch işlemi (N2 + 3H2  2NH→ 3) ile 
elde edilen amonyak [2], gübre sanayisinin 
temel  kaynağı  olarak  milyarlarca  insanın 
beslenmesini sağlayan tarımı desteklerken, 
bu  işlem  için  katalizör  olarak  kullanılan 
magnetit  (Fe3O4)  çok yüksek sıcaklık (550 
ºC'ye  kadar)  ve  basınç  (250  atm) 
gerektirmesine  rağmen,  hâlihazırda 
yaklaşık 100 yıldır kullanılan en ekonomik 
ve  verimli  işlemdir.  Ve  bu  işlemi 
katalizörsüz  bir  şekilde  ekonomik  olarak 
gerçekleştirmenin  imkânı  henüz  yoktur 
[3].  Ve  sanayide  kullanılan  tepkimelerin 
yaklaşık  %75’inin  katalizörler  ile 
gerçekleştiğini söylersem de hayatımızı ne 
kadar da önemli bir şekilde etkilediği daha 
çok hissedilir sanırım [4].

Günlük  hayatta  da  çok  kullandığım  bir 
terim  aslında  katalizör.  Zira  nispeten 
üşengeç  biri  olarak  bazı  şeyleri  yapmak 
için  katalizöre  ihtiyaç  duyuyorum. Kendi 
başımayken hayatta yapmayacağım ya da 
erteleyeceğim yani yavaş yavaş yapacağım 
bir  işi  tetikleyen  unsurlara  gereksinim 
duyuyorum. Bunlar da gündelik yaşamın 
katalizörleri olmuş oluyor.

Katalizör  kavramı  ilk  olarak  Jöns  Jakob 
Berzelius,  1835  yılında  kullanılmış  [5]  ve 
hemen  ardından  birçok  bilim  adamı 
tarafından detaylı bir şekilde incelenmiştir. 
Klasik  katalizör  tanımına  bakacak 
olursanız,  normalde  kendiliğinden 
olabilecek  ama  çok  yavaş  olan 
tepkimelerin  hızını  arttıran  madde 
olduklarını  görürsünüz.  Kendiliğinden 
olma  durumu  kimyada,  Gibbs  serbest 
enerjisi  ile  tanımlanmıştır.  Eğer  bir 
tepkimenin Gibbs serbest  enerjisi  eksi  bir 
değerde ise o tepkimeye istemli yanı kendi 
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kendine gerçekleşen bir tepkimedir. Gibbs 
serbest enerjisi de sıcaklığın bir fonksiyonu 
olduğu  için,  normalde  olmayacak 
tepkimeleri  ısıtarak,  istemli  bir  hale 
getirebiliyoruz  [6].  Bu  nedenle  oda 
sıcaklığında  gerçekleşmeyen  bir  tepkime 
için en basit olarak değiştirilecek tepkime 
koşulu  sıcaklıktır.  Tepkime  olmadı  mı? 
Isıt. İşe yarıyor mu? Evet, bazen yarıyor ve 
denemekte her zaman yarar vardır.

Kısaca,  katalizörler  tepkimelerin  hızlarını 
arttırılar.  Başlangıç  ve  sonuç  ürünün 
entalpisi,  Gibbs  serbest  enerjisi  gibi  hal 
fonksiyonu  termodinamik  değerlerini 
değiştirmezler.

Peki,  termodinamik olarak hiç olmayacak 
yanı  istemsiz  bir  tepkimenin  olmasını 
sağlayan  bir  katalizör  yok  mudur? 
Katalizör tanımına bakacak olursanız yok. 
Zira  başlangıç  maddesinin  ve  ürünün 
Gibbs  serbest  enerjisi  sabit  bir  değerdir 
-sıcaklık  değişmediğiniz  müddetçe-.  Bu 
durumda katalizör ile yapabileceğiniz şey 
tepkimenin  gidiş  yolunu  değiştirmekten 
öteye  gitmez.  Katalizörler,  sihirli 
olmalarına  rağmen,  termodinamik 
imkânsızlıkları,  imkânlı  hale  getirmeye 
güçleri yetmemektedir.

Ama bundan bir yıl kadar önce, böyle bir 
şeyin bir şekilde olabileceği sorusu kafamı 
kurcalamaya başladı. Bana öyle geliyordu 
ki öyle tepkimeler olmalı ki, katalizörsüz, 
sittin  sene  de  beklesen  gerçekleşmesi, 
duran  bir  bardağın  kendiliğinden 
zıplaması  kadar  imkânsız  olsun  ama  bir 
katalizörle,  işin  renginin  değişip 
tepkimenin  gerçekleşmesini  sağlansın. 
Organikçi  olmam  nedeniyle,  organik 
tepkimeleri  düşünmeye  başladım.  Ve 
nedense birden aklıma Benzoin tepkimesi 
geldi.  İki  aldehitin  birbiri  ile  tepkimesi 
sonucu  benzoin  ürünün  oluşması  olarak 

özetlenebilecek  bir  tepkime  bu.  Oldukça 
da eski bir tepkime aslında [7].
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Benzoin Kondenzasyonu

Tepkime  mekanizmasına  baktığınızda, 
siyanür  gibi  bir  nükleofilin,  aldehite 
saldırması  ve  sonrasında  bazik  özelliği 
nedeniyle,  proton  koparması  ve  diğer 
aldehite saldırması ve ardından siyanürün 
ayrılması  görülmekte.  Aynı  tepkimeyi 
nükleofilik  karbenlerle  de  yapmak 
mümkün.  Güzel  bir  organokatalitik  bir 
tepkimedir aslında.

R H

O

CN-
R H

O

CN
R

OH

CN

RH

O

R

OH
R

NC
OH

R

O
R

OH - CN-

Peki,  aynı  tepkimeyi  katalizörsüz 
düşünelim.  Elimizde  aldehit  var.  Bir 
çözücüde  çözüyoruz.  Çözdük.  (Siyanür 
koymadık).  Sonra  bekleyelim.  Bekledik. 
Benzoin  tepkimesi  gerçekleşir  mi? 
Gerçekleşir  diyenlerin  bir  daha 
düşünmesini istiyorum. Aldehitin karbonil 
grubundaki  karbonlar  kısmen  pozitif.  Bu 
iki  kısmen  pozitif  yüklü  karbonun 
kendiliğinden birbiri ile tepkimeye girmesi 
termodinamik olarak mümkün mü sizce? 
Yani  iki  pozitif  yükün  birbirine 
yaklaşmasından  bahsediyoruz.  Siyanür 
eklenmesi ile gerçekleşen "umpolung" yanı 
yüklerin  yer  değiştirmesi  olarak 
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adlandırılan  yanı  pozitiflikten  negatifliğe 
(ya da tam tersi) dönüşme ile gerçekleşen 
bu  tepkimenin  bu  "umpolung"  olmadan 
gerçekleşmesi  mümkün  değil. 
Termodinamik  olarak  da  kendi  kendine 
gerçekleşmesi istemli gözükmüyor. Bütün 
tepkimenin  Gibbs  serbest  enerjisi  negatif 
olabilir  ama  birden  fazla  basamakta 
gerçekleşen bir tepkime olduğu için ve ara 
ürünlerden  ilkinin  -katalizörsüz  bir 
şekilde-  çok  kararsız  olması  nedeniyle 
(karbonilin  olması  gerektiği  karbon  artı 
oksijen  eksi  olacak  şekilde  polarlaşması 
değil  de,  tam  tersi  bir  şekilde 
polarlaşması),  basamaklardan  birinin 
termodinamik olarak istemsiz olmasından 
dolayı, toplamda istemli olmasına rağmen 
pratik  anlamda  istemsiz  bir  tepkime 
diyebiliriz  (mi?).  Zira  mesele  tepkimenin 
yavaş  gerçekleşmesi  değil,  hiç 
gerçekleşmeyecek olmasıdır (mı?). Yani bu 
tepkime  için  katalizör  olmadan  asla 
gerçekleşmeyecek  bir  tepkime  diyebiliriz 
(mi?). Ve bu durumda da katalizör ilavesi 
ile  yukarıda  anlattığım  şekilde 
gerçekleştiğine göre, aslında katalizörlerin 
sadece istemli değil aynı zamanda istemsiz 
tepkimeleri gerçekleşmesini sağladığını da 
söyleyebiliriz  (mi?).  Yani bazı katalizörler 
vardır ki, sadece tepkimeyi hızlandırmakla 
kalmayıp,  aynı  zamanda  tepkimenin 
gerçekleşmesini de sağlamaktadır diyebilir 
miyiz? Bunlar kendime sorduğum sorular. 
Aslında  cevap  istemli-istemsiz  tanımında 
yatıyor.  Termodinamik  olarak  yoldan 
bağımsız  bir  şekilde  ürün  başlangıç 
maddesinden  daha  kararlı  ise  o  tepkime 
istemlidir,  değilse  istemsiz.  Benzoin 
tepkimesi  de  Gibbs  serbest  enerjisinin 
negatif  olmasından  dolayı  istemli  sıfına 
giriyor. Ama tuhaf bir şekilde katalizörsüz 
ortamda  bu  tepkimenin  olmasının  da 
olasılığı  yok gözüküyor.  Tuhaf bir  ikilem 
var  gibi  ama  termodinamiğin  şartları 
oldukça  katı  ve  keskin.  Nihayetinde 

katalizör,  olmayacak  bir  tepkimeyi 
gerçekleştiriyor gibi gözükmesine rağmen, 
aslında  istemli  olan  bir  tepkimenin 
gerçekleşmesini  sağlıyor  ve  bu  da  klasik 
katalizör  tanımına  uyuyor.  Ama  şahsen 
ben de katalizör tanımında hala bir şeyler 
eksik  olduğu  hissini  geçirmiyor  ve  tam 
olarak tatmin etmiyor.

Bir de bazı tepkimeler vardır ki, kendinden 
katalizörlüdür.  Tepkime  sonucu  oluşan 
ürün,  o  tepkimenin  hızının  arttırmakta 
yanı  o  tepkimeyi  katalizlemektedir.  Yani 
az miktarda bir ürünün ya da ara ürünün 
oluşması  daha  çok  ürünün  daha  kısa 
sürede oluşmasına neden oluyor. Bir nevi 
çığ etkisi de denebilir. Bu tür tepkimelere 
otokatalizörlü  tepkimeler  deniyor  [8]. 
Buna klasik bir örnek olarak permanganat 
ile  okzalatın  tepkimesi  verilir.  Asidik 
ortamda  gerçekleşen  tepkime  sonucunda 
oluşan Mn2+ iyonları  bu tepkimenin daha 
hızlı bir şekilde oluşmasını sağlamaktadır.

Çok  taze  bir  örnek  olarak  da,  dialkil 
sülfürlerin  sülfoksite  yükseltgenmesi 
tepkimesinde,  oluşan  sülfoksitin  kendini 
oluşturan  tepkimeyi  katalizlediği 
bulunmuş, bununla ilgili kinetik çalışmalar 
bunu ispatlamıştır [9].

Ama öyle bir otokatalizörlü tepkime vardır 
ki  kimyacılardan  çok  filmcileri 
ilgilendirmekte  ve  film  arşivcilerinin  baş 
belası  olmaktadır.  Selüloz  asetat, 
selülozdaki -OH gruplarının asetillenmesi 
sonucu elde edilen sentetik bir madde ve 
1940’larda,  yerini  polyester  bazlı  filmlere 
bırakana kadar koca bir film endüstrisinin 
sıklıkla kullandığı bir film hammaddesidir. 
Ondan daha önce kullanılan selüloz nitrata 
göre  daha  dayanıklı  oluşu,  tercih  sebebi 
olmuş  ve  1960'lara  kadar  filmler  selüloz 
asetattan yapılır hale gelmiştir. Ancak, film 
depolanan  arşivlerde  filmlerin  zamanla 
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nemden  dolayı  bozunmaya, 
kırılganlaşmaya  başlamasından  ve  sirke 
gibi  kokmasından  dolayı,  sonraları  sirke 
sendromu  olarak  adlandırılan  bir  olgu 
ortaya çıkmış ve yapılan gözlemler sonucu 
bozulmuş olan bir filmin yanında bulunan 
diğer filmlerin de daha çabuk bozulduğu 
anlaşılmış  [10].  Yapılan  araştırmalar 
neticesinde, selüloz asetatin çok yavaş bir 
şekilde  bozunması  sonucu  asetik  asitin 
oluştuğu  ve  bu  oluşan  asetik  asitin, 
bozunma tepkimesini -asidik özelliğinden 
dolayı-  katalizlediği  anlaşılmış  ve  sirke 
kokusunun  ve  bozunmanın  bulaşıcı  bir 
hastalık  gibi  yayılmasının  nedeni 
anlaşılmış  ve  bu  durumun  bir  muamma 
oluşu  ortadan  kalkmıştır.  Ancak  bu 
durumun anlaşılması, tam bir çözümü de 
beraberinde getirememiştir. Oldukça kuru 

ve soğuk ortamda saklama gibi çözümler 
ile  bu  bozunmanın  ve  kırılganlaşmanın 
önüne geçmek pek de mümkün olmasa da 
bu  bozunmayı  oldukça  yavaşlatmak 
mümkün. Ancak tek kalıcı  çözüm, henüz 
kırılganlaşmamış  olan  filmlerin, 
günümüzde  kullanılan  dayanıklı  filmlere 
kopyalamak gözükmektedir [11].
Görüldüğü  gibi  otokataliz  bazı  yerlerde 
isimize  yaramaktayken,  sirke  sendromu 
gibi  durumlarda kaçınılmaz ve sakınması 
zor bir sorun olarak önümüze çıkmaktadır.

Sonuç  olarak,  kimyasal  ve  yaşamsal 
anlamda  katalizörler,  hayatımızın  her 
yerinde  bilip  ya  da  bilmeden 
kullandığımız  kaçınılmaz  hayati  unsurlar 
olmaya devam etmektedir.

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Katalunya Kimya Araştırma Enstitüsü, İspanya
Araştırma Görevlisi
salih@ozcubukcu.com
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz  Teknik  Üniversitesi’nin  (KTÜ) 
en  eski  bölümlerinden  biri  olan  Kimya 
bölümü,  1962 yılında eğitime başlamıştır. 
Bölüm,  donanımlı  akademik  kadrosu, 
başarıyla  yürüttüğü  araştırmaları  ve 
yetiştirdiği  başarılı  kimyagerlerle 
üniversitenin  en  aktif  bölümleri 
arasındadır.  Şu  anda  22  öğretim  üyesi,  6 
öğretim  görevlisi  ve  okutman  ve  30 
civarında  lisansüstü  eğitim  yapan 
araştırma görevlisi ile eğitim ve araştırma 
faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölüm kaliteli ve çağdaş eğitim anlayışıyla, 
analitik  kimya,  biyokimya,  fizikokimya, 
inorganik  kimya  ve  organik  kimya 
dallarının  her  birinde insanlığa ve bilime 
gönül  veren  akademisyenler  ve 
kimyagerler yetiştirmektedir.

Arş. Gör. Özlem FAİZ (Biyokimya ABD)

Okulda eğitim ve araştırma faaliyetlerinin 
yürütüldüğü:  Genel  Kimya  Laboratuarı, 
Analitik  Kimya  Laboratuarı,  Fizikokimya 
Laboratuarı,  Anorganik  Kimya 
Laboratuarı,  Organik  Kimya  Laboratuarı, 
Endüstriyel  Laboratuarı,   Biyokimya 
Laboratuarı,  Biyoanalitik  Kimya 
Laboratuarı  ve  Enstrümantal  Analiz 
Laboratuarı mevcuttur.

Enstrüman  kapasitesi  oldukça  iyi  olan 
bölümde,  temel  araştırma  araçlarının 
yanında  araştırmaların  yürütülmesi  için 
FT-IR,  UV-VIS,  NMR, LC-MS/MS,  HPLC, 
GC ve GC-MS cihazları bulunmaktadır.

Bu  günlerde  Karadeniz  Teknik 
Üniversitesi  Kimya  bölümünü,  ayrı  bir 
heyecan  sardı.  Yaşanan  yapısal 
yetersizliklere  karşın  öğrencilerin  ve 
akademisyenlerin  ihtiyaçlarını  boş 
çevirmeyen  Bölüm  baştan  aşağıya 
yenileniyor.

Yaşanan yeniliklerden bir diğeri  ise, KTÜ 
bünyesinde  Petrol  Araştırma  Merkezi’nin 
kurulmasıdır.  Kısa  bir  süre  sonra  inşaatı 
tamamlanacak  olan  merkezin  okula 
kazandıracağı itibar tartışılamaz. Enerji ve 
Tabii  Kaynaklar  Bakanlığı  tarafından 
desteklenen  Petrol  Araştırma  Laboratuarı 
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(PAL), petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu 
araştırma  ve  geliştirme  faaliyetlerini 
yürütmeyi amaçlıyor.

Yeni  amfiler,  yeni  öğrenci  ve  araştırma 
laboratuarları,  yeni  cihazlar  kısacası 
yepyeni bir Kimya bölümü!

Hedeflerini  yüksek  tutan  Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Kimya bölümü, adına 
yakışır  bir  şekilde  yoluna  devam  ederek 
bilime hizmet etmeye devam edecektir.

Bilime ve  bilginin  gücüne inanmayanlara 
inat!

Bilimin Son Gözdesi
NANOTEKNOLOJİ 
  
2000’li  yılların  kalıplara  sığmayan  son 
atılımı NANOTEKNOLOJİ!

Nanoteknoloji  vizyonu  ilk  kez,  1959 
yılında  fizikçi  Richard  Feynman’ın 
malzeme ve cihazların moleküler  boyutta 
üretilebilmesi  üzerine  yaptığı  ünlü 
konuşmasında  dile  getirilmiştir  [1]. 
Feynman  konuşmasında  kullandığı 
“küçük  boyutlarda  yapılabilecek  çok  şey 
var”  sözüyle  bilim  çevrelerinin  dikkatini 
çekmeyi  başarmıştır.  Ve  araştırmacılar 
“Küçük  Daha  Küçük”  yapıların  üretimi 
için kolları sıvamışlardır.

Peki  bu  küçük  yapıları  üstün  kılan 
özellikler  nelerdi?  Neden  bu  kadar  çok 
arzu ediliyorlardı?

Minyatürize edilerek 
 Daha fonksiyonel
 Daha hızlı 
 Daha az yer kaplayan
 Daha mukavemetli
 Daha ucuz

 Olağanüstü  yeni  özelliklere  sahip 
materyallerin  üretilebilmesi,  bu 
teknolojiyi ilgi odağı haline getirmiştir.

Tüketicinin  dikkatini  çekmesi  ve 
beklentilerin  artması  üzerine, 
araştırmacılar  bu  alandaki  çalışmalarını 
yoğunlaştırdılar.  Nano  tabanlı  ürünler 
artık  iyiden  iyiye  hayatımızda.  Özellikle 
nano boyalar  ve leke tutmayan kumaşlar 
tüketicinin gözdesi haline geldi.  İnsanlığa 
bu denli hitap eden ve beklentilerine cevap 
veren  Nanoteknolojiye  yapılan 
yatırımlarda  gösterilen  ilgi  kadar  arttı. 
Birçok  kurum  bu  alanda  yapılacak 
araştırmalara tam destek veriyor.

 Şekil-1: İlk bakışta canavarı andıran görünümüyle karınca nanoyazı  
ile boy ölçüşüyor.

Tersine  beyin  göçü  yapmış;  uluslararası 
alanda  pek  çok  başarıya  imza  atarak, 
bizleri  gururlandıran  bilim  insanlarından 
oluşturulmuş  dinamik  kadrosuyla  Ulusal 
Nanoteknoloji  Araştırma  Merkezi 
(UNAM) Türkiye’de bu alanda kurulan ilk 
araştırma merkezidir [2].

Şu  anda  birçok  üniversitede 
Nanoteknoloji  alanında  çalışmalarını 
özveriyle  yürüten  araştırmacılar 
bulunmaktadır.
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Doç. Dr. Münevver SÖKMEN (Analitik Kimya ABD)

Karadeniz  Teknik  Üniversitesi  öğretim 
üyelerinden  Doç.  Dr.  Münevver  Sökmen 
de  bu akademisyenlerden  birisi.  Sökmen’ 
in çalışma alanları şöyle:

İleri  oksidasyon  teknolojileri-katalitik 
oksidasyon  (HO. radikali  üreterek 
oksidatif bozundurma) 

 Fenton  ve  TiO2 fotokatalitik 
oksidasyonların çevre uygulamaları 
ve  yeni  katalizör  sistemlerinin 
geliştirilmesi 

 TiO2 ince filmleri ve uygulamaları
 Katalitik giderim mekanizmalarının 

aydınlatılması 

Antioksidan  aktivite  (HO.  veya  serbest 
radikal inhibisyonu) 

 Antioksidan aktivite testleri 
 Biyoaktif bileşenlerin kromatografik 

izolasyonu 
 Kromatografik  izolasyon  ve  yapı 

tayini
 GC/MS, HPLC, LC/MS, TLC, Kolon 

Kromatografisi 

Diğer 
 Atomik spektroskopi 
 Eser element  ve ağır metal analizi 
 Katı  faz  ekstraksiyonu  ve 

uygulamaları 

Gerek  yayınlanan  makaleleri  gerekse 
yürüttüğü  araştırmalarıyla  başarısını 

katlayan  Doç.  Dr.  Münevver  Sökmen’in 
üzerinde çalıştığı son projenin konusu ise 
titanium  dioxin’in  (TiO2)  fotokatalitik 
uygulamalarıdır.

Oldukça yeni bir alan olmasına karşın, ışık 
gibi  yenilenebilir  enerji  kaynaklarının 
kullanılması  ile  kimyasal  arıtım  ve 
kimyasal dezenfeksiyon yerine çevre dostu 
sistemlerin  geliştirilmesi,  bu  tip 
çalışmalara duyulan ilgiyi son birkaç yılda 
artırmıştır.

TiO2 ince  film  kaplanmış  cam,  metal  ve 
seramik  malzemeler  UV ışınlarına maruz 
kaldığında  yüzey  süper-hidrofilik  özellik 
kazanır [3-5]. Bu süper-hidrofilik yüzey iki 
önemli özellik gösterir.

Şekil-2. UV tarafından ışınlanmış TiO2-silikon ince filmi ile suyun 
temas açısı değişiminin gösterilmesi.

Bunlardan  birincisi,  yüzey  suyla  temas 
ettiğinde  taşıdığı  hidrofilik  özellik 
sayesinde  su  tamamen  yayılarak,   yüzey 
ile arasındaki açı 0º’ye yaklaşır ve böylece 
yüzey  buğulanması  önlenir.  Bu  teknikle 
üretilen camların yaygınlaşmasıyla buğulu 
camlara  şekil  çizme  sanatı  da  tarihe 
karışacak gibi gözüküyor.

İkincisi,  kazanılan  süper-hidrofilik 
özellikle  yüzey  kendi  kendini 
temizleyebilir. Bu sayede deterjan olmadan 
sadece su ile temizlenemeyen yağ kolayca 
yüzeyden çıkarılabilir.

Bunun sebebi,  yüzeyin yağdan çok su ile 
güçlü bir ilişkide olması ve yağı yüzeyden 
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itmesidir.  Bir  başka  deyişle  yüzey  suya 
karşı  hidrofilik,  yağa  karşı  ise  hidrofobik 
özellik göstermektedir.

Şekil-3. Suyla ıslanmış normal silikon filmde ve süper-hidrofilik film 
üzerinde yağın farklı davranışları.

Artık  her  yağmur  sonrası  cam  silmeye 
paydos!

Kentsel  yaşamın  getirdiği 
olumsuzluklardan  biri  de  dış  cephelerde 
göze  çarpan  kirliliklerdir.  Bu  kirlilikler 
genelde hidrofobik ve yağlı olan otomobil 
ve  egzozlarından  çıkan  maddelerden 
kaynaklanır.  Cepheler  süper-hidrofilik 
tabaka  ile  kaplandığında  göze  çarpan 
hidrofobik  kirlilikler  kendi  kendini 
temizler ve duvar kısmen kalıcı temizlikte 
tutulabilir.

Yapılan ıslatma testlerinde süper-hidrofilik 
tabaka  ile  kaplanmış  cephelerin  kendi 
kendini temizleme yeteneğini 3000 saatten 
daha  fazla  koruyabildikleri  gözlenmiştir 
[6].

Şekil-4: Süper-hidrofilik kaplanmış ve normal kaplanmış çimento bir  
levha arasındaki, yağmur tarafından kendi kendini temizleme  

arasındaki farklılıklar

İnce  film  kaplanmış  malzemelerin  bazı 
kullanım  alanları  aşağıdaki  tabloda 
özetlenmiştir [7].

Bölüm Fonksiyon Uygulama

Yollar için 
materyaller

Temizlenme kolaylığı Tünel  aydınlatmaları,  tünel  duvarları,  ses  geçirmez 
duvar temizliği

Yağmurla kendi kendini 
temizleme

Trafik  lambaları,  ışıklandırma,  ses  geçirmez  duvar, 
bariyer,  dekoratif  laminat  panel  ve  reflaktör 
eğitiminde

Buğulanmaya karşı özellikler Yol aynaları

Ev için 
materyaller 

Temizlenme kolaylığı Mutfağın bir bölümü, banyo ve iç döşemeler

Yağmurla kendi kendini 
temizleme

Kiremit dışı, dış cephe kaplamaları, pencere, pencere 
çevresi, sinema kapısı, kanal kapısı, güneş alan odalar 
ve odanın merdiven parmaklığı

Buğulanmaya karşı özellikler Banyo ve elbise odasının aynası
Hızlı kuruma Tuvalet, pencere, banyo

Yüksek binalar 
için materyaller

Yağmurla kendi kendini 
temizleme

Pencere,  pencere  çevresi,  duvar  perdesi,  çelik  plaka 
boyaması,  kiremit,  bina  taşları,  kristal  camlar,  cam 
filmi
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Mağazalar için 
materyaller

Temizlenme kolaylığı Vitrin
Yağmurla kendi kendini 
temizleme

Tahta levha, finger post pencere görünümü, mağaza 
dışı

Buğulanmaya karşı özellikler Buzdolabı mekanları

Tarım için 
materyaller

Yağmurla kendi kendini 
temizleme, çiğ damlası 
oluşumunu engelleme

Plastik ve cam sera

Elektrik ve 
elektronik aletler 
için materyaller

Temizlenme kolaylığı Bilgisayar dışı
Yağmurla kendi kendini 
temizleme Güneş alan yalıtkan odaların üst camları

Çiğ damlası oluşumunu 
engelleme Klimanın ısı değiştiricisi, yüksek voltajlı kablolar

Taşıtlar için 
materyaller

Yağmurla kendi kendini 
temizleme

Taşıtların  kaplanması  ve  boyanması,  pencerelerin 
dışı, farlar

Buğulanmaya karşı özellikler Pencere içi, cam film, kask camı
Çiğ damlası oluşumunu 
engelleme

Motosikletlerin  yan  görüş  aynaları,  arka  görüş 
aynaları ve sileceği, sidemirror film

Optik aletler için 
materyaller Buğulanmaya karşı özellikler Optik lens

Medikal alet ve 
gereçleri için 
materyaller

Bio-uyumluluk Kontak lens, catheler

Günlük gerekli ve 
tüketici ürünleri

Temizlenme kolaylığı Sofrada ve mutfakta kullanılan eşyalar
Yağmurla kendi kendini 
temizleme

Kirliliği  gideren  kaplama  spreyi,  koruma  kaplama 
spreyi

Buğulanmaya karşı özellikler
Buğulanmayı  engelleyen  kaplama  spreyi, 
buğulanmayı engelleyen film

Boya 
Yukarıda belirtilen bütün 
özellikler Boya, kaplama

Ayrıca  bu  proje  kapsamında  maya, 
bakteriler,  parazitler  ve  mantarlar  gibi 
değişik guruplardan mikroorganizmaların 
fotokatalitik giderimi de araştırılacaktır [8].

Bir  başka  deyişle  Nanoteknoloji  ile  daha 
sağlıklı  bir  hayat  bizleri  bekliyor!  İşin 
aslını  sorarsanız  sürprizlerle  dolu  bir 
gelecek bizleri bekliyor desek hiç de yanlış 
olmaz.  Kimileri  protesto  etse  de,  kimileri 

gereksiz  olduğunu  savunsa  da,  şu  bir 
gerçek  ki  Nanoteknoloji  birçok  alanda 
etkin çözümler sağlıyor.

Nanoteknolojinin süksesini azaltacak yeni 
bir  devrim  yakın  zamanda  çıkar  mı, 
insanlar bu sevdadan vazgeçer mi bilmem 
ama onun dedikodulara kulak asmayarak 
uzunca  müddet  hız  kesmeden  yoluna 
devam edeceği bir gerçek!

Tuba ÜNYE
Karadeniz Teknik Üniv. Kimya Bölümü

4. Sınıf Öğrencisi
tubaunye@gmail.com
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Elektrokromizm ve Uygulamaları

Elektroaktif bir türün elektron transferi ya 
da  redoks  süreciyle  materyalin  renginde 
tersinir  olarak  değişim  geçirmesi  olayı 
elektrokromizmdir  [1].  Elektrokromizm 
redoks  halleri  arasında  değişen  farklı 
görünür  bölge  elektronik  absorpsiyon 
bantlarının  üretiminden  kaynaklanır  [2]. 
Elektrokromizm  J.R.  Platt  tarafından 
1961’de teorik olarak önerilmiştir [3].

Farklı  renkler  arasında  elektrokimyasal 
olarak  değişebilen  materyaller 
elektrokromik  materyaller  olarak 
adlandırılırlar.  Elektrokromik 
materyallerin  tarihi,  Diesbach’ın  bir 
hekzasiyanoferrat  olan  Prusya  Mavisinin 
tersinir  olarak  değişebilen  koyu  mavi  ve 
transparan durumları arasındaki kimyasal 
renkliliğini  keşfettiği  zamana,  1704’e 
uzanır [2]. 1930’da Kobosew ve Nekrassow 
tungsten  oksit  tozlarının  asidik  çözeltide 
elektrokimyasal  indirgenmeyle  mavi 
renklenebildiğini bulmuşlardır[4].

1977’de  Hideki  Shirakawa,  Alan  Heeger, 
ve  Alan  MacDiarmid’in  poliasetilenin 
metalik özelliklerini keşfetmesi onlara 2000 
yılında Nobel Kimya Ödülü’nü getirirken 
iletken  polimerler  alanındaki  ilgiyi 

arttırmıştır. Iletken polimerlerin ışık yayan 
diyot  (LED)’lar,  elektrokromikler, 
fotovoltaikler  gibi  cihaz  uygulamalarında 
gerekli  yarıiletken  ve  elektrokimyasal 
özellikleri araştırılmaktadır[5].

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri  Fakültesi  Öğretim  Üyesi  Yrd. 
Doç.  Dr.  Gürsel  Sönmez,  "Polymeric 
Electrochromics"  alanındaki   araştırma 
makalesi   ile  "Chemical 
Communications"ın Kasım 2005 sayısında 
kapaktan  yer   almıştır.  Elektrokromik 
polimerlerde  yeşil  rengin  keşfi  ile  daha 
önce mevcut olan kırmızı ve mavi renkle 
birlikte  üç  ana  rengin  tamamlanması 
sağlanmıştır.  Sönmez  bu  çalışması  ile  üç 
ana  renkteki  polimerin  uygun  şartlarda 
karıştırılmasını  ve  binlerce  rengin  elde 
edilmesini  sağlamıştır  [6].  Bilime  önemli 
katkılar  sağlayan  değerli  bilim  insanı  16 
Ocak  2006’da  bir  trafik  kazası  sonucu 
maalesef hayatını kaybetmiştir [7].

Elektrokromizm  uygulamarı 
elektrokromik materyallerin elektrokromik 
cihazlarda  yapılandırılmasıyla 
gerçekleştirilir.  Elektrokromik  cihazlar 
ışığın geçişi, absorpsiyonu ya da yansıması 
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yolu  ile  elektromanyetik  radyasyon 
düzenini  değiştirmek  amacıyla 
yapılandırılırlar.  Bu,  cihazda materyallere 
elektrik  alanı  uygulanmasıyla  yapılır.  İki 
tip  elektrokromik  cihazdan söz  edilebilir: 
absorptif/geçirgen  ve  absorptif/yansıtıcı 
cihazlar [8].

Absorptif/Geçirgen Cihazlar

Bir  absorpsiyon/geçiş  tipi  elektrokromik 
cihaz  elektrokromik  materyalin  renkli 

(absoptif)  ve geçirgen hali  arasında şeffaf 
iletken  substratta  tersinir  değişmesiyle 
çalışmaktadır. Bu cihazda yüksek kontrast 
değerleri  elde  etmek  için  şeffaf 
elektrotlarda  (örneğin  ITO/cam,  ITO/PET 
ya  da  PEDOT-PSS/PET)  biriktirilmiş 
tamamlayıcı  ve  iyon  geçişine  izin  veren 
elektrolitle (viskoz jel ya da katı) ayrılmış 
iki  polimer,  katodik  olarak  renklenen 
polimer  ve  anaodik  olarak  renklenen 
polimer, kullanılmaktadır (Bkz: Şekil-1).

Şekil-1: Absorptif/Geçirgen tip cihazın şematik gösterimi

İletken  İTO  tabakaları  arasına  potansiyel 
uygulandığı  zaman  iyon  depolayan 
tabakadan  iyonlar  elektrolite  geçerler. 
Daha  sonra  bu  iyonlar  elektrokromik 
tabakaya  difüzlenirler  ve  burada 
yükseltgenme/indirgenmeye  bağlı  olarak 
renk değişimi meydana gelir [9].

Absorptif/Yansıtıcı Cihazlar 

Yansıtıcı  tip  cihazlarda  elektrot  ya  da 
yansıtıcı  karşıt  elektrot  üzerine 
elektrokromik  materyal  kaplanır.  En 
önemli tasarım elektrolitik jel ile üzerinde 
ikincil  elektrokromik  tabakaya  sahip 
yansıtıcı  karşıt  elektrot  üstüne 
yerleştirilmiş  ITO  camdaki  birincil 
elektrokromik materyalin ince bir filmidir. 

Bu cihazda platin ya da rodyum katkılı bir 
materyalden yansıyan ışığın absorpsiyonu 
kullanılır [10] (Bkz: Şekil-2).

Şekil-2: Absorptif/yansıtıcı tip cihazın şematik gösterimi

Elektrokromik  cihazların  pratik 
uygulamaları  elektronik  cihazların 
göstergeleri, akıllı pencereler, arabalardaki 
arka  görüş  (dikiz)  aynaları,  koruma 
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gözlükleri  vb.dir  [1].  Bu  teknoloji  şu 
andaki  hali  ile  reklam  panolarında  ve 
saniyenin  onda  birinin  (0.1  saniye) 
üzerindeki  bir  sürede  renk  değişimine 
ihtiyaç  duyulan  bütün  göstergelerde 
kullanılabilir.  Duvarları  bu  malzeme  ile 
kaplanmış  odanın  veya  herhangi  bir 
mobilyanın  rengi  küçük  voltaj 
değişiklikleri ile renkten renge sokulabilir 
[7].

Akıllı Camlar 

Ev  veya  arabaların  camlarını  bu  tür 
malzemelerle  kaplayarak  güneşli 
havalarda camı karartıp, kapalı havalarda 
rengini açarak ısıtma ve soğutma işlemleri 
için enerji tasarrufu sağlayan akıllı camlar 
üretilebilir.

Absorptif/Geçirgen  tip  cihazlardandır. 
Elektrokromik  camlara  elektrik  akımı 
verildiği zaman camın rengi koyulaşmakta 
ve ışığın içeri  geçişi  azalmaktadır.  Bunlar 
yüksek  binalarda  pencere  camı  olarak 
kullanıldığı zaman iç mekanları kararttığı 
için  soğutma  maliyetlerini 
düşürmektedirler.  Morötesi  ışınları 
kesmek  için  tavan  pencerelerinde 
kullanılmaktadırlar.  Kontrol  kulelerinde, 
otomobil ve uçak pencerelerinde ve askeri 
kamuflaj  amaçlı  olarak  da 
kullanılabilmektedir.
Elektrokromik camlar üzerlerine küçük bir 
elektronik  kontrol  düğmesi  yerleştirilmiş 
motorsiklet  kaskı,  koruma  gözlüğü  ve 
güneş gözlüklerinde de kullanılmaktadır.

Resim-1: Elektrokromik cam uygulamaları

Resim-2: Otomobilde elektrokromik cam uygulamaları
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Resim-3. Elektrokromik camların kontrol kulelerinde kullanımı.

Resim-4: Motorsiklet kaskların elektrokromik cam uygulaması

Resim-5: Elektrokromik koruma gözlüğü

Resim-6: Elektrokromik güneş gözlüğü

Elektrokromik Aynalar

Absorptif/yansıtıcı  tip  cihazlardandır. 
Dikiz aynalarının kararıp-açılması ile gece 
sürüşlerinde arkadaki arabanın farlarından 
rahatsız olmadan sürüş sağlanabilir.
Elektrokromik  materyaller uzay 
araçlarının  termal  kontrolü  için  de 
kullanılmaktadır.  Elektrokromik  cihazlar 
uygulanan voltaj pulsu etkisi altında optik 
özelliklerini değiştirebilir.  Bu da hareketli 
bölümlü  çok  yer  kaplayan  perdesiz 
bileşenler  ve  yüzeylerin  modülasyonuna 
izin verir [11].

Resim-8. Elektrokromik arka görüş aynalarında kararma
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Görüntü Cihazları

Saatler, termostat ve diğer cihazlarda halen 
kullanılan  sıvı  kristal  teknolojisi  ile  yer 
değiştirebilecek  uygun  maliyetli  düşük 
güç tüketimi ve yüksek çözünürlüğe sahip 
elektrokromik  görüntü  cihazları 
geliştirilmiştir [2].

Resim-9: Elektrokromik gösterge tipi cihaz

Ebru ERKAYA
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AKMAYAN SIVI OLUR MU?
Newtonyen Olmayan Sıvı ve Pratik Eldesi

Hayatımızın  her  noktasında 
bulunan akışkanlar 

Akıcı  olmasını  istediğim  ilk  yazı  konum 
reoloji  (fiziksel  mekaniğin,  yoğunlaşmış 
maddenin  akışını  inceleyen  bilim  dalı) 
bilimi,  biraz  fizik,  biraz  kimya  ve  çokça 
hayatı içeren bir yazı! Soluduğumuz hava, 
içtiğimiz  su;  yani  sıvılar  ve  gazlar  hepsi 
birer akışkandır. Reoloji bilimi ana konusu 
akışkanlar;  Newtonyen  (Newtonian)  ve 
Newtonyen  olmayan  (non-Newtonian) 
akışkanları  incelemektedir.  Bu  yazı 
sonunda  biz  de  bir  Newtonyen  olmayan 
sıvı  elde  edeceğiz.  Ama  önce  bu  sıvının 
özelliklerini biraz tanıyalım.

Viskozite  [1,2];  akmaya  direnç  gösteren 
moleküler  çekimin  sebep  olduğu  bir 
akışkanın  (içsel)  iç  sürtünmesidir.  Bu 
tanımdan  sonra  bütün  akışkanların 
moleküler  arası  etkileşmeler  (itme  ve 
çekme kuvvetleri,  sürtünmeler) yüzünden 

viskoziteye  sahip  olduğu 
açıklanabilmektedir.  Yani  viskozite 
akışkanların akmasını  durdurmak isteyen 
bir engelleyicidir de diyebiliriz.

Peki,  bu  viskozite  herhangi  bir  etken  ile 
değişir  mi?  Sıvılarda  sıcaklığın 
arttırılmasıyla  viskozite 
azaltılabilmektedir.  Fakat  bu  azalma  hızı 
da  giderek  düşmektedir.  Bunun 
açıklamasını da şu şekilde yapabiliriz. Sıvı 
molekülleri  arasında  gaz  moleküllerine 
göre  daha  az,  katı  moleküllerine  göre  de 
daha  fazla  boşluk  bulunmaktadır. 
Akmakta  olan  sıvı  bu  boşluklara  doğru 
hareket  etmekte  ve  bunun  için  de 
aktivasyon enerjisine ihtiyaç duymaktadır. 
Sıcaklık  da  gerekli  olan  bu  aktivasyon 
enerjisini  sağlamakta  ve  sıvının 
akışkanlığını  artırmakta,  viskozitesini 
azaltmaktadır.  Viskozitenin  sıcaklıkla 
değişimi  aşağıdaki  bağıntı  ile 
verilmektedir.
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η = A.eB/RT

B:Akışa ait aktivasyon enerjisi,
A:Akışkan ile ilgili sabit,
T:Mutlak sıcaklık
Artan  basınçla  sıvıların  viskozitesi  artar. 
Çünkü sıvı  molekülleri  arasındaki  boşluk 
azalacak, moleküller hareket edecek nokta 
bulamayacak duruma gelecektir.

Viskozite  ile  ilgili  bu  tanımlardan  sonra, 
Newton’un viskozite kanununa değinerek 
Newtonyen ve Newtonyen olmayan sıvılar 
hakkında gerekli açıklamaları yapalım:

γyz =F/A = -η dVx /dy
(Newton’un Viskozite Kanunu)

γyz:  y  eksenine  dik  düzlem  üzerinde  x 
yönündeki  teğetsel  gerilim  (x 
momentumunun  y  yönündeki  akısı) 
(kayma gerilimi)
η=  Orantı  katsayısı,  (mutlak,  dinamik) 
viskozite
dVx/dy: Hız gradienti

Bu  kanuna  uyan  akışkanlara  Newtonyen  
(Newtonian)  akışkanlar,  uymayanlara  ise 
Newtonyen  olmayan  (non-Newtonian)  
akışkanlar denilmiştir.

Kayma Gerilimi, D/cm2

Kayma Hızı, s-1

Şekil-1: Kayma Hızı Kayma Gerilimi diyagramı [2]

Burada  akışkanın  silindirik  bir  yüzeyden 
aktığını  farz  edersek;  kayma gerilimi  “τ” 
ile  ifade  edilen  sürtünme  basıncı,  yani 
(F/A)  sürtünme  kuvvetinin,  silindir 
yüzeyine  olan  oranıdır.  Kayma  hızı  ise 
vizkozite  formülünde  de  bulunan  “hız 
gradienti”  diye  ifade  ettiğimiz  du/dz 
(Molekülün  hızının  akmakta  olduğu  kap 
veya  ortama  olan  uzaklığıyla  değişimi) 
şeklindedir.

Newtonyen akışkanların viskoziteleri sabit 
olup  zaman  içinde  değişmemektedir. 
Örneğin  suyu  istediğiniz  kadar  ve 
istediğiniz  hızda  karıştırın  viskozitesinde 
bir  değişiklik  olmaz.  Şekil-1’de 
Newtonyen  sıvının  doğru  şeklinde 
olduğunu  görmekteyiz.  Viskozite  burada 
sabittir.
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Newtonyen  olmayan  akışkanların 
davranışları  ise  sabit  olmamakla  birlikte 
viskozite  alma  veya  viskozite  kaybetme 
şeklinde  değişmektedir.  (bkz:  Şekil-1’de 
pseudoplastik,  plastik  ve  dialant  eğrileri) 
Örneğin  boyalar,  ketçap,  kalın  ve  uzun 
zincirli  hidrokarbonlar  ve  deneyimizde 
yapacağımız  sıvı  Newtonyen  olmayan 
davranış göstermektedir.

Viskozitenin  birimlerini  de  açıklamakta 
fayda görmekteyim.

 SI birim sisteminde :  kg  /m.s 
veya N.s/ m2 = Pa.s

 CGS birim sisteminde : g/cm.s

 İngiliz birim sisteminde :  lb/ft.s 
veya lb / ft.st

Vizkozite için Poise birimi önerilmiş ve bu 
birim “p” şeklinde kısaltılmıştır.

1 p = 100 cp (santi poise)

Sonuç  olarak  reoloji  bilimi  gıda 
mühendisliğinde,  katı  sıvı  karışımların 
ayrılmasında, çimento, boya, inşaat, gübre, 
petrokimya,  kozmetik,  ilaç  gibi  birçok 
alanda maddenin davranışlarını inceleyen 
önemli  bir  bilim  dalıdır.  Proses  tasarımı 
için  maddenin  reolojik  davranışlarının 
bilinmesi  gerekmektedir.  Bu  başlıkta 
reoloji bilimi ve akışkanların viskozitesi ile 
ilgili bilgi verilmeye çalışılmıştır. Umarım 
birazdan yapacağımız eğlenceli sıvıyı biraz 
da olsa tanımışsınızdır.

Non–Newtonyen sıvı nasıl yapılır?

Uygulayacağımız  bu  deneyde  mısır 
nişastası ve su ile Newtonyen olmayan sıvı 
yapılacaktır.  Maddemiz  üzerine  basınç 

uygulandığında  katı  gibi  davranacak, 
üzerindeki  basınç  kaldırıldığında  ise  sıvı 
gibi  davranacaktır.  Bu  sıvının 
viskozitesinin  iyi  bir  tanımı  olmadığı 
anlamına  gelmemektedir.  Çünkü 
matematiksel  olarak  bu  sıvının 
viskozitesini  tanımlayabiliyoruz.  Bu 
sıvının  viskozitesi,  akma  hızının 
fonksiyonu şeklinde tanımlanmıştır. Şöyle 
ki;  akmayı  artırdığınızda  sıvı  daha  fazla 
viskoz davranış göstermektedir.

Deney için gerekli malzemeler:

 Mısır nişastası
 Su
 Kap (içinde malzemelerin 

karıştırılacağı)
 Karıştırıcı (Kaşık vb.)
 Buz
 Dondurucu
 Mikrodalga

Şekil-2: Deney için gerekli malzemeler

Karıştıralım!

Büyük  bir  kase  içine  su  koyunuz.  Daha 
sonra  mısır  nişastası  ekleyiniz.  Ne  kadar 
fazla  yapmak  istiyorsanız,  o  kadar  çok 
mısır  nişastasına  ihtiyacınız  olacak. 
İsterseniz bir havuz bile doldurup üstünde 
yürüyebilirsiniz.  Karıştırırken  zorlanacak 
kadar  mısır  nişastası  eklemeye  devam 
ediniz. Karıştırdığınız sıvı bir yumuşaklığa 
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sahip  olacaktır  (bkz:  Şekil-3).  Bu 
yumuşaklığın  farkını  karıştırırken 
göreceksiniz.

Şekil-3: Nişastayı ekleme ve karıştırma işlemi

Yaptık Galiba?

Karışımı  kendi  başına  bir  süreliğine 
bırakırsanız,  kendi  kendine  2  faza 
ayrıldığını fark edecek ve katı fazın kabın 
dibinde  toplandığını  göreceksiniz.  Bu 
karışımı  basitçe  Newtonyen olmayan sıvı 
kıvamını  kazanıncaya  kadar  tekrar 
karıştırın  (bkz:  Şekil-4).  Karıştırma 
işlemiyle homojen bir sıvı elde edeceğiz.

Şekil-4: Newtonyen olmayan sıvı elde edinceye kadar karıştırın

Şimdi  hazırladığımız  karışıma 
dokunduğunuzda  karışımın  katıdan 
sıvaya  veya  tam  tersine  dönüştüğünü 
hissedeceksiniz.  Öyle  bir  hale  gelecek  ki 
karıştırırken sıvı katı özellikler gösterecek. 
Parmağınızı  bu  karışıma  çekinmeden 
daldırın  ne  demek  istediğimi  daha  iyi 
anlayacaksınız.

Biraz  daha  mısır  nişastası  ekleyin.  Bu 
sıvının katılaşmasına ve reaksiyonları daha 
iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

Şimdi  hazırladığımız  karışımın,  sıcak  ve 
soğuk  karşısındaki  davranışlarını 
gözlemlemek  için  sizlere  hazırlanmış  iki 
tane  deney  hakkında  bilgi  vermek 
istiyorum.
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DENEYLER

Deney 1: Isıtma

Mikrodalga fırına yaklaşık 45 dakikalığına 
kabımızı  koyalım.  Derecesine  yarıya 

getirelim. Oval sarı merkezli ve dışı beyaz 
bir  yüzük  gibi  olan  bir  numune  elde 
edeceğiz.  İçteki  sarı  kısım jelimsi,  elastik, 
esnek bir kıvam ve dıştaki yüzük gibi olan 
beyaz  madde  ise  lastik  kıvamında  gibi 
olacak (bkz: Şekil-5).

Şekil-5: Newtonyen olmayan sıvıyı ısıtma deneyi

Deney 2: Soğutma

Bu deneyde bir kap Newtonyen olmayan sıvıyı dondurucuya koyarak sıvıdaki etkilerini 
görmek istedik. Kısa bir beklemeden sonra sıvı yüzeyinde tıpkı sütte oluşan bir kaymak 
gibi ince gerilmiş bir tabaka oluştu (bkz: Şekil-6). 

Şekil-6: Newtonyen olmayan sıvıyı soğutma deneyi
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Daha farklı  deneyler  de  bu sıvı  üzerine  yapılabilir.  Denediğiniz  ve ilginç  bulduğunuz 
deneyleri iletişim adresinden bana ulaşarak bildirirseniz bir sonraki sayıda bu konuya da 
yer ayırabiliriz.

Bu  sıvılara  ilginin  gayet  fazla  olduğunu  söyleyebiliriz.  İşte  youtube.com  adresinde 
bulunan videolardan birkaçı;
http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw
http://www.youtube.com/watch?v=WTCkVh9CWT8
http://www.youtube.com/watch?v=KYSlK4f94p0
http://www.youtube.com/watch?v=4DoN6xs1vrI
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Deney için kaynak ve fotoğraflar
 http://www.instructables.com/id/How-To:-Make-Non-Newtonyen-Fluid-&-Experiment-wit/

Ödüllü Soru

Yapısı bilinmeyen, kararlı bir hidrokarbon, oda 
sıcaklığında aynı mol sayıdaki O2 ile aynı kaba 
konmakta ve tepkimeye sokulmaktadır. Yanma 
işlemi  tamamlandıktan  sonra  kabın  içindeki 
hidrokarbonun  %  80'inin  tepkimeye  girmeden 
kaldığı görülüyor.

Bu hidrokarbon nedir?

Cevaplarınızı katalizor@kimyasanal.net adresine gönderebilirsiniz!..
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Dendrimerler: Yeni Nesil Polimerik Nano-Ağaçlar

Dendrimerler, küre ya da oval olarak nano 
düzeyde  şekillenmiş  çok  dallı 
polimerlerdir.  Klasik  polimerlerin  tersine 
uzun  ya  da  spiral  şeklinde  iki  boyutlu 
değil,  merkezi  bir  korun  etrafında 
dallanmalar gösteren üç boyutlu bir şekle 
sahiptirler  (Bkz.  Şekil-1).  Korun 
yapışmaya müsait  bölgeleri  (sticky  points) 
üzerine  dallanma  yoluyla  oluşan  ağaç 
benzeri  bu  moleküller,  kor  dahil  olmak 
üzere,  dış  yüzeyine  eklenen  kimyasal 
birimlerin  taşınması  ya  da  fonksiyon 
kazandırılmasında  kullanılmaktadırlar 
(Bkz. Şekil-2 ve 3). Bu özellikleriyle yapay 
antikor,  katalizor,  ilaç  taşima  vektörü  ve 
antikanser ajan tasarımını içine alan geniş 
bir uygulama alanına sahip olmuş bilinen 
en  kararlı,  yapısal  kontrole  müsait  nano-
yapı birimi olarak tanımlanmaktadırlar [1, 
6].

1970’li  yıllarda,  o  zamanlar  Dow 
Chemical’da çalışan organik sentezci bilim 
adamı,  Tomalia’nin  ağaç  benzeri  bir 
molekülün üretimi üzerine projesini kimse 
dikkate almamış, imkansız bir fikir olarak 
tanımlamışlardı.  İşinden  arta  kalan  ve 
bireysel  projelere  ayrılan  çalışma 

saatlerindeki onlarca deneme başarısızlıkla 
sonuçlanmış  olsa  da  Tomalia’nin 
düşüncesinin  gerçekleşmesine  olan inancı 
büyüktü.  Her  zamanki  rutin  deneylerini 
yaptıkları  bir  günde,  iş  arkadaşı  James 
Dewall  ile  poliamidoamin  (PAMAM) 
polimerini  üretmekte  kullandıkları 
standart  yönteme,  karıştırmayı 
kolaylaştırmak  üzere  metanol  eklediler, 
fakat  bunun  tepkimenin  kimyasını 
değiştirebileceğine  dair  hiçbir  fikirleri 
yoktu.  Sonuç,  beklenenin  çok  dışındaydı: 
Her zaman sentezledikleri lineer yapıdaki 
PAMAM sarmalının yerine etilendiamin’in 
her  ucuna  eklenmiş  iki  metil  akrilat 
grubundan  oluşan  çapraşık  moleküller 
elde  etmişlerdi.  Tomalia  bu  çapraşık 
dallanmış moleküllere Yunanca’da “Ağaç” 
anlamına gelen “Dendrimer” ismini verdi. 
Tomalia  ile  eş  zamanlı  olarak  Bonn 
Üniversitesi’nden Alman bilim adamı Fritz 
Vögtle  de  dallanmış  moleküllerin  sentezi 
üzerine  çalışıyordu.  Vögtle,  Tomalia  ile 
yaklaşık aynı  zamanda keşfettiği  bu dallı 
moleküllere  ne  tesadüfti  ki  Latince’de 
“Ağaçlar”  anlamına  gelen  “Arborols” 
adını vermişti [1, 3, 4]. 

Şekil-1: Dendrimerlerin nesil sayıları (Generation number, G) ile değişen özellikleri [7].
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Her  biri  kendine  özgü  nadir  görülür 
özelliklere  sahip  olan  ellinin  üstünde 
dendrimer ailesi bulunmaktadır. Yüzey ve 
kor  özellikleri  değişik  uygulamalarda 
kullanılmak  üzere  yapılandırılmaya  açık 
olan  dendrimerler  henüz  pratikte  bir 
uygulamaya  sahip  değildirler.  Bunun 
bilinen en büyük nedenleri: yüksek üretim 
maliyetleri  (7.  nesil  bir  PAMAM 
dendrimerin  300  gramı  600  dolara  mal 
olmaktadır)  ve  henüz  özelliklerinin  tam 
olarak  belirlenememiş  olmasıdır. 
Keşfettikleri ilk yıllardan bu yana geçen 20 
sene  içerisinde  binlerce  patent  ve 
makalenin ana konusu olan dendimerlerin 
laboratuar  düzeyinde bir  çok uygulaması 
bulunmaktadır. Bunların ilk örneklerinden 
biri  dendrimerlerin  in  vitro  tanıda 
kullanıldığı,  Dade  International  (A.B.D) 
tarafından geliştirilmiş olan yeni  bir  kalp 
testidir.  Kalp  ağrısı  ile  doktora  gelen 
hastalara  müdahale  öncesi  doktorun  ilk 
olarak  kalp  krizi  olup  olmadığını 
belirlemesi  gerekmektedir  ki  bu  da  kalp 
kası  bozulmasına  özel,  kan  dolaşımında 
bulunan  bir  proteinin  varlığının  test 
edilmesiyle  gerçekleşmektedir.  Hastaya 
yapılacak  olan  müdahalenin  süresi 
iyileşmede kritik bir  etkendir.  Dendrimer 
bazlı test, kan örneğindeki proteinlerin bir 
yüzey  üzerine  bağlanmış  olan 
dendrimerlerle  sabitlenmiş 
immunoglobunlere  tutunması  yoluyla 
gerçekleşmektedir.  Test  sonuçları 
geleneksel  yöntemlere  göre  daha  yüksek 
seçicilik  gösterirken,  test  süresinde 
yaklaşık 5 kat (40 dakikadan 8 dakikaya), 
kullanılan örnek ve antikor miktarının da 

önemli  oranda  azaltılmasını  sağladığı 
rapor edilmiştir [1, 3, 7].

Dendrimerlerin  manyetik  rezonans 
görüntüleme  (MRI)  yönteminde  kontrast 
ajan olarak kullanılmasını içeren bir başka 
çalışmada,   yine  geleneksel  kontrast 
ajanlara nazaran, oldukça yeterli sinyal-ses 
oranının  etkisiyle,  daha  yüksek  kontrast 
sağladığı  gözlemlenmiştir  [3].  Bunun 
yanında dallı  yapısının ve yüzey bağlantı 
bölgelerinin  kullanılması  yoluyla  ilaç  ve 
antifungal-antibakteriyel  maddelerin 
taşınmasında kullanılabilecek  yeni  taşıma 
sistemlerin  oluşturulması  üzerine 
çalışmalar  sürmektedir  [1].  Geçtiğimiz 
senelerde,  Starpharma  şirketi,  2008  yılı 
içerisinde ilk dendrimer ürününü, VivaGel 
markasıyla  çıkaracaklarını  duyurdular. 
VivaGel  bir  tür  mikrobist  olup,  HIV  ve 
benzeri  cinsel  yolla  bulaşan  hastalıklara 
karşı  cinsel  ilişki  sırasında  aktif  koruma 
sağlamaktadır. İlacın aktif maddesi, 4. nesil 
(G4)  poli-lisin  dendrimerinin  (SPL7013) 
bizzat  kendisi  olup,  dendrimerin 
polianyonik  yapısı  nedeniyle  virüs 
yüzeyindeki  gp120  glikoprotein 
reseptörüne tutunması ve bu sayede virüs 
ile  vücuttaki  T  hücreleri  arasındaki 
bağlanmayı  engellemesi  yoluyla 
çalışmaktadır  [3].  VivaGel  Gıda  ve  İlaç 
Bakanlığı  tarafından  klinik  testine  izin 
verilmiş  ilk  dendrimer  bazlı  üründür  ve 
piyasaya sürülmesi  ile  milyonlarca insanı 
AIDS’e  karşı  etkin  bir  cinsel  korunma 
yöntemi olacağı düşünülmektedir [3].
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Şekil-2: Hücre folatelerine tutunan dendrimer kompleksi [5]. Şekil-3: Dendrimerlerin Multi-fonksiyonel kullanılımı [8].

Bilim  adamlarının  hayal  gücüyle  birde 
göreceli  olarak  yüksek  olan  üretim 
fiyatlarıyla kısıtlanan dendrimer teknolojisi, 
yirmi  senelik  tarihinde  binlerce  bilimsel 
çalışmanın ana konusu  olmuş, ne yazık ki 
ticari  anlamda  henüz  çok  bir  ilerleme 
kaydedilememiştir.  Fakat  özgün özellikleri 
ve  bu  alana  yönelen  bilim  adamlarının 
yoğun  ilgisiyle  gelecek  yüzyılda 
dendrimerlerin  teknolojik kullanımının ani 
bir  patlama  gösterebileceği  düşüncesi  pek 
de  ulaşılamayacak  bir  hayalmiş  gibi 
görünmemektedir. 

Peki  Bu  Polimerik  Nano-Ağaçlar  Nasıl 
Sentezlenir?

Dendrimerler,  genel  olarak  birbirini  takip 
eden  bir  dizi  tekrarlı  kimyasal  sentez 
prosedürü sonucunda moleküler düzeyden 
nano  düzeye  doğru  standart  bir  kimya 
laboratuvarında  sağlanabilecek  koşullarda 

üretilebilinmektedirler.  Genel  olarak, 
diverjan  (ıraksak)  ve  konverjan  (yakınsak) 
adı verilen iki yöntemle sentezlenirler (Bkz. 
Şekil-4.).  Diverjan  yönteminde  çoğul 
tepkime bölgelerine sahip kor bir  reaktant 
ile  tepkimeye  sokulur.  Oluşan  tepkimede, 
her bir aktif bölgeye tutunan reaktant yeni 
bağlanma noktalarının oluşmasını sağlar ve 
devam  eden  seri  tepkimelerle  artarda 
çoğaltılma  yöntemiyle  üç  boyutlu 
dallanmalar  sağlanır.  Konverjan 
yönteminde  ise  farklılık  başlangıç 
noktasındadır.  Öncesinde  sentezlenmiş 
büyük  dendrimerik  kısımlar,  bir  seri 
reaksiyonla  bir  korun  reaktif  noktalarına 
eklenir.  Her iki yöntemde de sonuç olarak 
parçacığın  çapı  doğrusal  olarak  artarken, 
yüzeyindeki  reaktif  noktaların  sayısı 
geometrik olarak artmakta (Bkz. Şekil-1) ve 
buda dendimerlerin yüzey taşıyıcısı olarak 
kullanılmasında  büyük  bir  avantaj 
oluşturmaktadır [2, 7].

Şekil-4: (üstte) Diverjan, (altta) Konverjan Dendrimer sentez yöntemlerinin şematik gösterimi [2].
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Bilinen  ilk  dendrimer  Starbust  olarakta  bilinen  poliamidoaminler  (PAMAMs) 
dendrimerlerdir (Bkz. Şekil-5). Amonyak kor molekül olarak kullanılmakta ve metanol 
varlığında metil akrilat ile tepkimeye girmekte ve sonra etilendiamin eklenmektedir [1]:

NH3 + 3 H2C=CHCOOCH3  N(CH2CH2COOCH3)3 (1)

N(CH2CH2COOCH3)3 + 3 NH2CH2CH2NH2  N(CH2CH2CONHCH2CH2NH2)3 + 3 CH3OH (2)

Her  dalın  sonunda  iki  metil  akrilat  ile  tepkimeye 
girecek  bir  amino  grubu  bulunmaktadır. 
Tamamlanan  her  tepkimenin  sonucunda  yeni  bir 
dendrimer  oluşumu  gözlenir.  Reaktif  bölgeler  her 
oluşumda  ikiye  katlanırken  kütle  artışı  daha  da 
yüksektir (Bkz. Şekil-1). 

Şekil-5: Üçüncü oluşum PAMAM dendrimer. [3]
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Kristal: Kristallendirme Yöntemleri

Kristal nedir?

Kristal  (veya  billur),  “saydam  buz” 
anlamına  gelen  eski  Yunancadaki 
krystallos  kelimesinden  türetilmiştir.  Bir 
bileşiğin  yapısının  ve  özelliklerinin 
incelenmesinde kristal yapısı önemli bir rol 
oynar.  Bir  kristal  içerisindeki  tüm bileşik 
veya iyonlar birim hücre adi verilen belirli 
bir geometrik örgüye göre dizilmişlerdir.

Resim-1: İnsülin ve KCr(SO4)2.12H2O kristalleri  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal)

Peki, kristal yapısı ve eldesi niye bu kadar 
önemli?  Özellikle  yeni  bir  bileşiğin 
sentezinin  anlatıldığı  makalelerde 
görmüşsünüzdür;  deneysel  kısımda 
bileşiğin  nasıl  sentezlendiğine  ek  olarak 
kristalinin nasıl elde edildiği de açıklanır. 
Bunun  sebebi,  x-ışınları  yardımıyla  toz 
halindeki  bir  katının  sadece  birim  hücre 
ölçüleri belirlenebilirken, bir kristalin hem 
birim hücresinin hem de yapısının kesin ve 
net  bir  şekilde  belirlenmesi  mümkündür. 
İste  tam  da  bu  yüzden  bir  araştırma 
esnasında  kristal  eldesi  gayet  önemlidir. 
Bir  bileşiğin  yapısını  tayin  etmek  için 
bilinen bilumum yöntem vardır, ancak bu 
tekniklerin büyük kısmı da bazı  alanlarla 
kısıtlıdır.  X-ışını  kristal  kırınımı  (X-ray 
single  crystal  diffraction)  yöntemiyle  ise, 
sentezlenen  bileşiğin  yapısının  bilinmesi 
için sadece minik bir kristal yeterlidir. Elde 
edilen kristal sayesinde bir bileşiğin; yapısı 
(atomlar arası bağ uzunluğu, bağ açısı vs.) 
örgüsü içindeki molekül içi ve moleküller 

arası  etkileşimleri  tayin  edilebilir.  Bu 
nedenle  özellikle  yeni  bir  bileşik 
sentezleme  amacı  güdülen  projelerde 
önemli bir basamak, kristal eldesidir. Yapı 
tayinin  yanısıra  kristal  eldesi  ürünün 
saflığı açısından da son derece önemlidir.

Kristal elde etmek, yöntem bilgisi ve biraz 
da  şans  ile  üstesinden  gelinebilecek  bir 
problemdir.  Bu yazının amacı da bu bilgi 
eksikliğini az da olsa gidermektir. O halde 
lafı  fazla  uzatmadan  kristallendirme 
yöntemlerini açıklayabiliriz.

Kristallendirme Yöntemleri

Yavaş  Buharlaşma  (Slow  Evaporation): 
Bir  katıyı  kristal  haline  getirmek  içine 
uygulanabilecek en kolay yöntem bu katıyı 
uygun  bir  çözücüde  çözüp  cam  kapta 
buharlaşmaya  bırakmaktır.  Bu  yöntemde 
önemli olan en uygun çözücüyü bulmaktır. 
Ondan  sonrası  bu  konuda  çokça  bahsi 
geçeceği  gibi  beklemekten  ibarettir.  Eğer 
şanslıysanız  kristaller  bir  süre  sonra 
oluşmaya başlayacaktır. Eğer kristal yerine 
katı  toz  parçaları  elde  ettiyseniz 
buharlaşma  hızını  yavaşlatmayı 
deneyebilirsiniz. Bunu kabın çevreyle olan 
münasebetini  azaltarak  (kapak  veya 
parafilm  ile  kabın  bir  kısmını 
kapatabilirsiniz)  veya  sistemi  soğuk  bir 
ortama  (buzdolabı  gibi)  koyarak 
gerçekleştirebilirsiniz.  Çünkü 
unutulmamalıdır  ki;  kristallendirme 
safhası  ne  kadar  yavaşlatılırsa  bu  daha 
büyük  ve  güzel  kristaller  elde  etmenizi 
sağlayacaktır.  Tabiki  genellemenin  de 
istisnaları vardır ve olacaktır. Ayrıca farklı 
çözücüler  denemek de size nur topu gibi 
kristaller  verebilir.  Bu  yöntem  kolay 
olduğu  gibi  genellikle  sadece  küçük 
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moleküller için başarılı sonuçlar verir. Elde 
edilen  kristaller  de  istenilen  kıvamda 
olmayabilir.  Çözücü  azaldıkça  kristaller 
oluşmaya  başladığı  için  kristaller  bir 
müddet sonra hızlı bir şekilde ve üst üste 
tabakalar  halinde  oluşur.  Bu  da  ölçüm 
sırasında  zorluklara  yol  açabilir.  Bu 
yöntemden  tatmin  olmayanlar 
kristallendirme konusunda daha fazlasına 
ihtiyaç duyacaktır.

Çözücü  Tabakaları  Oluşturma  (Solvent 
Layering): Burada gerekli olan elimizdeki 
ürünü çözebilen bir çözücü (A) ve ürünün 
çözünmediği  bir  çözücü  (B).  Yapısını 
bilmediğimiz  ürün  uygun  bir  çözücüde 
çözülür  ve  ince  bir  tüpün  içine  aktarılır. 
Hemen sonra aynı tüpe B çözücüsü yavaş 
ve  dikkatli  bir  şekilde  eklenir  (bkz: 
Resim-2).  İki  çözücü  arasında  difüzyon 
zamanla  gerçekleşecek  ve  belki  de 
kristaller  oluşmaya  başlayacaktır. 
Difüzyon  hızını  ayarlamak  için  bileşiğin 
derişimi  değiştirilebilir.  Ayrıca  hangi 
çözücülerin  kullanıldığı  da  burada  son 
derece  önemlidir.  Benzerler  benzerde 
çözünür kaidesini hatırlamakta bu yüzden 
fayda var.  Eğer  bu yöntem size hala ‘toz 
ürünler’  olarak  geri  dönüyorsa,  difüzyon 

hızını  daha azaltmak gerekecektir.  Bu da 
aşağıdaki yöntem ile mümkün. 

Buhar difüzyonu (Vapor Diffusion):  Bu 
yöntem  yukarıdaki  yöntem  ile  aynı 
mantığa  sahip.  Farklı  olarak  burada  katı 
maddemizi  çözmeyen  B  çözücüsü  ince 
tüpün  içinde  bulunduğu  kaba  konulur. 
Son  olarak  sistemin  çevreyle 
izolasyonunun  sağlanması  için  kap 
kapatılır  ve  beklenmeye  başlanır  (bkz. 
Resim-3).  Bir  süre  sonra  dış  kaptaki  B 
çözücüsünün  ince  tüpe  aktarılmaya 
başladığını  görürsünüz.  Kabın  hacmini 
genişleterek veya sistemi soğuk bir ortama 
(buzdolabı) koyarak difüzyon hızını daha 
da  azaltabilirsiniz.  Böylesi  bir  deney  H-
tüpü (H-tube)  adı  verilen cam şişe ile  de 
gerçekleştirilebilir (bkz: Resim-4a).

Resim-4. a) H-tüpü ile buhar difüzyonu, b) Tepkenlerin difüzyonu; iki  

tepken çözeltisi arasına filtre sistemi eklenerek difüzyon hızı  

azaltılabilir.

Yavaş  Soğutma  (Slow  Cooling): 
Yukarıdaki  başlıklarda  da  bahsedildiği 
gibi  sistemin  sıcaklığı  kristal  oluşumunu 
etkileyebilmektedir.  Bu  etken  diğer 
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metotlarla  veya  -şimdi  açıklanabileceği 
gibi- kendi başına da kullanılabilir. Ürünü 
bir çözücüde çözerek mümkün olduğunca 
doygun  bir  çözelti  elde  edin.  Hatta 
çözeltiyi  ısıtarak  çözünürlüğü  daha  da 
artırabilirsiniz. Çözeltinin doygunlaştığına 
emin  olduktan  sonra  çözeltiyi  soğuk  bir 
ortama  koyarak  bekleyin.  Kim  bilir  belki 
de  aradığınız  kristalleri  bu  şekilde  elde 
edeceksiniz.

Şimdiye  kadar  bahsi  geçen  dört  madde 
yaygın  olarak  kullanılan  tekniklerdir. 
Aşağıda bahsi geçen metotlar ise bazı özel 
durumlar  için  başarılı  sonuçlar 
vermektedir. 

İyon  ekleme: Eğer  ürününüzün  iyonik 
yapıya  sahip  olduğunu  düşünüyorsanız 
yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisini 
uygularken  çözeltinize  ek  iyonlar 
ekleyebilirsiniz. İyonik bileşiğinizin yapısı 
büyük  ise  Et4N+,  Bu4N+,  PF6

-,  SF6
- gibi 

iyonlarla  daha  kolay  örgü  kurup  kristal 
oluşturacaktır.  Bu  amaçla  sentezlenen  bir 
çok  iyon  mevcuttur.  Bunlardan  bazıları, 
Ph4As+, (Ph4P)2N+, B(Ph)4

- iyonlarıdır.

Tepkenlerin  Difüzyonu: Elde  ettiğiniz 
ürün  hiç  bir  çözücüde  çözünmüyor 
olabilir, bu da yukarıda bahsi geçen bütün 

yöntemlerin  uygulanamazlığı  anlamına 
gelir. Ürünü doğrudan kristal halinde elde 
etmek en mantıklı çözümdür. Bu durumda 
reaksiyonu  ikinci  başlikta  (çözücü 
tabakaları  oluşturma)  olduğu  gibi 
gerçekleştirebilirsiniz.  Tepkenlerinden 
birini  bir  çözücüde  diğerini  de  başka  bir 
çözücüde çözün. Daha sonra bunları  ince 
tüpe sırayla aktararak tabakaları oluşturun 
ve  reaksiyonun  yavaşça  gerçekleşmesini 
gözlemleyin. Burada dikkat edilecek husus 
yoğunluğu  fazla  olan  çözeltinin  altta 
olmasıdır.  Bu  tip  tepkimeler  değişik 
düzeneklerle  de  yapılabilir  (bkz. 
Resim-4b).

Bu  yazıda  açıklanan  yöntemlerden  de 
anlaşılabileceği  gibi  kristal  eldesini 
etkileyen başlıca faktörler; çözücü, derişim 
ve sıcaklıktır. Ayrıca kullanilan camın türü 
bile  bazı  bileşikler  için  kristal  eldesi  için 
anahtar  etkendir.  Bazı  bileşiklerin  pyrex 
camda  bazılarının  ise  silika  camda 
kristaller  olusturması  cam  yüzeyinde 
bileşigin  nükleasyon  (nucleation) 
oluşturması  ile  alakalıdır.  Tüm  bu 
etkenleri göz önünde bulundururarak aynı 
anda  değişik  düzenekler  kurmak  krsital 
elde etme ihtimalinizi artıracak ve sizin de 
bir kristal çiftliğiniz olmasına yol açacaktır 
(bkz: Resim-5).

Resim-5: Kristal çiftliği

Bunlar  dışında  en  önemli  faktör  tabiki 
sabırdır.  Bazı  kristaller  için  aylar  boyu 
beklemek  gerekebilir.  Buna  en  iyi 
örneklerden  birisi  1704  yılında  ilk  defa 
sentezlenen, bir çok alanda kullanılmasına 
rağmen  yapısı  1972’ye  kadar  tam  olarak 

belirlenemeyen  Prusya  mavisi  (Prussian  
blue)  adı verilen Fe4[Fe(CN)6]3.  xH2O (x = 
14-16)  bileşiğidir.  Bu  bileşik  FeCl2 ile 
K3(Fe(CN)6)  bileşiklerinin  tepkimeye 
girmesiyle  oluşur  ve  ürün  üç  boyutlu 
örgüsel bir yapıya sahip olduğu için kristal 
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eldesi  mümkün  olmamıştır.  1972  yılında, 
A.  Ludi  bu  bileşiği  10  M’lık  HCl 
çözeltisinde  çözer  (bkz:  Resim-6).  Bu 
çözeltiden  suyun  çok  yavaş  difüzyonu 
sayesinde kristalleri elde eder ve bileşiğin 
kesin olarak yapısını belirler. Suyun yavaş 

difüzyonu kolay gibi gözükse de yaklaşık 
üç ay sürer ilk kristallerin eldesi. O yüzden 
çıkmayan  candan  umut  kesilmez 
düsturuyla  çözeltilerimizi  hemen  ertesi 
gün  atmamak  ve  onlara  zaman  tanımak 
size başarıya ulaştırabilir.

Resim-6. Prusya mavisinin kristallerini elde etmek için kurulan düzenek. Kristaller ancak üç ay sonra elde edilebilmiştir.

Şimdiye  kadar  bahsi  geçen  başlıklar  en 
yaygın  yöntemleri  içerse  de  konuyu 
tamamıyla  kapsayamamaktadır.  Bu 
konuda çeşitli ders kitapları basıldığını göz 
önüne  alırsak  böylesi  kısa  bir  yazıda 
hepsinin  anlatılmasını  beklemek  de 
hayalcilik  olur.  Umarım  siz  kristalleri 

yukarıdaki  yöntemlerden  birisiyle  elde 
edebilecek  kadar  şanslısınızdır  ve  daha 
detaylı  araştırmaya  gerek  duymazsınız. 
Şanssız  veya meraklı  kristal  avcılarını  ise 
aşağıdaki  kaynaklarla  başbaşa 
bırakıyorum.

Ferdi KARADAŞ
Texas A&M Üniversitesi Teksas A.B.D.
Doktora Öğrencisi
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Hava Yastıkları

Hava  yastıkları  1998  yılından  beri 
otomobillerde  kullanılmakta  ve  kaza 
esnasında  ölüm  riskini  yüzde  otuz 
oranında  azaltmaktadırlar.  Hava  yastığı 
teknolojisi ilk olarak 2. Dünya Savaşı’nda, 
uçakların  içerisindeki  pilotların  çarpma 
anında yaralanmalarını önlemek amacıyla 
önerilmiştir.  Genel  olarak  hava  yastıkları 
torpido  ya  da  direksiyon  içerisindeki 
küçük bir  alana yerleştirilirler  ve çarpma 
anında  yolcunun  yaralanmasını  önlemek 
adına  yolcunun  hızını  0  km’ye  kadar 
düşürmek amacı ile kullanılırlar.

Temel olarak üç ana özelliğe sahiptirler:
1) İnce naylondan ya da benzeri ince 
kumaştan yapılmaktadırlar. Bu kumaş 

torpidoya  ya  da  direksiyona 
düzgünce sıkıştırılarak yerleştirilir.

2) Yastığın  saklama  esnasında 
bükülmesinin  önlenmesi  amacıyla 
yastık, az miktarda mısır nişastası ya 
da talk pudrası içermektedir.

 
3) Hava  yastığının  şişmesi,  sodyum 
azid ve potasyum nitratın reaksiyona 
girmesi  sonucu  büyük  hacimde  azot 
gazı  oluşturup,  oluşan  gazın  yastığı 
şişirmesi şeklindedir.

Tampona  yerleştirilen  alıcılar,  çarpışma 
anında  bir  elektrik  devresini  harekete 
geçirip,  reaksiyonun  tetiklenmesini 
sağlarlar ve şişme işlemi saniyenin 125’de 
birinde,  saatte  300 km hız ile gerçekleşir. 
Bu  sebeple  yolcuların  hava  yastığından 
kaynaklanabilecek  yaralanmalardan 
kaçınmaları  açısından  hava  yastığına 
uygun  mesafede  oturmaları 
gerekmektedir.  Hava  yastıkları  özellikle 
çocuklar  için  son  derece  tehlike  arz 
etmektedir.

Mesut ERKİNÖZ
Marmara Üniv. Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans Öğrencisi
merk@kimmuh.com
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Bal

Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve 
tomurcuklarından  alınarak  yutulan 
nektarın,  arıların  bal  midesi  denilen 
organlarında ‘invertaz’  enzimi yardımıyla 
kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve 
kovandaki  petek  hücrelerine  yerleştirilen 
çok  faydalı  bir  besindir.  Nektar  bala 
çevrilirken  arılar  sağladıkları  invertaz 
enzimi  sayesinde 
sakkarozu 
inversiyona 
uğratarak fruktoz ve 
glikoz şeklinde basit 
şekerlere 
dönüştürürler  ve 
fermentasyonun 
meydana  gelmesini 
önlemek  için  kanat 
çırparak  ve  benzeri 
hareketlerle  balın 
suyunu  uçururlar.  Kovandaki  hücrelere 
yerleştirilen ve üzeri mumdan bir kapakla 
örtülen  bal,  arılarca  sağlanan  özel 
havalandırma sistemi sayesinde bildiğimiz 
tat  ve  kıvama  gelir.  Balın  rengi,  şeker 
dengesi  ve  tadındaki  farklılık  tamamen 
toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadır.

Balın Bileşimi

Genel  olarak,  balların  toplandığı  değişik 
bitki kaynaklarına göre farklı aroma, renk, 
yoğunluk  ve  kristalizasyona  sahip 
oldukları  anlaşılmıştır.  Aynı  olduğu 
tahmin  edilen  balların  akıcılık,  kimyasal 
bileşimi, şekerler, rutubet oranı,  enzimler, 
vitaminler,  asitler,  koloidal  maddeler  ve 
bileşimi bilinmeyen maddeler bakımından 
değişik oldukları görülmüştür.

Genel olarak balın bileşimi şu şekildedir:

%17 Su
%40 Fruktoz
%35 Glikoz
%2-5 Sakkaroz
%5 Dekstrin
%2 Protein
%0,1 - 0,2 Organik asitler
%0,1 - 0,35 İnorganik  maddeler  (Ca,  P,  

Fe), Vitaminler (B2, C 
vitaminleri, Nikotinik asit)

Bal  şekerden  daha  tatlıdır;  çünkü  bal 
sakkarozun  (şekerin)  inversiyonuyla 
oluşmuş  glukoz  -  fruktoz  karışımıdır  . 
Fruktozun beyinde yarattığı  tatlılık  imajı, 
bir mol sakkarozun yarattığı imajdan 3,2 – 
3,7 kat daha fazladır.

İnversiyon,  sakkarozun  asit  ortamda 
parçalanarak glikoz ve fruktoza ayrılması 
olayına  verilen  addır.  Tepkime  sonucu 
meydana gelen eşmolar glikoz ve fruktoz 
karışımına ise invert şeker denir.

İnversiyon tepkimesi şu şekildedir:

C12H22O11  + H2O     C6H12O6 +  C6H12O6

Arı çiçeklerden aldığı sakkarozu enzimatik 
olarak  invert  şekere  dönüştürerek  bal 
yapar;  balda  az  miktarda  sakkaroz  da 
vardır.  İyi  bal  kolay  kolay  kristallenmez. 
Niteliği  düşük  olan  balda  sakaroz  oranı 
yüksektir  ve  kolay  kristallenir.  Reçel  ve 
marmelat  yaparken,  şeker  çözeltisine 
limon  suyu  veya  sitrik  asit  (limon  tuzu) 
ilave  edilip  ısıtılarak  invert  şekere 
dönüştürülür. İyi reçel ve marmelat kolay 
kristallenmez.  Kısaca,  invert  şeker 
kristallenmenin önlenmesi amacıyla tercih 
edilir.
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Sakkarozun polarize ışığı çevirme derecesi 
+66,5º’dir.  Asitlerle  ısıtılarak  veya 
invertazla  hidroliz  edilen  sakkaroz 
çözeltisinden  eş  miktarda  fruktoz  veya 
glukoz  meydana  gelir  ve  çözeltinin 
çevirme  derecesi  negatifleşir.  Glukoz 
+52,7º  ve  fruktoz  -92,4º  çevirme  açısına 
sahiptir.  Hidroliz  sonucu  oluşan  ortamın 
polarize ışığı çevirmesi sağdan sola kayar. 
Bu  nedenle  bu  olaya  inversiyon adı 
verilmiştir.

Asitlerin  monosakkaritler  üzerindeki 
etkilerini incelersek:

 Monosakkaritler zayıf asitlere karşı 
dayanıklıdır.

 Ancak  derişik  asitlerle  ısıtılırsa  su 
kaybederek  renkli  furfural 
bileşikleri  meydana  gelir.  Bu 
reaksiyonla  ribozlardan  furfural, 
glukozdan metilfurfural oluşur.

Günümüzde  bal  doğal  ve  yapay  olarak 
üretilebilmektedir.  Doğal  bal,  arılar 
tarafından  üretilen  baldır.  Yapay  bal  ise 
sakkarozun  inversiyonu  ile  elde  edilen 
şurup  olarak  tanımlanır.  Ancak 
polifruktozanların  (insülin  gibi)  hidrolizi 
ile  de  yapay  bal  elde  edilebilmektedir. 
%75’lik sakkaroz çözeltisi asit hidrolizi ile 
veya invertaz ile parçalanır.  İnversiyonda 
kullanılan asitin fazlası sodyum karbonat, 
bikarbonat  veya  kalsiyum  karbonat  ile 
nötralleştirilir.  Aroma  maddeleri1 katılır, 
1  Aroma, Türkçe’de güzel koku anlamına gelir. 400’e yakın 

yapay ve 1800 doğala özdeş çeşiti vardır ve gıdalarda sık 
kullanılan katkı maddelerindendir.

kristalizasyonu  engellemek  için  dekstrin 
eklenir.  Şurubun  ısıtılması  sırasında 
fruktoz  veya  glukozun  parçalanmasıyla 
hidroksimetilfurfural  (HMF) oluşur  ki  bu 
madde  yapay  bal  için  bir  indikatördür. 
Ballar  ısıtılınca  meydana  gelen  bu  HMF 
insanlar için zararlı  olan bu maddedir  ve 
bal  içindeki  miktarı  dünya  standartlarına 
göre  tespit  edilmiştir.  Hilesiz  balın  HMF 
değeri %0-4 mg arasında değişirken yapay 
balınki %100-150 mg arasındadır.

Seliwanoff  testi  olarak  da  bilinen  bu 
durumdan yapay bal ve doğal balın ayırt 
edilmesinde  de  faydalanılır.  Genel  bir 
ayrım  için  ilk  olarak  aldoz  ve  ketozun 
fonksiyonel  gruplarına bakılır.  Seliwanoff 
testi de aldoz ve ketoz şekerler arasındaki 
farkı  belirtir.  Ketoz  ısıtıldığı  zaman 
aldozlardan  daha  hızlı  dehidratize  olur, 
kurur.   Dehidratize  ketoz  daha  sonra 
rezorsinol  ile  vişne  kırmızısı  bir  renk 
vermek üzere tepkime gösterir.

Seliwanoff Testi

Bu test, kaynatma ve asit etkisiyle; 
 Pentozlardan furfural,
 Heksozlardan  5-hidroksi metil furfural 

oluşması,
 Furfuralın,   rezorsin  ile  mavi-yeşil 

renkli bir kompleks oluşturması, 
 5-hidroksi metil  furfuralin ise  rezorsin 

ile  kırmızı  renkli bir  kompleks 
oluşturması prensibine dayanır.

Pentoz  ve  heksozlar, 
kuvvetli mineral asitler 
içinde  dehidre  olurlar; 
böylece  pentozlardan 
furfural  oluşur, 
heksozlardan  5-
hidroksimetil  furfural 
oluşur (Bkz: Şekil-1).
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Şekil-1: Heksoz ve pentoz’dan HMF ve furfural’ın oluşması.

Yapay balda bulunan HMF oranı da bu vişne kırmızısı rengi vermeye uygundur (Bkz: 
Şekil-2).  Doğal balda ise rezorsin ile muamele sonucu hiçbir renk değişimi gözlenmez. 
Hilesiz  balın  HMF değeri  %0-4  mg arasında  değişirken  yapay balınki  %100  -  150  mg 
arasındadır.

Şekil-2: HMF’nin rezorsin ile tepkimesi sonucu oluşan vişne kırmızısı renkli bileşik.

Şimdi de Seliwanoff Testi yardımıyla balın yapay mı yoksa doğal mı olduğunu anlayalım: 
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Aşağıda dehidratize edilmekte olan iki bal örneği görülmektedir.

Şekil-3a

Dehidratize etme işlemi için saf ve kuru eter kullanılmıştır. (Bkz Şekil-1’deki tepkime)

Şekil-3b

Dehidratize  edilen  bala,  100  mL  derişik  hidroklorik  asitte  çözülerek  hazırlanmış  1  g 
rezorsin çözeltisi damlatılmıştır. Böylece dehidrasyon işlemi sonucu ve asit etkisi ile HMF 
oluşmasını sağlanır. (Bkz: Şekil-1’de görülen tepkime)

Şekil-3c.

Görüldüğü  gibi  yapay  bal  HMF’nin 
rezorsin ile tepkimesi sonucu renkli bileşik 
oluşturmuş (Bkz: Şekil-2 deki tepkime) ve 
kendini  ele  vermiştir  (Bkz:  Şekil-3c 
soldaki  beher).  Doğal  olan  balda  ise 
rezorsin çözeltisi eklenmesiyle hiçbir renk 

değişimi  gözlenmemiştir.  (Bkz:  Şekil-3c 
sağdaki beher)

Bal üreten,  satan veya yiyen herkes balın 
zamanla  kristalize  olduğunu  yani 
akıcılığını  kaybederek  sertleştiğini 
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görmüştür.  Balın  kristalize  olması  haline 
halk  arasında  “şekerlenmiş”  deyimi 
kullanılır.  Kristallenmenin  hızı  baldaki 
glikoz,   fruktoz  oranına  ve  su  miktarına 
bağlıdır.  Baldaki  fruktoz  miktarı  genel 
olarak  glukozdan  fazladır.  Eğer  bu  iki 
şekerden  glukoz  miktarı  oran  olarak 
fruktoza yaklaşırsa bal çabuk; aradaki fark 
büyürse geç kristallenir.

Bal  içerisinde  bulunan  şekere  dayanıklı 
mayalar  ısıtılarak  öldürülmezlerse  balda 
ekşime  (fermentasyon)  başlar. 
Fermentasyona  sebep  mayalar  ve  su 
miktarı  olup;  su  miktarı  arttıkça 
fermentasyon  hızlanır.  Bal  üreticilerinin 
balı  fermentasyona  uğratmadan 
saklamaları için bal depolarının sıcaklığını 
10 oC’nin altında tutmaları gerekir.

Bal  sindirim  gerektirmediği  için  kolayca 
kana  karışır.  Diş  ve  kemiklerin 
sağlamlığını  artırır  ve  çocukların 
gelişimine  destek  olur.  Balın  antiseptik, 
antimikrobiyal  gibi  çok  çeşitli  iyileştirici 
etkileri  olduğu  saptanmıştır2.  Bal 
mikroorganizmaların  hayatta  kalmasını 
sağlayacak nemden ve sudan yoksundur. 
Böylelikle  balda  hiçbir  mikroorganizma 
canlı  kalamaz.  Bu  nedenle  bal  asırlardır 
yanık, yara ve deri ülserlerini iyileştirmek 
için  kullanılmıştır.  Bal  içindeki  hidrojen 
peroksit,  tıbbi  olarak  kullanılan  hidrojen 
peroksitten  üstündür.  Balın  içindeki 
hidrojen peroksit sulandırma sonucu etkin 
hale gelir. Bal yara üzerine sürüldüğünde 
hidrojen  peroksit  yavaşça  vücut  sıvıları 
tarafından sulandırılarak etkili hale geçer. 
Hem yavaş olarak etkinlik kazanması hem 
de tıbbi  hidrojen peroksitten  daha düşük 
bir  yoğunlukta  bulunması,  balın 

2  Brudzynski, K.; Canadian Journal of Microbiology, 
(http://www.ingentaconnect.com) 2006, 52, 1228.

mikropları  öldürüp vücudun hücrelerinin 
zarar görmemesini sağlar.

Biraz  da  balın  metabolizmaya  etkilerini 
inceleyelim;  bal  mideye,  sindirime ve üst 
solunum  yollarına  faydalıdır,  romatizmal 
hastalıklara  iyi  gelir,  alerjik  hastalıklarda 
etkilidir, içerdiği vitaminler ve minerallerle 
kişiye  zindelik  verir.   Diğer  tatlıların 
aksine  diş  ve  diş  etlerini  koyucu  etkisi 
vardır.  Sanırım  bayanlar  bal 
maskelerinden  balın  cilde  nasıl  bir 
parlaklık  ve  sağlık  verdiğini  de 
hatırlayacaklardır.

Bal  pH’sı  3,29-4,87  arasında  olduğu  için 
enfeksiyondan  sorumlu  bakterilerin 
çoğalmasını  da  önler.  Bal  içinde  birçok 
polifenol  yani  doğal  antioksidan  olarak 
işlev gören maddeleri bulundurduğundan 
uzun dönem tüketimi  sonucunda kanseri 
önleyici etkisi olduğu bildirilmiştir.

Bu  kadar  faydasını  gördükten  sonra  bal 
deneylerimizde  “bal  tutan  parmağını 
yalar”  evrensel  kanununa  uymayı 
unutmuyoruz. 

Bol şekerli günler… 

Nadide ÜNAL
Dokuz Eylül Ün Kimya Öğrt.
4. Sınıf Öğrencisi
nadidechem@gmail.com

Kaynaklar
1. http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?

BlogNo=15094
2. http://www.wikipedia.org
3. http://www.mustafaaltinisik.org.uk
4. http://www.gidasanayii.com
5. http://www.gidabilimi.com 
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Gayri-Ciddi Kimya Sözlüğü
Yüksek Verim: Kimyagerlerin antidepresanı.

Keton: Ketdokuzun yükseltgenmiş hali.

Lab  Önlüğü: Kefen  parası  denkleşmeyen 
kimyagerin kefeni.

Tuvalet: Kimyagerlerin  (özellikle  organik) 
sadece çıktıktan sonra değil girmeden önce de 
ellerini yıkadıkları rahatlama mekânı.

Çekerocak: Davlumbaz.

Seminer: (kimileri için) Ninni.

Grup Toplantısı: Bazen süper geyik ortamı.

Enzim: Koy hayvancıkları  maddenin üzerine, 
o yapsın tüm tepkimeleri. Oh ne ala!

Tatil: Makale yazmak için uygun zaman.

Gece  Karışmaya  Bırakılan  Deney: Akşamın 
bir  vakti  work  up’dı  şuydu  buydu  diye 
uğraşılmaya  üşenilip,  verimi  arttırır 
bahanesiyle gece gece yalnız bırakılan deney.

Makale: Okuması  kolay,  yazması  zor  şekilli 
tablolu metin.

Sodyum: Herkes bunu suya atar eğlenir. Ama 
derişik  H2SO4’e  atın  da  esas  eğlenceyi  görün 
(bkz: delik deşik tişört).

Ayırma hunisi: Kokteyl karıştırıcısı.

Ayrıl Susam Ayrıl: Maddesini bir türlü ayırıp 
saflaştıramamış kimyacının son haykırışları.

Lab  Terliği: Bunu  çıkarıp  ayakkabı  giymeyi 
unutup,  yemeğe  giden  insanlar  tanıyorum 
(bkz: ben).

Lab Defteri: Kimyagerin günlüğü (bkz: sevgili 
günlük).

Glikoz: Çaya/kahveye  koyacak  şeker 
bulamayan kimyagerin tatlandırıcısı  (bkz:  bir 
kimyagerin son sözleri).

Balık: Tepkimelerin  karışmasını  sağlayan 
magnetik nane. (Tefal bir gün yapsa ya bunun 
benzeri  bir  tencereyi.  Hani  herşeyi 
düşünüyordu.)

Mıknatıs: Balık oltası.

Kuru  buz:  Kuru  filan  değil  bu.  Havadaki 
nemi  döndürüp  ıslatıyor  ortamı  çok 
beklediğinde.

Otomatik Kolon: Tembel kimyager oyuncağı.

Etüv: Kimyager fırını.

Sıvı Azot: Yaz aylarının lab serinleticisi, klima.

NMR Spektrumu: Bulmaca.

TLC: Süper pratik tepkime göstergeci.

Piset: Su tabancası.

UV-Lambası: TLC solaryumu.

HCl: Gaz  halinin  solunmasıyla  oluşan 
geniz/boğaz  yanmasını  gidermek  için  NH3 

kullanabileceğiniz  (ya  da  tam  tersi)  kuvvetli 
asit.  Bir  nevi  vücut  içinde  asit-baz  tepkimesi 
(bkz: fare içinde kimyasal tepkime).

Petrol Eteri: İçinde eterin E'si bile bulunmayan 
eter. Kim ne demeye eter demişse artık. (bkz: 
petrol eteri)

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Katalunya Kimya Araştırma Enstitüsü, İspanya
Araştırma Görevlisi
salih@ozcubukcu.com
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Yaşanmış Komik Olaylar

 Kimya  bölümüne  yeni  başlamış  ve 
Genel  Kimya  Lab.1  dersinin  ilk  dersinde 
öğrencilerin,  yeni  öğrendikleri  laboratuar 
cihazları hakkındaki yorumları:

Spatül = Kaşık
Pens = Cımbız
Kıskaç = Mandal
Etüv = Fırın
Çeker ocak = Dolap
Saf su = Çeşme suyu
Su  arıtma  cihazı  =  Su  makinesi 
(nedense  su  ürettiğine  dair  şüphe 
uyandırmıştır)

 Çevre  felsefesinden  bahseden 
arkadaşınız  RÖNESANS  yerine 
REZONANS diyorsa, bilin ki o kimyacıdır.

 Vize döneminde kimyacıların hali:

X ve Y kütüphanedeler...

X: Y yanında sözlük var mı?
Y: !!???  (içinden  ‘kütüphanedeyiz 

ama hatırlatsam mı ki?’ der.)

1 saat sonra...

Y: X bana kantinden tost alır mısın?
X: Tabi Y...

10  dk.  sonra  Y’nin  telefonu  çalar, 
arayan kantindeki X’tir...

X: Y  ben  sana  kantinden  ne 
alacaktım!??

Y: !!??

 Eğer  bir  kimyacıysanız  kısaltmalar 
konusunda abartmış olabilirsiniz...

A: Oğlum  o  maçtaki  gol  de  çok 
KOF’tu yaa...

B: !!??  Abi  KOF  neyin 
kısaltmasıydı...

 Çevre  kimyası  dersi  final  sorusu 
“sağlıklı  olmadığı  düşünülen  bir  suda 
yapılması  gereken  analizler”den 
bahsetmektedir.

Hayatında hiç kopya çekmemiş öğrenci ne 
yapar? 

Hemen  sırasının  üzerinde  duran  suyu 
çaktırmadan  çevirir  ve  üzerindeki 
ambalajdan  suyun üzerinde  yazan  analiz 
sonuçlardan yola çıkarak ne tür  analizler 
yapılması  gerektiğini  yazar  ve  on  puanı 
kapar.  

Soru-1.  Bu  “kopya  çekmek”  ise  kopya 
materyali sıranın üzerinde dururken sınav 
gözetmeni bunu neden almamıştır !??

Soru-2.  Bu  durum  “kopya  çekmek” 
değilse nedir??

Nadide ÜNAL
Dokuz Eylül Üniv. Kimya Öğretmenliği
4. Sınıf Öğrencisi
nadidechem@gmail.com

Not:  Hemen  hepsi  yaşanmış  olaylardan  alıntıdır   Siz  de  kimyaya  dair  başınızdan 
geçen komik olayları bizlerle paylaşabilir ve Dergimizde yayınlanması sağlayabilirsiniz.

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 39



Site Tanıtımı: www.periodictable.com

Böylesine  bir  site  isminin  uyduruk  bir 
periyodik  tablo  sitesi  tarafından 
kullanılmadığına  çok  seviniyorum  şahsen. 
Sitenin kurucusu ve sahibi Theodore GRAY, 
kendisini  saf  element  toplamaya ve  ahşap 
periyodik  tablo  maketleri  yapmaktan  çok 
daha  fazlasına  adamış  bir  kimyager.  Ve 
hazırladığı  bu  site  saf  elementlerin 
nerelerde  kullanıldığını  görmek  açısından 
harikulade  bir  site.  Sadece  bununla  da 
sınırlı değil tabii ki. Elementler hakkında en 
kapsamlı  bilgiyi  metinsiz  bir  şekilde 
bulabileceğiniz tek site diyebilirim sanırım. 
Webelements.com'un  bileşikler  kısmını 
çıkarttığınız zaman, Theodore GRAY'in bu 
sitesine  içerik  bakımından  pek  de 
yaklaşamıyor bile bence.

Site  üç  insan  grubuna  hitap  ediyor: 
öğrenciler,  öğretmenler  ve  bilim adamları. 
Sitenin  açılışında,  bu  üç  gruba  seslenen 
Theodore,  bu kişilerin  neler beklediğinden 
yola çıkarak, kısa bir özetini veriyor sitenin.

Sitede klasik periyodik tablo modelinin yanı 
sıra, alternatif periyodik tablo şekillerini de 
bulabilirsiniz.  Element  sembolleriyle  yazı 
yazma  (ki  bir  zamanlar  çok  takmıştım 
buna),  tepkime denkleştirme programı, saf 
element  toplamak  isteyenlere  öğütler  gibi 
renkli,  eğlenceli  ve  faydalı  içeriğiyle 
oldukça göz dolduruyor.  Ayrıca  Theodore 
Gray'ın  "Popüler  Science"  da  aylık  olarak 
yazdığı  yazıları  da  ücretsiz  bir  şekilde 
görmek  mümkün  (Dergideki  sayfanın 
okunabilecek büyüklükte taranmış halinde).

Elementlerin  görselliği  bakımından 
harikulade,  diğer  bilgiler  bakımından  da 
oldukça  güzel  ve  özenle  hazırlanmış,  tüm 
kimyagerlere  canları  sıkıldıklarında  da 
ziyaret  etmelerini  önerebileceğim,  her 
ziyaret  edişte  yeni bir  şeylerin 
öğrenilebileceği harika bir site...
http://www.periodictable.com

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Katalunya Kimya Araştırma Enstitüsü, İspanya
Araştırma Görevlisi
salih@ozcubukcu.com

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 40

mailto:salih@ozcubukcu.com
http://www.periodictable.com/


AÇIK ÇAĞRI
Katalizör Popüler Kimya Dergisi tamamen gönüllü 

kimyaseverler tarafından çıkarılmaktadır.

Sizi de dergimize yazı göndermeye davet ediyoruz. 
Göndereceğiniz yazılar için mail adreslerimiz:

katalizor@kimyasanal.net
salih@ozcubukcu.com

Web Adresimiz:
http://www.katalizor.net
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